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ANMÄLAN I 

Tanken på utgivande av något slags kontaktorgan för raedlemrnurna inora NPH 
är, enligt vad red. erfarit, lika ga=1 som föreningen själv. Vår för
enings speciella karaktär gör kanske, a"tt behovet av kontakt raedleDI:larna 
emellan är särskil t starkt uttalat, intl3 ronst beroende på det faktura att 
raedleraraarna är engagerade inora så olika fält av pappershistoriens fasci
nerande oDråde. 

Då nu första nunret av NPH-NYTT äntligen föreligger, där innehållet helt 
anknyter till NPH-mötet i Marknryd, är det redaktörens förhoppning, att 
Dedle=arnn i fortsättningen genoD fli t:igt insändande av bidrag i fOrE 
av Danuskript för publicering Döjliggör NPH-NYTTs fortbestånd. 

För en anoälan av NPH-NYTT vände sig red. till en av föreningens gaDla 
stöttepelare Ded begäran OD benägen Dedverkan. Hans bidrag har oyckc:t tack
sarat Dottagits, Den här Dåste anoärkas, att undertecknad helt fritager sig 
från vissa delar av innehållet i nedanstående a=älan. 

ERIK WITTING 

ANMÄLAN II 

NPH-NYTT, Nordiska Pappershistorikers FÖrenings egen tidning. 
Anoälan OD tidningens nr 1-2. 

NPH-NYTT är SOD tanke och förhoppning Lika gammal SOD NPH. På Dötet i 
Turaba 1968 var frågan uppe utan att leda till något beslut. Även i Silke
borg 1970 var ärendet på tal. Årets Döte i Markaryd fattade ett beslut: 
NPH-NYTT skall förverkligas~ 

Här föreligger nu första nunret av tidrringen, en grundlig tillbakablick på 
årets föreningsDötei bättre än så kon dl3t knappast vara. 

utöver sakinnehållet, vars litergivande :i högsta grad är prisvärt, i'år för
eningens raedle=r bevis OD sin nyförvärvade stora tillgång pli en kunnig 
och arbetsvillig sekreterare, ingenjör Brik Witting. 

Vi ronns alla hans iver under Dötet i Ma.rkaryd att hänga Ded OD allt SOD 
skedde och dessutoD vara till hjälp och nytta under hela uötet. Han har 
en fru också, Kerstin, SOD enligt båda IJllkarnas uppgifter har tid över för 
sin nans intressen. SOD f.d. chefsekreterare vid pappersbruk är hon en 
verklig tillgång. Med hennes "fritid" förhaller det sig så, att hon är 
4-barnsDaDmo, barnen från 3 - " år, skÖter heDDet själv och bllr dessutoD 
intressen i föreningar D.D. Resten kan envar förstå, eller har kanske 
svårt att fatta. Men faktura kvarstår, lCerstin renskriver bl.a. allt. 

Hur ska det nu gå med nästa n=er av t:Ldningen , nr 3 ••• och nr 4 ••• ? 
Din tanke är Dåhända att han eller hon bland Dina kolleger skall skriva 
artiklar. Då tänker Du fel. Det är Di 1tt bidrag sekreteraren och redak
tören i e~ person väntar påt Har Iitllrattat? ••••••• Pennan~ 

Er HARRY ERICSON 
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P H O T O K O L L 

från 

Föreningen Nordicka Pappershistorikers 

sammankomst i !iiarkaryd den 17 - 21 juni 1973. 

Sedan samtliga till konferensen anmälda anlänt till Markaryd 
samlades deltagarna på Stora Hotellet, där en supe avåts och 
det stundande mötet diskuterades. Harry Ericson framförde en 
varm hälsning frän Kjellåke Tullberg, som tyvärr måst lämna 
:terbud till konferensen. ~ullberg hade också genom en stor
slaGen gåva möjliggjort genomförandet av vissa för konferens
deltagarna kostnadskrävande yttre arrangemang. Konferensdel
tagaTnas varma tack skulle snarast framföras. 

Närvarande följande NPH-medlemmar: 

Danmark: Konservator Ove Kurt Nordstrand, Herlev 
Direktör Frederik Olsen, Silkeborg 

Fi~and: Dipl.ing. A~~ Grönvik, Helsingfors 
Dipl.ing. Kurt K Karlsson, Helsingfors 
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Norge: 1:e universitetsbibl., fil.dr Gunnar Christie Wasberg, Oslo 

Holland: Skriftställare Edo Loeber, Hilversum 
Fru B van Ginneken-van de Kasteele, Hilversum 

Sverige: Fil.mag. Gösta Liljedahl, Bromma 
Fil.lic. Jan-Olof Huden, Uppsala 
Direktör Gustav Skog, V:a Frölunda 
Civ.ing. Arnulf Hongslo, Tumba 
Ingenjör Harry Ericson, Mariestad 
Ingenjör Erik Witting, Mariestad 

Ordf. Ove K Nordstrand hälsade alla välkomna och öppnade konferensen. 
Att som ordförande leda konferensen valdes Harry Ericson och till 
sekreterare Erik \litting. 

Meddelades att Föreningens årsmötesförhandlingar hålles den 20/6 1973 
kl. 9: 00. 

Qr~e~t~r~n~ ~m_d~t_e~~ ~a~d~t~ Er~j~k! och ~r~e!e~ som ~u_p!g!r~ 

~a~r~ _(Qv~ ~ ~O!d~t~~dL 
Bland danska projekt märkes en kartläggning av det papper, som an
vändes av boktryckare i Köpenhamn på 1S00-1600-talen (i samarbete 
med Prof. Ries, Cambridge). Pappersleveranserna till "Den Danske 
Mercurius" 1660 - 1670 framhölls som särskilt intressanta, inte 
minst tack vare dåtidens pappersimpor-~ via Helsingör, där 
Öresunds-tullen hade stor betydelse inte minst politiskt. 

