
NORDISK PAPPERSHISTORISK 

UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER 

Preliminärt program 
för IPH-kongressen 
nu presenterat 

Ett preliminärt övergripande program för 
IPH-kongressen 2008 i Stockholm och 
Uppsala 27-30 maj har nu prescnterats. 
Kongressen hålls i anslutning tilll00-års
jubilect för SPCI, - Svenska Pappers och 
cellulosaingenjörsföreningen - och utställ
ningen SPCI 2008 i Älvsjömässan. Temat 
för kongressen är " Birth of an Industri 
- from Forest to Paper during the 19th 
century". Utöver programmet publicerar 
vi också ett formulär för tidig registrering 
till kongressen. 

)pH-kongressen omfattar en rad besök. 
l Stockholm Riksarkivet, Myntkabinet
tet, Etnografiska Museet och Packforsk, 
i Uppsa la Caro lina Rediviva (Uppsa la 
Universitets bibliotek) och i Uppland även 
Skokloster slott. 

Slutligt program blir tillgängligt i ja
nuari. 

Sidorna 8 -11 

Figur 2. visande - utförligare text på sidan 5. 
"Vira " och viramönster viratråd/-lin;e (A), ked;e
trdd/-lin;e (B), fäststeg/randtråd (e , C'), stödsteg 
(D), vattenmärke (E), kontramärke (F), symärke (G), 
stegavs tånd (H) 

Pappermuseum vid finska KeL 

En bok tryckt på papper från Thomasböle, daterad 1695, tillhör 
nluseets rariteter. 

Vid det finska forskningsinstitutet KCL finns i samband med 

institutets. bibliotek ett intressant pappersmuseum. Översikt

ligt kan museets sam lingar indelas i tre grupper - I) diverse 

fibermaterial och apparater från olika håll i världen för till

verkning av papper 2) dokument och böcker från svenska resp. 

ryska tiden och 3) unika papper med vattenmärken från hela 

världen . En raritet är en bok tryckt på Finlands äldsta papper 

från ThomasböIe träsliperi . Dateringen är 1695. 
Sidorna 2 - 3 

Genomarbetad terminologi efterlyses 

Det behövs en genomarbetad terminologi för de pappers
och bokhistoriska vetenskaperna, skriver Patrik Åström, 
fiI.dr i nordiska språk vid Stockholms Universitet. Han 
framhåller det som angelägenhet att ta fram en enhetlig 
svenska - eller för den de len nordisk terminologi. De 
"termer" på svenska som används idag är i vissa avseen
den förv irrande och begreppsbildningen ofta ofullständig, 
skriver Patrik Åström bl. a. 

Sidorna 4 - 7 
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Nordiska Pappershistoriker (NPH) 

Föreningen Nordiska Pappershisto
riker (NPH) är en ideell förening med 
uppgift 
att främja intresset för pappershistoria 
i Norden. Föreningen uppmuntrar 

och sti mulerar forskning om och 
dokumen-tation av lump och dess 
beredning, tillverkningsprocesser, 
redskap som valskistor, kypar, formar 
och guskredskap. Andra intresseområ
den är historia 
om bruksmiijöer och mäniskoma vid 
pappersbruken, papperets användning 
och distribution. Vatten märkning 
och datering med hjälp av pappers
egenskaper är liksom papperskon
servering och konstnärligt bruk av 
papper andra exempel på fOreningens 
intresseområden. 

Ordförande' Göran Wohlfahrt, 
Mälarblick 34, S-168 41 Bromma, Sve
rige Tel: 08-37 90 43 

Medlemsärenden: Kassören Henrik 

Essen, Djurgårdsgatan 12, 647 30 
Mariefred. 
Tel: 070-319 66 65 

Medlemskap kan tecknas genom 
inbetalning av medlemsavgiften till 
NPHs postgirokonto 85 60 71-6 i lokal 
valuta. I Danmark kan inbetalning 
ske till postgironummer 4900561, 
Anna-Grethe Rischel, märk talongen 
NPH-kontingent. 
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Redaktör och ansvarig utgivare: 

Börje Dahlin, BgD-information 

Tegnergatan 24 

856 43 Sundsvall, Sverige 

Tel och fax: +46 60 61 07 78 

Mobil: 070-347 38 21 
E-post: bgd-info@work,utfors.se 

MateriaL: bosse@mellerstedt.se 

Spanskt papper med 
vattenmärke förestäl. 
lande en "dubbel 
sjöjungfru" 

Interiör {rdn museet. 

med vattenmärke. 

Mona Lisa som vattenmärke. 



'på KeL 
AV Björn Krogerus 

~ 
I Finland är ett lorskningsinstitut 

som ägs av de största och mest kända 
. fin I är'tdska skogsbolagen. Institutet 

som grundades redan 1916 och där-
med redan uppnått den aktningsvärda 
åldern av 91 är sysselsätter ca. 120 
lorskare, samt teknisk, laboratorie
och övrig personal, ca. 150 till antalet. 
I samband med institutets bibliotek 
finns även ett litet pappersmuseum. 

Museet grundades år 1962 av bib
liotekslöreståndaren Anna Grönvik 
tillsammans med eldsjälen Nils J. 
Lindberg, dåvarande teknisk direktör 
vid pappersindustrins lörsäljningsor
ganisation Finnpap. Det var i samband 
med KeLs flyttning Irån innerstaden i 
Helsingfors till en ny lastighet i Esbo
Otnäs, och museet fick då lurstligt 
med utrymme i det nya, stora insti
tutet. Sedan dess har det tyvärr lått 
stryka på loten att antal gånger till 
förmån för "viktigare aktiviteter", och 
till sist blivit lörflyttat till en vindsvå
ning där det nu verkar i relativt små, 
men i och lör sig helt ändamålsenliga 
utrymmen. Men museiföremålen har 
lörstås bevarats och i huvudsak regist
rerats även om allt inte har lått plats 
i museets montrar utan lått nöja sig 
med att "finnas i Inappar". 