Arbetet med identifikation och datering av papperet i Kungl. Biblio
tekets i Köpenhamn samling av Ashanti-dokumenten från Ghana fortsätter, 
och då i samarbete med Dr Levtzion, Jerusalem, och Prof. Wilkes, Accra. 



Beträffande pappers leveranserna var karavanerna genom Afrika ett 
viktigt transportsätt , men då stamkrig i de inre de larna av landet 
avbröt denna karavantrafik, hänvisades man istället till import av 
papper via lruststationerna. 

Det omfattande arbetet med gamla kine siska papper från bl.a. Lou-lcm 
och Tun- huang fortsätter. Bland det material om 14 bokrulIar som 
undersökts har i en bokrulle påträffats uppgifte r av teknologislet 
intresse . Illaterialet i rullarna har bl . a . fiberanalyserats, 
och som hjälpmedel har då använts elektronmikroskop . Intressanta 
spår av inblandning av textilmaterial i pappersmäl den lllir påträffats. 

De pappershistoriska föreläsningarna för de kulturhistoriestuderande 
vid Bi lledkunstskolan på Det Kgl. Danske Kunstakademi i Köpenhamn 
fortsätter. 

I oktober 1973 ::;tartar unde~isningen vid Konservatorskolan på 
Det Kgl . Danske Kunstakademi i Köpenhamn. De pappershistoriska 
föreläsningar, som där planeras hållas , kommer första å r et att 
omfatta bl.a. en oriente rinb om historisk pappersteknologi. Fort
sättningen är tänkt såsom ingående studier med speciell teknisk in
riktning, lämpad för blivande experter inom facken konservering -
restaurering. 

Den 14 december 1972 disputerade Jesper Trier för fil . dr-grad på en 
avhandling, "Ancient Paper of Nepal" - de kulturella förbindelserna 
mellan Kina och Nepal analyseras in~ående. Avhandlingen spänner 
över ett vitt fält, omfattande etnografi, religionshistoria och 
naturvetenskap över till kulturhistoria , där pappersteknikens väg 
från Kina till Nepal även diskuteras. Ove K Nordstrand fick i 
denna senare del av disputationen fungera som opponent. Dr Trier 
har planer på att ordna en pappersutställning, tillrättalagd utifrån 
en etnografisk synvinkel. Utställningen kommer att hållas på 
Forhistorisk Museum, MOlsgård vid Aarhus. 

Beträffande orientering över i Finland utförda och pågående arbeten 
hänvisas till talarens PM , daterad 1973-06-01, som tillsammans med 
en litteraturförteckning tillställdes samtliga mötesdeltagare . 

Som komplement till den finländska bibliografiska förteckningen 
nämndes, att finsk pappersindustri just är inne i en period då 
det allmänt firas jubileer av typen 100 år eller 75 år. Det jubi
lerande bruket brukar trycka en jubileumsbok, som ofta ger de his
toriska återblickar, som intresserar pappershistorikern. 

Intresset bland yngre forskare för vattenmärkes- och pappershistorisk 
forskning är f.n. ganska svalt i Finland enligt de intervjuer som 
talaren gjort med ledande personer vid Riksarkivet och Universitets
biblioteket i Helsingfors samt bibliotekarien vid Åbo akademi . Det 
fanns emellertid tecken på att en förändring till det bättre är på gång . 

~oEg~ _(~~r_C~r~s!i~ !a~b~r~)_ 

Från Haakon M Fiskaa framfördes till mötesdeltagarna en varm hälsning . 

Den viktigaste händelsen inom norsk pappershistorisk forskning kommer 
att bli publiceringen av H M Fiskaas arbete om norska vattenmärken. 
Det manuskript, som nu är under tryckning, är en omarbetad och ut
vidgad version av det ursprungliga manuskriptet, varvid hänsyn tagits 
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till att utgivningen skulle ske i Norge. Omarbetningen blev klar 1972 
och redan samma höst ansöktes om tryckningsbidrag från Norges Almen
vitenskaplige Forskningsråd samt från en engrosfirma i papper. Båda 
dessa institutioner ställde sig positiva till arbetets fullföljande 
och sedan Universitetsbiblioteke t i Oslo be redvilligt åtagit sig att 
låta a rbetet ingå i sin skriftserie, så är det klart att det omarbe
tade manuskriptet nu utkommer i norsk utgåva. 

Från olika håll har redan uttryckts stor tillfredsställelse med att 
detta arbete publiceras i Norge. Sålunda har det norska riksarkive t 
framhållit dess stora betydelse för arkivstudier . Universitetsbiblio
teket i OSlo, liksom Norsk Kunsthistorisk Forening, framhåller på 
liknande grunder verkets stora värde för förståelsen för vatten
märken och pappershistorisk forskning i synnerhet inom akademiska 
kretsar. 

H M Fiskaa har för första gemgen i Norge genom:fört en kartläggning av 
vattenmärken i en samling musikhandskrift e r. De tta arbe te inleddes 
hösten 1972, då Det Kgl. Norske Videnskapers Se lskaps bibliotek i Trond
heim öve rsände ett 100-tal odaterade musikhandskrifte r för und c' r?i)]mi nIO 
och tidsbestämning. Undersökningen e;av ett mycket gott 1'utrul tat. 
Fiskaa har dessutom vid flera tillfällen lämnat meddelande om oeh 
besvarat spörsmål av pappershistorisk karaktär och vattenmärken. 

Från den bibliografiska fört eckning, som tillställts samtliga mötes
deltagare, framgår att av andra arbeten av pappershistoriskt intresse 
så är det speciellt fullföljandet av projektet om norsk presshistoria 
som bör framhållas. Ett väsentligt tillägg till bibliografien utgör 
Industriens historie i Norge (Red. Tom Arbo Hoeg och Gunnar Christi e 
Wasberg) Oslo 1972. 