Museet har alltså levt ett stillsamt 
liv under institutetets alla omvälv
ningar, sannolikt p.g.a. att det väckt 

Blad med tillhörande vattenmärkeskopia frdn skrift i engelska parlamane
tet under Charles Ils tid (1630-1683). 

'ett helt berättigat intresse såväl bland 
presumtiva aktörer i branschen Ii lorm 
av skolklasser och studerande) som 
lackfolk i musei och papper. Museet 
är ett registrerat museum 50111 är öp
pet under kontorstid. 

En hel del intressanta föremål Anns 
att se i museet. Grovt taget kan de in
delas i !J diverse Abermaterial och ap
parater för tillverkning av papper från 
olika håll av världen, 2) dokument och 
böcker från svenska och ryska tiden 
och 3) unika papper med vattenmär
ken från hela världen. 

Det är förstås de gamla papperen 
och framför allt de vattenmärkenför
sedda papperen som är de Anas te. Det 
äldsta papperet med ett enkelt vatten
märke är ett spanskt från 1374. Flera 
andra gamla papper från Sydeuropa 
och Svenska Riket finns också att se. 
Nyare otroligt rikt detaljerade vatten
märken SOI11 gjorts med tråd- och reli
cfteknik, och som utgivits i samband 
med olika jubileer kan man också be
skåda. Många av dem är från 1800-ta
lets början eller nyare. Det är helt fan
tastiskt att se hur långt man kan driva 
vattenmärkestekni ken! 

I en annan monter Anns gamla 
böcker och blad ur sådana från svenska 
tiden och bl.a. från 16 och 1700 talens 
England. Här finns också en liten bok 
tryckt på Finlands äldsta papper - från 
Thomasböle träsliperi i Västnyland. 
Det är från år 1695. 

Intressant är också kollektionen av 
papperssedlar och etiketter. Där Anns 
sedlar bl.a. från franska revolutionen, 
Tsarryssland, Weimarrepubliken och 
det nyblivna självständiga Finland. 

För den teknikintresserade Anns 
några laboratorieapparater lör pappers
testning framställda. Det är ju så att 
vårt institut inte lider brist på gamla 
uttjänta apparater- många små teknis
ka skönheter i sig! Tyvärr kan inte alla 
katego;iseras som museiföremål, utan 
deras liv har slutat på soptippen. Dock 
kan man med glädje konstatera att en 
och annan apparat har tagits emot av 
Tekniska museet i Helsinglors. 

Som ovan konstaterades är museet 
öppet vardagar 8-16 för allmänheten. 
Det kan dock vara skäl att på förhand 
komma överens om besök med tex. 
undertecknad, tel +358-207477403 så 
kan också guidning säkerställas. 
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Mot en pappershistorisk terminologi 
på svenska - och nordiska? 
Patnk Åström 
fil.d r, inst . fö r nordiska språk, Stockholms universitet 

"'-..P;iff,J!'ft kunna tala om något behövs 
t. ....... d: För att ta la om ett vetenskapl igt 

ell er tekniskt ämne, på det egna språket 
behövs en genomarbetad terminologi 
- ell er för att citera ga mle svenske fi· 
nan sminstcrn G unnar Strä ng - en 
adekvat nationell vokabulär. 

Vad beträffar de pappers· och bok· 
historiska vetenskaperna är det kanske 
särskilt angeläget att ta fra m en enhet
lig svensk - eller för den delen nordisk 
- tcrn1ino logi. Dc lI termer" på svenska 
som används idag är i vissa avseenden 
förvi rrande, och begreppsbildningen 
ofta ofullständig. 

Termbildningen och fo rskningen 
på dessa områden bedrivs framför all t 
inom det ro manska språkområdet: 
det är på franska och italienska som 
mycket av begreppsbildningen sker. I 
Sverige har under de senaste årtiondena 
enge lskan i allt stö rre utsträckning 
kommit att användas inom vetenskap 
och företag - men det saknas många 
gånge r enhetliga och konsek venta ter
mer på engelska, som i detta avseende 
" lltså liknar svensk" n. För att göra 
den internationella forskningen på 
det pappers- och bok hi storiska områ
det tillgänglig, är det angeläget att en 
svensk terminologi, med direkta mot
svarigheter på andra språk, kommer till 
stånd. En svensk tennordbok kan, som 
nännarc näm ns nedan, komma att in 
lemmas i en internationell flerspråkig 
ordbok. 

Den internationell a sammanslut
ningen av medeltid sfjl ologer m ed 
inriktning på sk rifth istoria, Committe 
interna tional de paleographie lat ine, 
uppställde redan då den grundades 
1953 som ett av sina mål skapandet av 
en gemensam internationell bokveten
skaplig - och därmed även pappershi s
torisk - terminologi. Det dröjde emel 
lertid ända ti ll 1985 innan det första 
steget mot målet togs, i form av den 
första genomarbetade bokhistoris ka 
terminologin på franska, under titeln 
Vocabulaire codocologique: Repertoire 
m cthodologique des terms franc;ais 
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relatils aux manuscri pts (Paris). Den 
sammanställdes av Denis Muzerelle, 
Insti tut de recherche et d'histoire des 
textes vid Centre National de Recherche 
Scientifiq ue i Paris. Den översattes där
efter till spansk~ och fick tio år senare 
italiensk språkdräkt och en omfattande 
utökning i Maril ena Man iacis Termino
logia dellihro manoscritto.lRoma 1996). 
Arbetet med en engelskspråkig version 
har inletts, och arbetet med en tysk 
motsvarighet står, så att säga, på pro
gra mmet, men bedrivs vad jag vet inte i 
organiserade form er för närvarande. 

Flerspråkig webbversion 
Denis Muzerelle har sammanställt de 
olika hittills tryckta versionerna till en 
flerspråkig webbversion Ihttp://vocabu
laire.irht.cnrs.lrfvocab.html, försedd med 
rikliga illustrationer, däribland de fyra 
som ill ustrerar denna artikel. Webbver
sionen har förutom termer på franska, 
spanska och ita lienska också försetts 
med ett antal termer på engelska. 

jag arbetar för närvarande med en 
version pä svenska av Muzerelles och 
Maniacis ordböcker. Denis Muzere ll e 
har personligen stä llt i uts ikt att den 
svens ka term inologin s kall kunna 
inlelnmas i hans webbterminologi. 
Det kan oc ksä nämnas att Svenska 
akademien har gett mig ett visst eko-
1l00niskt stöd för ll1itt arbete. Det är nu 
så pass långt framskridet, att jag- som 
nedan nänllare omtalas - är i hehov 
av att få synpunkter på valda delar av 
det från sakkunn igt håll. Därav denna 
art ikel. 

Gemensam nordisk term ordbok 
Själv hyser jag förhoppningen om att 
min översättning kan få uppföljare på 
dans ka, norska och isländska, och att 
vi så SIll åningom kan sammans tälla 
en gemensa m nordisk tennordbok. 
jag skulle därför mycket uppskatta 
komm entarer till te rmvalen också 
från danskt och norskt häll, så att en 
överensstä lnm e lse kan nås me llan 
vå ra tre nordi ska språk. 

Den svenska terminologiordboken 
kom m er, liksom Mu zerelles Vo ca
bulaire och Maniacis Terminologia, 
att innehål la s ju olika avdel ningar, 
som behandlar skriftunderlagell Iper
gament och papperl, avskrivaren och 
hans materia l lpen na, blä ck m .I11.), 
boksammansättningen och skriftytans 
utfo rmning (layout), texten och av
skrivningen, bokmåleri, bokbandet och 
bi ndningen, samt slutligen bevarande
och konserveringsfrågor. 

Av särskilt intresse ur pappersh is
toriskt hänseende är den omfatta nde 
behandlingen av handpapperstillverk
ningen och pappersegenskaper som 
svarar mo t Muzerelles avdelningar 
13 1- 132, och Maniacis del I, kapi tel 
3. Under mitt översättningsarbete har 
jag tagit fasta på den terminologi som 
återfinns i En bok om papper och andra 
liknande arbeten, Nordisk fami ljebok 
(2 uppl., "Ugglan"), Nationa lency
klopedin, samt Svenska akademiens 
ordbok. Därti ll har jag från olika håll 
inhämtat den moderna standard ise
rade ter minologin som används inom 
pappersindustrin av idag. 

jag kommer här att behandla några 
förslag till tenner, som jag är särskilt 
angelägen om att få synpunkter på från 
Nordi sk pappers hi storisk tid skrifts 
lärda läsa re. Det rö r sig om termer 
som jag inte har kunnat hitta n,\gon 
motsvarighet till i mina källor, ell er 
tenner som jag bedömer vara vä rda en 
särskild diskussion. För att underlätta 
referenser till de oli ka termerna, har jag 
numrerat styckena i fö ljande uppställ
ning. Termerna återges där i fet stil. 
Det rör sig om begrepp inom fyra olika 
c1elområden: massa och tillverkning, 
pappersformens utformning, lIv iran" 
och vattenmärkena, samt sl utli ge n 
papperets egenskaper. 

Termer som rör pappersmassan 
och tillverkningen i stort 
jag inleder med några termer som rör 
pappersmassa n och handpapperstill
verkningen. 



1. Tunntyg och tjock tyg: Maniaci 
ger för pasta m.;tgra, tunn tyg, följande 

definition: "Ofull ständigt hearbetad 
pappersmassa, som framför allt hestår 
av avhrutna fihrer med vassa ändar, och 
med otil lräcklig vatte nhalt. " Och för 
pasta grassa, tjocktyg: "Mycket hearbe
tad massa, som består av finförde lade 
fibrer, med hög vattenhalt". Termerna 
skall skil jas från de etahlerade termerna 
halvtyg, "pappers massa där fibrerna 
skiljts från vara ndra, med SOI11 inte är 
färdigbearbetad, och kan förvaras av
run nen i avvaktan på sl utbearhctni ng", 
respek ti ve hcl tyg, "färdigbea rbetad 
pappersmassa ibl and ·med till satser 
av olika slag ( ... ) som stöps i en form 
och torkas för att därmed bli ett ark 
papper". Är tunntyg resp. tjocktyg bra 
termer? 

2. Formaren och guskaren är välbe
kanta arhctarebeteckningar, men vad 
kallas "arbetaren med uppgift att kon
tro ll e ra massans sammansättning, att 
i ett kärl hämta den massa som forma
ren hehöver och hälla den i kypen, och 
att ta bort dc fi ltar som posten torkas 
med "? En term som förekom mer i lit · 
teraturen är läggpojkc, men borde inte 
nitare vara en möj lig term, som har 
den fördelen att den inte antyder något 
om arbetarens ålder? 

3. En post är en enhet om ca 250 nyfor
made våta ark so m läggs i en press för 
att vattnet skall pressas ut. En vit post 
är en post pressad en andra gång efter att 
ha befriats från filtarna, för att avlägs
na kvarvarande vatten. Så långt verkar 
terminologin klar. Jag föres lår termen 
förstapressn ing för att "genomföra en 
första utpressning av posten i pressen'! 
och andrapressning för att IIgenomföra 
en andra utpressnin g av posten i press
sen fö r att avlägsna kvarvarande vatten/l 
och alltså erhåll a en vit post. 

Tenner som rör pappersformen 
Så långt termer som rör själva pappers
hantverket. Nu över till tenner som rör 
pappersfonnen. 

4. Termen ramverk IFigur I: C+O) st j r 
för all a de trädeiar, ram och steg). som 
tillsammans utgör de delar av formen 
som väven är fäst vid . Steg ID) är envar 
av de trekantiga tvärslåar, fastsatta i 
formens ram på regelhundna 'avstånd 
parallellt med ramens kortsidor, vi d 
vilka virans kedjetrådar är fastsatta, 
och vars syfte är att hindra viran från 
at t sv ikta ell er röra sig under tyngden 
från massan. 