Ble.nd möjliga frumtidn arbetsuppgifter för norsk pa ppershistorisk 
forskning framhölls tre speciellt intressanta områden: 

1. Christian II:s arkiv, den s.k. Munchenersamlingen, i Riks
arkivet i Oslo. Här påträffas vatt(mmärken från hela Europa. 

2. Dokument ned vattenmärken i förbindelse Lled kontakten 
Nederländerna-Norge under 1500- och 1600-tnlen. 

3. Användningen av vattenmärken i förbindelse med dateringen 
av sjökort. 

Slutligen nämndes, att det är få persone r i Norge, som arbetar med 
pappershistoria, ~cn vad angår just vattenmärken så framhÖl ls, att 
detta studi~ förslagsvis kan be drivns inom ramen för en livskraftig 
heraldisk miljö. Flera medarbetare vid Riksnrkivet visar ett ökande 
intresse för pappershistoriska probleD. 

~v~r!g~ _(~ö~t~ ~i~j~d~h~)_ 
Efter presentation av L:s befattning vid Riksarkivet i StoekholD gavs 
en introduktion till arbetet med RA:s samlingar av handgjorda papper. 

Samlingarna, som utgöres av oskrivna papper oeh som utgallrades i 
början av 1900-talet, är utomordentligt omfattande. 

Den svenska samlingen innehål10r sålunda ea 275.000 ark, däravea 
10.000 helark; resten utgöres ev s.lr. bakar. Den utländske. är unge
fär lika stor, varav de holländska papperen utgör inte mindre än 
80 - 90% (= 260 - 270.000 ark) och är från 1700-talet. Här är dc 
vanligste vattennärkena följande: Narren, Duteh Lion, Vryheyt, 
Prins Willem 5 samt Ansterdaos vapen. 

En lista över vattenoärken, nttributerndc till visst bruk, är under 
arbete . 
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Dc ursprungliGen holländska Bikupan (Bonig) och Pro Patrin ha.r flitigt 
använts i svenska. papper. De svenska bruken h::tr därvid "utvecklat" 
dessa otirken på ett oö'nga gånger drastiskt sä tt . Soc exeopel näundes 
det svenska bruket Skeen i AnnerstadB sn, Kronobergs l än (::tnlagt 1681 
och nedlagt 1853). Hä r tillverkades t.ex . pappe r ~ed följ ande vatten
oärken: C & I Homg, Skeen + Bikupa .. 

Ett rikt <leoonstrationsoa terial vis::tc1e s i snoband r...e <l föredrae;nine; 
ev definitionerna för A (= ab) och Z (= zu) . 

Stu<lier för nödvtin<lig personhistorisl~ forskning har nÖdvändigGjort 
r esor till olik:l arkivinstanser. Be-träffande dc suå.ländska hand
pappersbruken hor arkivalier, friinst husförhörsläng<l0r, genongiltts 
i Landsarkivet i Vadstena [len även v:Ld respektive l endsarkiv i Upp
se la, Göteborg och Lun<l. 

I <le tte sa=nhang freoför<les ett t ::wk till Harry Ericson för den 
hjälp han l~~t under arbete ts gång, och då. speci ellt gällande dc 
västgötska handpappersbruken, SOD Er:Lcson särskil t väl känner till 
efter egna ingående forskningar. 

Pil begäran läo=de Liljedahl ett ref(~rat från den disputation i Lund 
1972, där han var opponent <lll. Erik Sa ndstedt försva rade sin avhan<lling 
"Studier rörande Jöran Nordbe re;s KOnl.lllG Ca rl XII: s historia" 
(Akad. avh. Lunds univ.) Lund 1972. 

Anno Grönvik 

efterlyste inforLUltion 00 Monunenta -- PPS: s skriftserie . Bestäu<lc s 
att <lotta ärende skulle behandlas någon av dc följande kvällarna. 
Styrelsen fastställer tidpunh~. 

Me<l<lelanden 

Harry Ericson ntion<le oc en förfrugan frun Svensko Aka<leniens Ordboks
redaktion i Lund angå.en<le tolkningen av ordet "slnnnbleek". Frugan 
vor ursprungligen rikta<l till bäde Riksarkivet och Tunba Bruk ~en ha<lc 
<lärifrån remtterats till H.E. för kOI.1Llentarer. Dc synpunkter han 
f raohällit i sitt svar dislcuterades. E. hade sou sin oening uttryckt 
en föruo<lan OLl att ett skrivfel tor<l'3 förcliElEla i origiru::lhan<llingen, 
där det stå.r slannbleck istället för sIaubleck. Ordet sIaubleck var 
tekniskt <lefinierat i svarsskrivelsen. Flera oötesdeltaElarc yttra<le 
s ie, nen nå.Elot väsentligt nytt i frugan kunde ej tilläggas. 

Harry Ericson ltionude flera uPPElifter 00 rättelser till "En bok on 
papper" och Molae Chartariac Suecnru:w (Svensk~. Pappersbruksförening
ens oinnesskrift 1923). Bilaga nr 1.) 

Edo Loeber tillställde dcltaenrna en intressent uppsats, ilA story of 
Babylonian confusion", där bl. n . en Ibresiljckvnr n vid Wnl<lcocrsu<ldc, 
Stockholo, oontiones. 



Ove K Nordstrand: 

Rapporte rade s on bc tarndiografiens nuvarande l äge i Danno.rk. 
Resultat deDonstrcrade s genoo oycket goda diapositivbilder. 

Anna Grönvik 
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Efter en intressant å t erblick pil. utyecklinge n inon beta r nchne;rnf" ·, ri ne0. n 
av vattenntirken liiDnadcs en uttöDL~rldc r edogörelse för de erfarenhe t e r 
son saDlats vid Centrallaboratoriuo AB i Helsingfors. En sruuline beta
r adiogran deDonstrerades. Beträffande teknisk utrustning, priser n .n. 
hänvisas till bilaga nr 2. 