E 

A 

c 
Figur 1. Pappersform 
form (A ), däcke l (8), ram (G), steg (D), l'irauåd (E), k ed;etråd (F) 

5. För begreppet lIavståndet mellan två 
intilliggande steg" föreslår jag termen 
stegavstånd. IFigur 2: H.) 

6. Extrasteg är ett stödsteg/härsteg eller 
fäststeg va rs avstånd rill de intillig
gande stegen är mindre än det normala 
avståndet.IFigur 2: C, C, D.) 

7. Fäststeg är ett extrasteg, placerat på 
liret avstån d från ramkantcn, på vilket 
randsömmen är fäst. IFigu r 2: C, C.) 

8. Stödsteg/bärsteg är ett extrasreg som 
tjänar som stöd åt ett vattenmärke. 
(Figur 2: D.) 

H .-._ -

9. Kärt barn har många namn hrukar 
det hävdas. "Alla de metalltrådar, vi
ratrådar och kedjetrådar, som ramen 
bärl! förckOInmer i litteraturen under 
Iminst) fyra olika namn: vira - silduk 
- fo rmduk - nät. Den mcst ogc nom
skådli ga av dessa .är förstås vira, som 
när m ast lede r tankarna till modern 
pappersframställning på löpande bana 
Imed en "virad" duk ), och termen hör 
kanske undvikas, trots att den har hävd 
och trots at t jag här tills vidare använ
der just d.en termen? 

G 

E 

Figur 2. '·Vira'· och virnmönster viratTlld/-lin;e (A) , ked;etråd/-lin;e 
(H), fäst steg/randtråd (G, G'), stödsteg (D), vattenmärke (E), kontra
märke (F), symärke (G), stegavstånd (H) 
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lO. Det samma so m nyss sades gä l
ler också för envar av dc m etalltrådar 
som är fastsatta i fOrlnens kant, tätt 
intill va randra, para llellt med ramens 
långsidor IFigur 2: A) - de kall as vi
ra tråd - bottentråd - nättråd - ver
getråd. Invändningen Illot viraträd är 
den samma 50 111 för vira, och fö r all a 
fyra term ern a gä ll er att ingen är di 
rekt geno mski nlig, i den meningen att 
ski llnaden me ll an "viratråd" etc. och 
" kedjetråd" etc . Ise nästa punkt ) inte 
är omede lbart fattbar. 

Il. kedjetråd - bindtr;ld - varptråd 
är heniimningarna 50111 förekommer i 
litt eraturen på den tråd av koppar eller 
mässing som väve r ihop v iratr~1 darna 

A 

B 

c 

Figur 3. Sömnads tekniker 

meJ varandra ovanför ryggen på varje 
steg IFigur 2: B). Kedjetråd är viii här
lett från fr. fil de chainette, och är kan
ske det sä mre va let av ue tre? De mest 
gl'noI1lskinli~a term erna i punkterna 
9- 11 so m till sammans skulle kunna 
utgöra en något sånär o mcuelhart he
griplig enhet skulle vä l vara nät - nätt
råd - va rptråd. Det mcst radikala, som 
dock innebä r ett hrott mot tidi gare 
tcrmhruk, vore at t helt en kelt . nvän
tia van lig svensk väv(crmillo logi och 
tal a om inslag Inättråd) oc h varp Iva rp
tråuj. Men vågar man vara så radikal? 

12. Avståndet mellan två intilliggande 
"viratrådar" kalla r jag trådavstånd. 
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Termer som rör viran/nätet 
och vattenmärkena 
Så över till sjä lva tekniken m ed vilken 
nätet är vävt. Dct rör sig om en samling 
olika termer, och oc kså här skulle det 
kanske vara att föredra att en överens
stämmelse kunde nås med de n gängse 
term inologin vid vävnadsarbeten ? I 
den mån jag har lyckats hitti] en direkt 
motsva ri ghet in0 l11 vävnadskonstcl1, 

så hM jilg infört den. 

13. Bindning tråd för !nId Ifr. couture 
fil il fil, it. cucitura a punto continuoJ 
är en sömn adstekn ik där varje "kedje
mId" ä r fas tsydd vid varje "v iratråd". 
IFigur 3: A, B, E, F. ) 

14. Bindning på varannan tråd Ifr. co u
ture alterncc) är en sömnadsteknik där 
enva r "kcdjetråd" endast fäster en "vi· 
ratråd" av två, medan deo öve rhoppade 
viratråden är fäst av nästa " kedjetråu". 
IFigur 3: C, D.) 

15. Gas bindning - s lingcrbindning 
- kedjesöm m ed två trådar är en söm
nadstekn ik diir båda " kedjetrådarna" 
om väx lande passerar över och under 
va rje "vi ratråd".IFigur 3: E.) 

16. Kedjesöm p,l stä lltråd ell er grund
tråd - överbinu n ing - underbindn ing 
Ifr. chainette sur fi l dormant, cou ture 
par-dessus/par-dessous) är en sömnads
teknik där en "kcdjctråd" på si n väg 

omväx lande p ~l sscrar över e n "v ira
tråd", sedan under en vi lande tråd, och 
återvänder övcr "v iratråden"l e ll er i 
omvä nd ordni ng. IFigur 3: A, B, C, D.J 

17. "Vriden gashindning" - vridsöm 
- vä ndsöm ifr. ch ai nette rctord ue / 
torsadec) är en sömnadstekn ik där två 
" kedjc trådar" löper på motsvarande 
sätt so m en enda, där de två tråda rna 
dessutum snurras runt varandra Incllan 
va rje "v iratråd" (Figur 3: Fl. 

I pun kterna 15- 17 har jag här lliksom 
tidigare och i det följande) upptagit flera 
altcrnmiva terme r. I slutvers ionen av ter
minologin hör bara en term förekomma, 

och jag är särski lt ange lägen om att iå råd 
Olll vilken term som bör väljas. 

18. Växlande nätmönster - växla nde 
nätl injer lell er viramönster resp . vira
linjer) är något av dc uttryc k jag sku lle 
föredra fö r "omväxlande grova och 
tunna nätlinjcrjviralinjcr" jfr. vcrgcures 
alt ern ees; Figur 4: A): frans kans ve r
ge llres douhl es fö r samma sak sku lle 
kunna översättas till duhbla niitlin jc r, 
men det uttrycket ge r ju intryck av att 
linj erna sk ull e vara resultatet av att 
två n ii tlinjer ligger tätt intill varandra, 
vilket det inte är fråga om . 