~ö~t~ ~i~)~d~h~ 

En installation av betc.radiograf~ringsutrustning planeras i Riksarkivet 
i Stockholn. Uppskattades att det j . första hanL: är ca 10.000 st. 
nyckelvattennärken SOD är aktuella :rör betaradiografcring. 

Den isotop, SOD kan anses va = aktuell för RA:s del , välj es trolige n 
Ded spec. aktivitet 1,2 Dci/g. För att tekniskt klarlägga installa
tionens erforderliga utrustning hc.r saDurbete bl.a. upprättats ned Dr 
Anna Grönvik vid Ccntrnllaboratoriurl AB i Helsingfors. För handhava nd0 
av anläggningen fordras, liksOD i Fl.nlaml, genoI.l[;iingen kurs viu stat
lig instl.tutl.on. 

För inköp av utrustninGen har RA ansökt 00 anclag från VlallenbergsfonJen. 

Efter en utförlig genoDgång av terne'r och definitioner, son användes 
för de olika typerna av vattenoärkerl, följde en intressant redogörelse 
för det äkta va tte=ärket, de ss till.verkning oeh användning SOD säk
ring för värdepapper. 

I den efterföljande diskussionen deltog hrr Loeber, Nordstrand och 
Ruden. 

Harry Ericson liionade ett intressant: bidrag till ännet ge noD att 
redogöra för han<lforoning Ded laDeIler enligt ett förfarande, SOD 
koDDit i bruk vit! Turlbu på 1850-ta lot. Metoden använues t. ex . vid 
tillverkning aven serie sedlar från 1890-talet, och systeuet var 
hel t i gång ända fruu till hösten 19139, då den första pappersr.mski TlPn 

kOD i gång. Ju kallare Däld, des:to distinktare vattenr.i:irke~ 
Förhållandet Dellan pappersoakare och sedeltryekare berördes - doek 
Dest Ded hunorn SOD vapen~ 

Harry Ericson: Rapport on SPCI:s inventering av äldre cellulosa-
~e~ EaEP~r~f~bEi~eE ~ ~v~r~g~._ _ _____________ _ 

Detta arbete, SOD startade 1972 Ded utsändandet aven enkät till 
i ndustriföretagen, har följts av fäl.tarbete, SOD utförts av fil. lic • 
Marie Nisser och fil.kund. Helene Sjunnesson, Stockholn. De ouråden 
sor.:; undersökts är Dnlslc.ncl oeh Viirulnnd. En första delrappcrt ä r untlcr 
tryckning oeh enotses uecl stort intresse. 

Harry Ericson frauförde NPH:s tack till ovannänncla sUDt till Dr TAlthin 
och Dir. W ADen, SOD välvilligt läcnnt bidrae till denna rnpport. 
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Fö r sta Döt esdaBens kvä l l bl ev oyeket anBe nnu cenoD ue n f estoi duag , 
t ill vi lken ~ l t aga r na inbjudit s av Sve r i Ges Papper sindus triförbund . 
Då Direk t ör As huvud på Gr und av tj änste r esa e j kund c nä rva r a , ut 
övaue s vä r uska p t av Ingenjör Ingva r Al br ekt sson . 

utfärd till Lesse bo , s on f ör e t ogs i buss eenoD lli ds ooourfaGert l and
ska p och i s trul a nde vä~ r. 

Vi d f r a llkon s t en ti l l Les sebo hä l sade s dclta8ar~~ vä l koona av br uke t s 
r e pr e s enta nt er, Öve r i DGe njör Har a l d Fra nz en och Ing nj ör Tor s t en 
Ande r s s on . 

En c1eoon stra ti on a v handpappe r stillve r kni nc; föl jde , va rvi u även t ork
ni DG på Daski n och l i nni nG visades . Ett uppska tta t i ns l aG va r de t 
ti llf ä l l e SCD e r b j öus Ge ltaear nn a tt egenhändi gt ha nter a a r kforo och 
ue cke l vi ' kypen . Va r och n va r s äke r t nöj d Ded sit t r e sulta t, 
SOll hofor s l ades SOD pe r s onli g t r of e . 

Vi ssa avde lninGa r av oaskinpapp r s brW{c t be sökte s även , där t . ex . 
gr ansknine;s - och sorteringsavde l ninGur na r önt e stor t i nt r s so . 

I den eft e rfölj a nde l unchen på Vä r dshus et Flustre t de lt og även 
bruke t s två r e pr esenta nte r . 

på henväge n be sökte s Gl a sb ruke t Ströo be r gshytta n . Tyvä r r fick vi 
endast se eft e r a rbe t en i hyttan , utst tillni ngs - och fö r s til jni nc s 
lokaler~_ , eft e r soo a rbe t c na av sluta t s fö r da ge n . En trevlig 
ka f f e s t und or dnaues även vid den va cke r t be l ägna Ry ss j ön. 

Ef t e r de n en t i ooa f ör senade ui ddagen saDlade s nöt s ue l t agar na fö r 
att hör a Kurt K Ka rlsson ber ätta 00 pappe r shi stori s ka kongresser . 
Föredr a ge t illustre r ade s DeG ut ono r dent ligt va ckra di a bi l de r f r ån 
Linda u , AObe r t , Barce l ona , Oxf or d , Aoal f i och Ar nheo . 

Mötesförha ndlinga r hölls, va rvid sedva nliga ä r ende n förek oo . 
I pr ot okollet l ä se s bl. a .: 

Seda n ordf. Ove K Nor dstra nd fraofört önsken&l 0 0 a tt avgå fr~n 
ordföra nde pos t en , före t ogs va l, va rvid J a n Ol of Ruden, Upp sa l a , 
enhä lli gt va l de s till or dförande un<le r perioden 1973- 75 . Övriga 
va l<la s tyrelse l edanöte r blev hrr Gösta Lilj edahl , BrcL~ , Kurt K 
Karlsson, He lsingf ors, H M Fiskaa , Oslo , och Erik Vi i ttinc, Marie At :1.ll . 
Till r evisor e r oovalde s hrr Ha rry Eric son och Kj ellåke Tullbe r g . 
Revisorssuppleant GUIlIlnr Christie \la sbe r g . 