19. Ett viramönster där en mycket 
gröv re vira lin je än dc övriga återfi nns 
på regelbundna avstå nd IF igur 4: B) 
hcnänlncr iag kanaliser~t nät mönster 
Ifr. vergeures ca nncJ ces) . 

20. Dc "steglinjer el ler kedjel injer som 
har sa mma gruppering i förhållande 
till formens symmetriaxel " kallar jag 
för likartade s tegavstå nd re spektive 
likartade ked jclinjer. 

21. All a va tten märkestyper som iöre
ko mmer j en och sam ma bok, oavsett 
om den utgörs ave n ell er flera kodiko
logiska enheter Idvs. om boken har till
kommit vid ett tillfälle ell er samman
bundits av delar so m tillkommit vid 
olika tider) kallM jag sammanfattande 
för bokens vattenmiirkesrcpe rtoa r. Alla 
va ttenmärkesmotiv som förekomm er 
i s,]mma kadi kologiska e nhet Idvs . 
snm är samtida) kall ar jag sa mhöriga 
v'lttenmiirkesmotiv e ll e r förbundna 
vattenmärkesmotiv, so m i en viss hok 
t.ex. kan bestå av hokstc1ven P, oxhu vud 
och hllnd.IDessa distinktioner är mina 
egna till iigg ti ll Muzerelle och Mani acis 
arbeten.) Det sista begreppet iir myntat 
i analogi Incd fv1ani acis va ri eta com · 
present i, på svenska sam hörig,] ell er 
fiirbundna varianter, va nned avses lik 
nande varianter av samma vattcnm~irke 



(t. ex. hokstave n P) som fö rekommer i 
samma ho k. 

Termer som rör papperets 
egenskaper 
H ittill s har jag fram s tällt hu vuddel en 
av de prob le m so m jag har va d gä l
le r IMppcrst ill ve rkninge n . 1 fö l jan de 
avsnitt redov isa r jag begrepp som rö r 
ege ns kaper hos s jiilva produkten, dvs. 
papperct, oc h som jag inte har lyc kats 
fi nna motsva righetcrtill i den littcratur 
jag har konsulte"'t . Jag kommcntcrar 
S0l11 regel inte tc nncrna närma re, u tan 
överl ämnar dem i den form som dc ä r 
tänkta att U i ord bo kcn. Alla termerna 
är hä m tade från Maniaci, oc h dc italien
ska tefmerna anges i kursiv. 

22. Mas ki nglätta t papper, ca rta fr iz io
nata: Hård kalad rcra t e ll er hå rdglätta t 
papper, sonl alltså ka landrerats, " mang
lats", j motsats till papper so m glätta ts 
m ed glättsten ell er g lätthamma rc . 

23. " Rezzuto": Betec kning på ett pap
persformat som tillverbdes i mcdelt ida 
ita li enska papperskvarnar, ungefär med 
di mensioncrna 3 15 x 450 mm. 

24. Trycksty rka, com prcssibili ta: Pap
perets fö rmåga at t motstå t ryck. Ter
me n kan jä m fö ras med dc n tekni s ka 
termen ytstyrka som angcr pappers cller 
b rtongs styrka vi nkel rätt mot ytan. 

25. Limha lt, grado d i collatura: Storhct 
som uttrycke r mä ngden lim so m ett 
papper bestruki ts m ed fö r att minska 
ge no ms läppi ighcten . 

26. Fukt beständighet, igroespansivit,j 
(eng. hygroexp,ttlsiv it y, moisture expan
si vity): Egenskap hos papper a tt be hålla 
s in storle k under vari erande fu ktförhål
landen. (Term en u tgör en inskränkn ingf 
precisering av den tek niska te rmen di
I11 c nsionsstab il itct so m anger graden av 
di mensionsföriind ring när papper utsätts 
fö r fu kt, vä rme eller kyla.) 

27 . Absorpti onsfö rm åga , assorben Z<l 
f po te re assorbente: Kapaci tc ten hos 
papper a tt suga upp en väts ka som det 
kommer i kontakt m ed. 

28. Bliick bestiind ighet, bl äc k upptag
n i ngsfö rnl åga, ri cc tti v i ta : Förm åga n 
hos pappe r a tt binda bläe k på sin yta på 
ett ti ll räck ligt oc h jämnt sä tt. 

29. Skriv barhet, scri vibilita : Förmåga 
hos papper att fungera so m underlag 
för s kri ft m ed o lika skrivdo n, bläc k 
och pigment . 

30. Spridba rhet , spridning, utspri dni ng, 

B 

Figur 4. "Virnm önster ' 

utfl ytn ing(?), spa nd im en to : Fel på pap
per (eller hläc k) som ta r s ig utt ryck i a tt 
ett st reck draget m ed ctt vattn igt bl äck 
är benäget a t t sprida ut s ig övcr a rkcts 
yta u ta n att tränga ne r i det. 

3 1. Inträngba rh et , trapelamen to: Fel 
på papper (ell er bläck) som ta r sig ut
tryck i a tt ett s treck draget med bl äck 
pli den ena y tan t rä nge r igen om till 
m otsatt sida. 

32. O renh et , föro rening, impurezza : 
Något s lags fe l vid till verkninge n av 
m assan so m leder till en onormal yta 
pli pappcret. 

33. Rynkning, veckning, grinza f piega: 
Pe rma nent deformering av papper, som 
b n ha uppkommit unde r torkningen, 
som bestå r aven s krynkli ghet som 
fö rstör p la nheten på dess yta . 

34. Kry mps kada, bo ffa f bo ffat ura : 
Run d ell er ova l avgränsad deformering 
av ett pappersa rk, o rsa kad aven oregel 
bunden krympning av arket . 