Me dl eosavgifte n för kOllOD.nde 2- årspe riod bibehå lle s oförändr ad , 
S . Kr 15:- pe r å r . 

Beslöts a tt e tt nedlensbla d unde r nuone t NPH- Nytt ska ll utgi vas . 
Försöksvis skall bladet utkoDDU ned 4 nr/å r . 

Möte t , S Oll l e ddes av Ha rry Ericson , av s l uta de s ned a tt va r l:..t t ack 
fraoförde s till avg&e nue or dföranden för ue gångne å r ens a rbe t e . 

En ooka stning a v prograooe t innebar, a tt Kurt K Ka rlssons föreur ng 
00 gaola brukspla tse r i Finl and försköt s till kvä llspr ogr anoet . 



Diskuss i one n 00 kopiering av va tt e nuärkGn flytt ades oCkså , 
a tt hå llas före lunchras t. 
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I ställe t äenades förui dac;en å t ee n oogi'mc och diskussi on OLl Pape r 
Publica ti on Society och J e r a s skriftse ri e . At t l eda de tta de l 
p r oer ao uts åGs Edo Loe be r, SOD a v p r a kti s ka skäl höll s itt a~Jörand e 
på tyska . 

Lec be r: 

Eft e r e n å t e rblick på PPS : s hittillsva r a n de v rksaohe t t OGs den f ör 
n or disIm intre sse n a ktuel l a ut g ivrLingsfrågan u pp ou de a ktuella Je 
l a r na a v Monuce nta . 

De nor diska l ä n de rna p l a ne r as at t be ha n d l as i t v å ba nd , v a r a v Skamli 
ncvi e n I oof a tta r No r ge och Do noark och Ska ndincvie n II FinI a ne och 
Sve riee . utge s p å e nGe l Ska . 

Beträ ffa nde Noree s å ä r Fiskans a rb e t e eft e r oIarb e tnin ' kla rt at ~ ut 
e ivas på n c r ska . PPS k o= e r a tt översätta v e rke t till e nee l ska . Mrs. 
va n Ginnek e n- va n de Ka stee l e unde rha nJlar ued Fiskaa OD praktiska u t 
e ivningsfr ågor. 

Be träffande Da nua rk. De t danska ua nuskri p t e t före liGGe r i e nGe lsk 
översättnine o ed un dantag för någr a vikti ga r e tillägG . Ett a b s olut 
villkor är at t den danska t ext e n före liGge r i oanuskri p t före å r e ts 
slut för a tt publice ring ska ll kunna ske e nlig t PPS : s ut givnine spla n . 

Kurt K Karlsson ställde någr a p r a ktiska fråc;o r röra nd e r edakti one lla 
och typo~räfIska probleo . 

E Loe b e r näonde, att e tt hlonuoe nta- band s ou idealuppställning bör ha 
följän~e -innehåll: De 550 sido r na upptar öve rsikt, a l loän info r~~tion, 
hist oriska data rörnnde grunuläc;cning " oed personuppgifte r. Redovis
ninge n av vattenoiirken i kron o l oe isk o r dninc; o ch eft e r typ för att 
l ätt återfinnas i de index soo ing å r. 

Anna Grönvik och Kurt K Karl sson Gav en k ort r edoeörels e för hur 
ärbetet n e d d e n finska-delen-fÖrlöper . Arbetet går h e lt p l anenlig t 
och är l å net fruoskridc, t. För utt i viss n e n unde rlä tta utGivnince n 
och neubrin~a PPS:s k o stnader s å s tälldes eeneröst i ut sikt a tt de t 
finsko uoteria l e t inlevereras i färdi g enge l sk översättninG. 

Mrs. van Ginneken- van dc Kasteele upp lyste 00 att PPS r ä knar oe d en 
upplägestorlek- uv 50Ö cxeoplär: - Avsättnineen ä r av l ä ttförståe liga 
skäl beer änsad , och för närvarande finns d e t 230 - 250 subskribe nte r . 

Första de l en av det n o r diska uaterial et Skandinavien I be r ä knas ut
k o=a i s lutet av 1974 . 

Gösta Liljedahl: Manuskript e t till det svenska uateria l e t beräknas 
vara -kla rt-ott-Icverera i j anuari 1975. 

~i~~s~i~n_o~ ~oEi~r~n§ ~v_v~t!c~~r~e~. 

Kurt K Karlsson r edogjorde för s in oetod att avrita v attenutirk e n . 

Gösta Lilj edahl frnohöll soo s i n nsikt, att 00 det gäller a vritnine 
så bör all o kedjelinjer n oggrant an~es, under det a tt verg61injernns 
lägen e j bör tillDätas sauou intresse . 



I dennn intressanta uiskussi on, sou huvudsakli Gen kOD ntt röra siC 
~n d~n konventionella netoden att avrita vattenoärken, de lt oc hrr 
Kurt K Karlsson, Lilj edahl, Loe bor och Ruddn . 

E Loebar ställde den kontroversiell a fråGan: Vilket ä r äntluoål et 
DeJ å tere ivande av va ttenuärken? Man enades 00 a tt ändau&l ot bör 
va r a att hjälpa forskarna ce noo att skapa och utveckla oe t cde r, s oo 
kan neeepteras av f orska rna självn . 

J - O Ruden redoe;jorde eenoD deoonstration för Gera ruy s netod, seu 
ha n f . ö. själv använt vid eena forsknine;a r . 

9. 

Filuför evisni Il{:; , v~rvid SPF : s infor oati onsfilLJ i färg, "Vi cör paj-, per 
och DUssa", vis~des . 