35 . l3I åsa, vescica: Deform ering av pap
persytan, so m visa r s ig so m ett s lags 
avgränsad förtjockning lik en bubbla, 
orsabd av vatt nets m ycket snabba av
dunstning i samba nd m ed to rkningen . 

36. Fö rtjoc kning, is pess imen to: Fe l 
på pa pper o rsa ka t aven a n sa mling 
av massa i en del av fo rm en, SOln ge r 
upphov t ill en oväntad ökning av tjock
le ken på arket . 

37. Ta ndat papper, rugga t papper, carta 
dentel htta : Papper med en oregelbunden 
yta orsa kad aven oförsiktig lyftnin g av 
däckeln ell er avtryck från en fela ktig fi lt . 

38. Ljuspun kter, chiare lla: Fel på pap
peret so m bes tår av fö rekom s te n av 
punkter synliga i mot ljus, där arket ä r 

m ycket tunt . 

39. K"stan jepapper, ca rta eastagnata: 
Pa ppe r m ed o regelbunden t jocklek, 
o rsakad av ansa nl ling av Inassa i någon 
del av fo rm en . 

40. Fl oe kig t f m olnigt pappe r, ca rta 
nuvolosa : Papper vars massa framträder 
som o regelbunden vid ge nom lysning. 

41. Skumn ing, schiumino: Fel på pap
per o rsabt av luftbu bblo r inneslutna 
i massan . 

42. Slipighet , strävhet, abrasivita: Fel 
på papper o rsa kat av fö rekomsten p,i 
dess yta av s lipande partikl ar med ur
sprung ifyll nads m edlen . 

43. Motljus lltsee nde spera f speratura : 
Allmänna åsynen so m ctt pappersark 
uppvisa r i motlju s. 

44. Avbrutet p" pper, avbräek, c" rta 
tro n eata: Pa ppc rsa rk m ed mindre 
storl ek i jämförelse med dc andra som 
till ve rkats i samma form, o rsakad av 
en otillräck lig sp ridning av massan, på 
grund av dess dåli ga flöd ighet. 

45. Spa ltning, k lyv nin g, sb ldatura: 
Spontan delning av ett pappersark i t v,i 
del", Iiings tjoe kl eken . 

46. Död" rynko r, pi eg" m a rta: Rynk
ning p,l ett a rk ell er en s ida o rsa kad 
av en dåli g pressning va rs rcsul t<lt det 
senare är sv,"t a tt få bort. 

47. Till s is t ha r jag inte lycka ts fin na 
någo n öve rsät tn ing till ita lie nskans 
concettatu ra m ed bet ydel sen " fel på 
papper o rsakat av fö rekomsten på ",ky
tan av fib rer m ed m ycket int ensivare 
fä rg än dc andra ". Begreppet är nän, 
besläkta t med orenh et, föroren ing, med 
mcra precis t. 

Jag är som sagt tacksam för alla kom
mentarer och fö rslag till fö rbii ttringa r 
via min c-post (patrik.astrom@x.lrf.se). 
Fö rhoppningsv is kommer jag att kunna 
a rra nge ra n ~gra nlö tc n und er vå re n 
2008, und er hägnet av institutionen fö r 
nordis ka sp råk vid Stoc kholms un ive r
sitet, dit dc intresse rade medlemmar av 
fö ren ingen no rdis ka pappershistoriker 
SOI11 hö r av sig till lnig kommer cltt 

inb judas. 
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First Announeement of the 
29th IPH Congress 2008. 

G th !PH Congress of the Interna
• ~onal Association of Paper Historians 
'--'will take place in Stockholm, Swedcn 

on May 27-30, 2008, hosted by the Nor
dic Paper Historians, NPH. The cvCnt 
will be organized in conjunction with 
the 100 years anniversary of SPCl, the 
Swedish Association of Paper and Pulp 
Engincers and thc World Pull' & Paper 
Week with its exhibition. 

The overall thcme of the !PH Con
gress is The Birth of an Industry - from 
Forest to Paper during the 19'h Century. 
lt will concentrate on describing the 
huge structura l changcs that took place 
during this period when papermaking 
changed from a handicraft type of aetiv
ity to a c6ntinuously operating process 
industry. 

A full four days program will in
c1ude not only scicntifie sessions with 
more than 25 prcsentations, but also a 
number of visits to muscums and othcr 
places of relevancc to the history of pa
per. The socia l program will be exten
sive as weil. Tentative prograOlme de
tails arc attachcd. 

End of May is a ni ce time to visit the 
Nordic countries and particularIy Stock
holm. The summer is coming with long 
evenings when you can enjoy daylight 
untillate. 

The registration fee will be 300 Eura 
for mcmbers of IPH and NPH and spcak- . 
ers, 350 Euro for other delegates and 250 
Eura for accompanying persons. Accom
panying pcrsons can thcn participate in 
all evening events and the excursion on 
May 29. 

Hotc1 rooms are expcnsivc in Stock
holm and the congress takes place dur
ing a busy period. The organ isers intend 
to present altcrnatives which can ac
cam Olodate most delegatcs in the same 
area of Stockholm and at the same time 
being reasonably priced. An indicative 
price level is 1200- 1400 SEK 1130--150 
Euro) for a si ngle room and 15OG--1600 
SEK 1160--180 Euro) for a double room. 

Full and final information about the 
congress will be avai lable during Janu
ary, inc1uding information on how to 
register, book hotel and the final pro
gram. The material will bc made avail
ab le on the web sites of IPH Iwww. 
paperhistory.org) and NPH and also ad· 
vcrtised by othcr mcans. 

By fiJling in the attached prcrcgistra
tion form, you will be put on a "lirst 
comc - first served" list for rooms at thc 
congress hotdlHotell Norrtull) and you 
will directly receive thc final conference 
information in January. 

At th is point in time, please make a 

The venue for the /PH·congress - Stockholm International Fairs, Älvsjö. 

8 

notc in your diary of the IPH Congress 
in Stockholm, May 27·30, 2008. The or· 
ganizers arc looking forward to sccing 
you in Stockholm ! Awaiting the final 
program mc, you are always welcome to 
contact anyonc of thc persons bclow. 