GonoDcnnc av Riks~appersskolans undervi sninGslokale r och ~appersbruke t 
unde r l ellninG a v ine; . InGVar Albrektsson . Dessförinna n ltiGnade s on 
oycket knapp infornuti on ou och visni~~ av The Gunnar Nicholson 
Libra ry (bokförte ckninG bilaea nr 3.) -

Frölisafiloen, en nv Virseruos Heubycds:föreninc; ej orcl aLlutörfiln , 
vi sades . Den skilt!rar clika Dooent i hant!pappersfr aDstiHlninc ood 
anknytninc; till Frötlsa hantlpapperskvar:a, sou - t e ruppbYCt.;ts i heL1-
byedsförenineens reci. Filoc)O och pap:pe rskvarnen ä r utoärktn 
exeopel pli vncl SOD kan åstnukoLlIllls på :frivillie;he tens v iiG av 
intresserade ortsbor . 

Tysklanu : Fo r sehunc;sstelle i Mainz, SOD äeer e tt ut oDordentligt 
värdefullt bibliotek (Haeuoe rle), hnr \ll1cler senare tid ooniionts i 
saoband Ded ev . flyttninG till Deutsches Museuo i Miinehen, där 
det ä r aktuellt att bye;Ba upp den papperstekniska avuelninc , SOD 
förstördes under sista kriGet . 

Holland : Hr Voorns rika bibliotek har sålts till KU!l[::l. Biblioteket 
i Haae, där det sus on e n separat enhet blivit uppställt i Museuo 
Mcernunno-~estreeDinnUD (the Book- Musetw), Prins~sseBraeht 30 . 

Lnbarres bibliotek finns ju rodnn tidignre i Austerdno, och cettCl 
f a ktUlJ att biblioteken finns pli tvli ohka platser föreföll talaren 
vara opraktiskt ur forskarens synpunkt ., 

H Voorns Elr bete 00 holländska papperskV'arnar föreli ee;e r nu klart i 
och oed att tred j e delen av arbetet beräknas kunna uistribueras 
unde r hösten 1973 . 

Det arkiv , SOD onfattar allt rörande po,pperstillverknine, och SOD ho p
broats av hrr Loeber och Nordstrand , ir.meh&lle r nu ca 2 . 500 foto~rafier 
och 3 . 500 ritnin~ar och skisser. Arbetet ned insao1ingen har löpt plan
e nliBt , tir lånet fruoskridet och bertikr.~s va ra klart 00 ca 5 lir, Oll 
ineet oförutsett hindrar . Talaren frnc~örde en vom önskan 00 att 
alla GenoD ett /Jott so.no.rbe te pö. allo. plan ville bidraBa till ett 
Bott slutresul tat . 



10. 

Sedan Dånea &r har t a l a ren öenat s i G et s itt specialon r åde , handf or
nens uppbYGGnad i alla dess detalj er. Ha n har sålunda un~c rsökt ca 
4.000 f e r nar be tröffande trådfiGurc rnn i va ttcnnnrke n och ärvid 
även ingå.e ndc studerat trå.de ns applic erinG pil unde rlnc;et . 

I en hos firunn Honie påträffad cnteckni ncs bok frå n 1700-talet hade 
talare n funnit e n t eknisk be skrivnin5 av hur vattenoörket Prins 
Willeo de Vyfde applice r a t s pö. un<.lerlaee t. De t ä r ut oDor c1cntliGt 
inccende studier av va rj e Gone nt i trå.dens läee (stYGn f ör s tycn), 
dör unn kan påvisa ett l OGiskt systeo a tt Bö r a f OrDGr på e tt visst 
sätt. Nåera kopior av a nteckninGsboken förevisades . 

Vävst olar för f orndukens fraos t öllninB hade inventera ts, och följande 
rapp orte rades ännu finnas i beh~ll: 

Sveriee : TUDba 
Lesse bo 
Lesse bo 
Mariedal-GördserUD 

Frankrike: Aobert 

Holland: 

EnGland : 

Tyskland : 

1 st. 
1 s t. 
1 st . 

st. 

1 st. 

1 st . 

2 st. 

tillv. 

sannolikt 

före 1784 
1880 

cc. 1900 
före 1900 

2 st. (G.ärav 1 st. i Be r e iseh
Gladba ch, j nrn) 

Enkel- resp. dubbelduksforunrens betyde lse för Uppk OLlsten av dc 
skueconrå.den, SOD uppt räde r i handGj ort papper, nfumcles. Vil1 
e nke h1uk är orsaken till skue:can stegets och int e ke d jetrcldcns l äGo . 

I den efterföljanuc diskussienen Gj ordes inlägg av Anna Grönvik oc h 
Harry Ericson, SOD båda hävdade betyde lsen av de t individue lla ha nd
hnvanuet av fornen. 

Ericson beriittaue uen klassiska anekuoten 00 tillverknineen av de t 
handGj orda papperet till den s.k. Hallwylska ka talcGen, 800 po. sin 
tiu e jorues vid TUDba. Grevinnan Hallwyl, SOD personliGen överva
kaue tillverkningen, anniirkte po. ue sneda ark, SOD frunkoo, och ficle 
son förklarinG att uetta fcnoDcn beroude på. r ent inuividue lla eeen
skaper och beteenden hos fornaren. De tta kunue bevisas Ge noD att 
tiJ efter annan skifta for=re och euskare, varvi<.l fenonene t fört3va nn. 

Vid kvällens avskeussaukviiD höll Kurt K Karlsson ett intressant före
draG on saotliea platser uär han<.lpappcrsbruk stått i Finland . Före
uraeet belystes Ded vackra ljusbilder från platserna saut avritninGar 
av använda vattennärken. 

En liten kuriosite t niicn~e s i sauunnhE.ncet. Vid 300-ursjubiloet av 
Gruntlo.nuet av Tonasböle pappersbruk l ät finska postverket ut ge e tt 
frinärka på inruuan av Kurt K Ka rlsson. 

Under kvällens lopp uiskuteraues uet stuenue iiDnet kopierinG av vatten
närkan, och inlägG ljjorues nv Anna Grönvik, B van Ginneken-va.n <.le 
Kasteele, Harry Ericson, Ove K NorustranJ., J-O RUdcn, Kurt K Ka rlsson 
och Erik WittinC. 

Efter frukostonlet åtski ldes ueltaBa.rna . 

Justerat: 
Harry Ericson 

Markaryd 21/6 1973 
Vid protokollet: 

Erik \littinG 



Althin, Torsten, 

Blekastad, Tor 

Ehrensvärd, Ulla 

Ericson, Harry 

Fiskaa, Haakon M 

Fliflet, Nils 

Grönvik, Anna 

Hongslo, Arnulf 

Karlsson, Kurt K 

Liljedahl, Gösta 

Loeber, Edo G 

Milveden, Ingoar 

Nordstrand, Ove K 

Olsen, Frederik 

RuMn, Jan Olof 

Skog, Gustav 
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FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER 

MedleDsförteckning 
Juni 1973. 

FiloDr 

Förstebibliotekar 

Bibliotekarie, Dr 

Ingenjör 

Universitets
bibliotekar 

Kunst=ler 

Diploing. 

Civ.ing. 

Diploing. 

Adjunkt 

Skriftställare 

FiLDr, Docent 

Konservator 

Direktör 

Biblioteknr1e 
Fil.lie. 

Direktör 

Eriksbergsgatan 23, 114 80 STOCKHOlll 

Etterstadslettu 4, Oppgang O, OSLO 6 

Ban6rga tan 10, 115 22 STOCKHOll.l 

Ekliden 12, 542 00 MARIESTAD 

Gube lsgate 47, OSLO 2 

Prof. Dahls gate 21 B, OSLO 3 

Cygnaeus~atun 7 D, HELSINGFORS 

Segersjövägen 41, 140 30 UTTRAN 

Mikuelsgutan 22 E57, HELSINGFORS 10 

Noekebyviigen 33, 161 40 BROM1.tfl. 

Tesselsehudeluan 18, HlLVERSUM 

Torkelsgatun 16 B, 753 29 UPPSALA 

Herlcvgårdsvej 11, 2730 HERLEV 

Åhuvevej 70, SILKEBORG 

Frejs väg 23 B, 754 40 UPPSALA 

Fiskebäcksvägen 25, 421 79 
VÄSTRA FRÖLUNDA 

Tullberg, Kjellåke Dr Rieduntt 4, 6300 ZUG 

Wasberg, Gunnar 
Christie 

Wi tting, Erik 

Förstebibliotekar, 
Fil.Dr 

Ingenjör 

Drnooensveicn 42, OSLO 2 

Torngatun 64, 542 00 f,lARIESTAD 

Pupcr Publicatian Society, SiDan Steinweg 91, HILVERSUM 



~aErl ~r~c~o~: Kan ortsbefolkningens intresse för de 
gamla bruksplatserna stimuleras? 

Några exempel på hur små orsaker har bidragit härtill. 

1. Fröåsa handpappersbruk i Virserym. 

I samband med släktforskning fa= jag i en husförhörs
längd för Leksberg i Västergötland, AI:4 1830-1845, några 
ark med vattenmärket "Fröåsaström". Uppgiften härom läm
nades till Gösta Lindström i Virserum, då Edo Loeber, 
Ove Kurt Nordstrand och ja~ besökte bruket 1969. Det 
var ej tidigare känt på orten att papper med vattenmärken 
tillverkats på Fröåsa-bruket. 

Denna enkla, i sig själv obetydliga, händelse var upp
takten till det mycket omfattande intresse, som ortsborna 
sedan dess visat brukets historia. Man har fu=it pappers
prover i bygden, ordnat handformning vid bruket, tillverkat 
formar med vattenmärke, filmat handformning, lumpsamling m.m. 

2. De tre handbruken i Södra Vi, Bråneholm, Gustafsholm 
och Mariedal. 

Jag kom en dag 1970 till landstingsma=en Karl-Erik 
Svensson i Kåreda, ordf. i Södra Vi hembygdsförening. Efte r 
en stunds samtal om handbruken i orten, varvid även Ösjöfors 
nämndes, säger Svensson: "Ja, den där Dristig är jag visst 
släkt med, fast på långt håll. Anders Dristig, grundare av 
Ösjöfors. " 

Svensson, som bebor en släktgård, blev av mig utfrågad 
om gamla gårdshandlingar, och efter viss tvekan öppnades 
kassaskåpet och ett antal gårdspapper kom på bordet. 

Då hände rätt snart att ett ark, som j ag höll mot ljuset, 
var försett med vattenmärket "Dristig". Ett bättre resultat 
hade jag ej kunnat vänta mig. Intresset för de gamla hand
bruken växte märkbart hos gårdshandlingarnas ägare och har 
sedan dess medfört ökat intresse inom hela Södra Vi. 

3. Strömshofs pappersbruk i Fe=eslunda, Västergötland. 

En bagatellartad artikel om bruket infördes i tidskriften 
"Från Borås och de sju häradena" år 1971. Den lilla uppsatsen 
var närmast avsedd för dem, som för närvarande bor på bruks
platsen; i=ehåller några personuppgifter jämte en enkel av
ritning av ett vattenmärke från bruket. 

Sedan artikeln kom i tryck har platsen besökts av ett 
stort antal personer från när och fjärran, som visat intresse 
för den gamla bnlicsplatsen. 

12. 



~ Gullsby pappersbruk i Brunskog , Värmland . 