Göran Wohlfahrt 
Chairman of NPH, Congress Chairman 
Tel: +46 8 379043 
E-mail: monica.wohlfahrt@swipnet.se 

Lennart Eriksson 
Responsible for the overall organisation 
Tel: +46 70 5231942 or +46 8 6767327 
E-niail: lennart.eriksson@stfi.se 

Jan-Erik Levlin 
Responsible for the scientific program 
Tel: +358-40-5116049 
E-mail: jan-erik.levlin@iki.fi 



Tentative overall programme for the 
2008 IPH congress in StockhoLm, 

May 27-30 2008 

Tuesday May 27 

Venue: Stockholm International FaiTs, Älvsjö 
www.stofair.se 

9.00 Registration opens. 

10.00 - 12.00 Opening session of SPCI 2008 (World Pulp & Paper Week) 

in the presenee of Carl XVI Gustaf, the King of Sweden . Programme to be 

presented later. 

12.00lunch at own expense, and the passibility to visit the planned SPCI 
exhibition of the earlier development of the paper indu,stry in Sweden 
(more details later) . 

14.00 - ca 17.30 IPH Session 1. 

19.30 Oinner at the Roya l Coin Cabinet with the hi story of the world's 

oldest central bank,banknotes and heavy-weight capper coins. 
www.myntkabinettet.se 

Wednesday May 28 

Venue: National Archives of Sweden 
www.statensarkiv.se 

08.30 - 12.00 IPH Session 2 

12.00 lunch 

13.00 - 15.00 Visit to the archives, including display of water marks 

and paper conservation. 

15.00 - 16.30 IPH General Assembly 

19.00 Visit to Museum of Ethnography with display of the explorer Sven 

Hedin's collection of ancient Chinese paper from his extensive expedi
tions into Central Asia. 
www.etnografiska.se 

Dinner 

Thursday May 29 

08.30 Departure by bus to Uppsala. 

09.30 Visit to Uppsala University library (Carolina Rediviva) with its col
lection of oLd documents, incLuding the Silver Bible. Paper conservation. 
www.ub.uu.se 

12.30 Lunch and visit to linnes Hammarby. 
www.hammarby.uu.se 

15.00 Bus transfer 
Visit to the Skokloster Castle with its rich and unique collection of old 
books, and documents and a presentation of its paper conservation project. 
www.skoklostersslott.se 

Skak/aster s/att 

19.00 Conference dinner at the Skokloster Inn . 

Friday May 30 

Venue: STF! - Packforsk, Stockholm 
www.stfi-packforsk.se 

9.00 - 12.00 IPH Session 3 

12.00 lunch 

13.30 Visit to STF! - Packforsk 

15.00 - 16.30 IPH Session 4 and display of the Dard Hunter collection 

at STF! - Packforsk 

16.30 - 18.00 Farewell reception. 

Saturday May 31 

Visit to Tumba Mill 
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Tentative scientific programme f 0"'-"'---1 

IPH congress in StockhoLm 
May 27-30 2008 

SESSION 1. The birth of an industry - from forest to paper during 
the 19th century 

Date: Tuesday May 27.2008 at 14.00·17 .30 

Venue: Stockholm International FaiTs, Älvsjö 

14.00 Chairman's introduction 

14.10 The revolution of paper making; from handicraft lo an industry ) 
Panu Nykänen, He15 inki University of Technology, Finland 

14.40 The Nordic forests; a new raw materiaL resource for paper making ) 

Jan Remröd, Sweden 

15.10 The parallei development of the rag fiber based industry ) Helene 
Sjunnesson, National Museum for Sdence ond Technology, Sweden 

15.40 Coffee 

16.00 The evolution of paper produets) Per Jerkeman, Sweden 

16.30 The paper industry development; its economical and societal impli · 
(atians ) Jussi Raumolin, University of Helsinki , Finland 

17 .00 The paper industry today and its relations to the 19th century de
velopment ) Johan Gullichsen, Helsin /<i University of Technology 
(Professor Emeritus). Finland 

17.30 Closing the session 

SESSION 2. Historical aspeets on the 
development of paper grades and qualities 

Date: Wednesday May 28,2008 at 8.30·12.00 

Venue: National Archives of Sweden 

2.1 Cl~ssification of paper grades 

How to document the development of paper grades and qualities? The 
paper coUections of the German Book and Writing Museum of the German 
National Library as a unique resource 
Frieder Schmidt, Deutsche Nationalbibliothek. Germany 

The interaction between Eastern and Western paper making) Anna-Grethe 
RiseIleI. National Museum of Denmark 

Comparing properties of contemporary Chinese papers manufactured in 
China and Japanese Kozo Washi paper) Ange(a Wai-sum Liu, Hongkong 
Museum of Art 

2.2 Paper permanence 

The influence of raw materials on the permanence of paper ) Tom lind
ström. KTH, Sweden 

Coffee break 

Physical Oeteriaration of Paper : Markovian modelling approach ) Kurmo 
Konsa, Tartu University. fs tonia 

Micra destructive pH measurements of original paper documents - without 
any devices ) lstvan Kecskemeti, fVTfK Institu te of Art and Design, Vantoa. 
Finland 
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Paper degradation and conservation: developments in methodolagy and approach 
> H.J. Porck, Koninklijke Bibliotheek, National Librory of the Netherlonds 

Paper expertise and contextual data provided by the eContentPlus project Bern
stein ) Emanuel Wenger, Vlad Atanasiu, Austrian Academy of Sdences. Donau-City 
Strasse 1. 1220 Vienna, Austria 

New chaUenges for preventive archival paper conservation ) M. Carmen Sistach, 
Archive of the Crown of Arag6n, Spain 

SESSION 3. The techno-economical development of the paper industry 
during the 19th century 

Date: Friday May 30. 2008 at 8.30·12.00 

Venue: STA·Packforsk 

3.1 Development of papermaking technology 

The beginning of the kraft (sulphate) process in chemical pulping of wood ) 
Jozef Dobrowski, Poland 

Bryan Oonkin's Machinery for making Bank Nate Paper) Alan Crocker. UK 

The birth of paper testing: Natural selection applied to instrumentation) Daven 
Chamberlain, Arja Wiggins Research and Development UK 

Coff .. break 

The Technolog ical Investigation of Paper Based Works of Art ) Elena J.1ikolaychuk, 
The State Hermitage Museum, St Petersburg, Russia 

3.2 Paper industry development in different regions 

Paper of Sweden in the Beginning of the 20th century: A Glance from the Neigh
borhood (Russian analysts about Swedish Paper and Pulp Industry in 1904·1917) 
) Denys Tsypkin, Alexandra Balaehenkova. Russian Assodotian of Poper Historions, 
Russia 

local papermaking. paper trade and book-culture promotion in Inner Asia ) 
Agnieszko Helman-Wazny, USA 

How waod became the mai n raw material for paper production in nowadays 
Slovenia ) Darko Cajuta, Slovenia 

Paper Consumptian in Ge rmany during the 19th and 20th Century ) Sabine 
Schachtfler, Rheirlisches Industn'emuseum, Germony 

SESSION 4. Historical perspectives 

Date: Friday May 30,2008 at 15.00·16.30 

Venue: STFI·Packforsk 

History Reveated; the Watermarks and Restoration of the Xi u Chronicles ) Thea 
Bums, HaNord University Library. USA 

A Tribute to Dard Hunter) flaine Koretsky, 
Research Institute of Poper History & Technology, USA 

Presentation of the Oard Hunter collections of ST FI-Packforsk 



Preregistration for the 2008 IPH Congress 

By making a preregistration, you are assured to receive 
the final programme and registration documents for the Congress. You can also 
assure to have a room at the main Congress hotel ( from where buses depart ). 

You also help the organisers in their planning. 

YOU CAN SEND YOUR PREREGISTRATION TO THE FOLLOWING ADRESS AND EMAIL IS PREFERRED: 
Lennart.Eriksson@stfi.se 
or 
Lennart Eriksson 
STFI·Packforsk 
Box 5604 
SE - 11486 Stockholm 
Sweden 

Please include in your response the following details: 

Name 

Institution ____ ___ ________________________ _ 

Postal adress 

Email __________ ______________________ ___ 

Phone number(s) 

Speaker when relevant Dyes D no 

Number of partiåpating accompanying persons 

Need for hotel room 

Arrival date _____ _ _ _ Departure date ------ - - single room D double room D 

Member ofIPH Dyes D no 

Member of NPH Dyes D no 
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"Papper - fllitt öde" 

hon gett ut. Hennes pappa arbetade 
på sulfatfabriken i Köpmanholmen; 
själv tog hon omvägen via forskning 
i oorganisk kemi och först i mogen 
ålder debuterade hon som konstnär 
- först med textila material, men så 
småningom med papper. Hon har ut

bildat sig i handpapperstillverkning i 
Spanien, Thailand och Japan och haft 
utställningar i flera länder. 

Kerstin Svanberg arbetar profes
sionellt med olika typer av fiber, som 
hon oftast färgar in med dova, jordnära 
kulörer och bearbetar i holländare. 
Hon har möjlighet att göra ark upp till 

Papper och massa 
i Hälsingland och Gästrikland 

gsindustriernas historiska skrift

erie har under hösten publicerats 
- Papper och massa i Hälsingland och 
Gästrikland. Författare är Christian 

storleken 2 x l meter. Resultatet är inte 
vanliga ark utan ofta tredimensionella 
figurer med poetisk laddning. Hon ger 
dem namn som Sköldar, Livbojar och 
Tecken. 

Det är en mycket vacker bok, 
framförallt naturligtvis på grund av 
bilderna på konstverken, men Kerstin 
Strandberg har också gjort ett konst
verk av boken: hon har själv svarat 
för formgivningen och Trosa tryckeri 
har sett till att hennes intentioner 
förverkligats. 

Boken, som har ett kärleksfullt lör
ord av Seija Hultman, kan köpas direkt 

från konstnären för 32 € plus POrto. 
Hennes mailad .. ess är kerstinsvanberg@ 
hotmail.com. På hennes webbsida www. 

Ett exempel på Kerstin Svanbergs 
konst - en virwell sköld. 

kerstinsvanberg.se kan man också se 
bilder ur boken. 

Per Jerkeman 

Ännu en utgåva i Skogsindustrernas 
historiska skriftserie 

Valeur som i tidigare utgåvor beskrivit 
massa och pappersindustrins utveck

ling i Medelpad och Jämtland (199?), 
Ångermanland (2000) och Västerbot
ten och Norrbotten (2003) . Skriftcn 
om Hälsningsland och Gästrikland 
behandlar 17 bruksorter med, samlade 
i tre grupper med inbördes geografisk 
och/eller ägargemenskap - Iggesund/ 
Holmen, Wallenberg/ Stora Enso och 
Korsnäs/ Kinnevik. "Christian Va
leur skriver mångfacetterat, lättläst, 
engagerande och stundtals mycket 
spännande. Bakom bokens tillkomst 

ligger cn gedigen research. Vad sägs 
om 514 källhänvisningar! Det finns 
också omfattande personregister, sak-

regi s ter och bruks - och företagsregis
ter. Dessutom avslutas varje kap i tel 
med omfattande tabeller som ger svar 
på när, vad och var. Boken kommer 
att vara en guldgruva för framtida 
forskare i vår industris historia " Det 
skriver Inga Kincl l bl.a. i sina anmä lan 
i Svensk Papperstidning i november. 

Utöver de ovan nämnda böcker
na med Christian Valeur som för
fattare har i skriftserien utkommit 
Papper och massa i Småland (2002 
oeh 2005) författade av Karl Fredrik 
Gustafsson samlat Papper och massa 
i Östergötland (2003) med Helene 
Sjunneson och Thomas Wahlberg 
som skribenter. 

NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT GRAFlSK DESIGN: Mellerstedts Reklam Tryck: Nyman & Jonsson, 2007 
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