Till Brunskog kom jag under pågående hembygdsfest 
"Gammelvala" år 1970 . Mitt ärende var egentligen att 
bese bruksplatsen, där bl . a . två av sönerna till Ösjöfors
född e Samue l Bl omberg en gång haft anstäl lning . Jag blev 
anmodad att till 1971 års " Gammelvala " medverka till att 
där visa handtillverkning av papper . Så har nu skett i tre 
år , och på festp l atsen är byggt ett handpappersbruk för 
stora pengar . Intresset för handtill v'e rkningen ha r va ri t 
mycke t stort och samlat åskådare i 10 . 000- tal varje år . 

5 . Fredriksbor gs pappersbruk, felaktigt kallat Strömsfors . 

Från år 1965 har jag besökt detta ibruk flera gånger och 
på sista tiden studerat des s hi s toria närmare . På bruks
pla tsen, Röstorps kvarn , finns nu kvar en liten kraft s t a tion , 
som skötes av Levi Bredin , boende på platsen , med adress 
Brevlåda 3255 , Fredriksborg , Örsås , 51 200 Svenljunga . 
Genom de anteckningar jag givit honom har intresset för 
handbrukets historia ökat och omfattas nu av fl er a persone r 
i Örsås socken . 

Minn studier ha r även oJ:Jfa ttat domböcker na för Kinds här ad 
under 1840- och 1850- talen. Därvid har jag påträffat ark Lled 
vattenmär ke" F L ", koubinerat med emblem , t . ex . Bikupa . 

Märke t " F L " är i Västergötland Dest känt soc Fredr . 
La kes märke f r ån bruken i Llariestad, som han ägde, Carlsfors 
åren 1822- 1836 och Catrinefors å re n 18~)6- 1855 . 

Fredr iksborg ägdes av Fredrik Lund " och frågan ou även denne 
använt " F L II son vatte=ärke för Fr ect r i ksborg är enligt uin 
Llcning t r ol ig , dock e j bevisad . 

6 . Bruken i Skar a borgs län , ös tra de l cm av Västergöt l a nd , har 
givetvis int r esserat en infödd or tsbo . Bruken är Tri l leholm , 
Gustafs Bruk Kumoe l torp , Catrinefors!uE,d fortsättn . oaskin
bruket Kat rinefor s!, Car l s fors , Bältebe r ga och Åkleholm -
inall es sex han~pappersbruk , varav jag gjort en saocanställning . 

Under tiden nov . 1972 - juni 1973 b~r jag hof t en liten ut 
s t äll ning , SOD visats inOD l änet genon Skövde Museuos fö r sorg . 
Den hor va rit i Sköv de , Binne be r g , Mar iestad , Tidaholm , Skul torp 
och Falköping , 2 - 3 v e ckor på v a r je pl ats . I TidaholD uedförde 
u tställningen a tt e tt s t ort ant a l fornar f r ån Bält eberga , son 
dä rva r a nde uuseuo förva r ade på en vind, kou i dagen efter en 
nä r a 100-å rig förva ring i gl öoska . En de l av dessa foroar ha r 
nu depone rats öve r till Göst a Lilj e dahl och Ri ksar kivet . Även 
j ag har en forn de pone r a d hos uig . Bland fo r uar nn finns f l e r a 
me:d v-u "BB" elle r "Bel teberga" sant en intre s sant se r i o fo r ua r 
Ded V-D "HOWARD", känt Där ke från andra bruk, t . x. Lessebo. 

13 . 
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NPH-Nytt nr 1-2/1973 
Bilaga 1. 

Några rättelser till felaktiga uppgifter dels i "Molae 
Chartariae Suecanae", Svenska Pappersbruksföreningens 
Tjugufemårsskrift, Stockholm 1923, här nedan kallad ''Molae'', 
dels i "En bok om papper", tillägnad Carl Joh. Malmros den 
23 december 1944 av AB Klippans Finpappersbruk, Uppsala 
1944, här nedan kallad "Bok". 

1. Catrinefors/Katrinefors och Carlsfors/Karlsfors. 

Molae: Står att båda ligger i Leksberg; skall vara 
Mariestad. 

Bok: Står att Karlsfors ligger i Leksberg; skall 
vara Mariestad. 

Karta: Brukens namn borde angivits i omvänd ordning, då 
Katrinefors är beläget söder om Karlsfors. 

2. Strömsfors i Örsås socken, Västergötland. Molae och Bok: 

Brukets ~mn är Fredriksborg, som anlades vid Röstorps 
kvarn. Agaren Fredrik Lund namngav bruket. 

Strömsfors är ett gjuteri, mek. verkstad och sågverk i 
Tranemo socken 1-2 mil från pappersbruket. 

3. Bossgården i Sätila socken låg vid Storån, rätt i Molae, 
anges i Bok ligga vid ROlfsån, vilket är fel. 

4. Gölpa eller Helgerum. 

Molae och Bok anger båda att bruket ligger i Gladhammars 
socken, vilket är fel. Brukets läge är annexet Vestrums 
socke:-l. 

5. Allmänt. Ofta finner man i en husförhörslängd, att en 
person flyttar eller kommer från annan socken. Innan 
man ger upp, om vederbörande ej påträffats, bör även 
pastoratets övriga socknar undersökas. 



NPH-Nytt nr 1-2/1973 
Bilaga 2, sid. 1 

Anna Grönvik: PM ange Beta-radiografering (C-14) 

Tillgång till mörkrum. Beta-strålningskälla. 

Arbetsförfarandet. 

I mörkrum uttages röntgenfilm och klippes till lämplig storlek, 
beta-bestrålningskällan (film eller skiva) placeras på järnplåten, 
på denna en tunn slät, dammfri plastbit, sedan arket med vattenmärket; 
ovanpå detta placeras röntgenfilmen och ovanpå denna en glasskiva och 
sedan den tunga magneten (behövlig i synnerhet för buckligt äldre papper). 
Efter lämplig bestrålningstid överföres röntgenfilmen till framkall
ningsbadet, sedan fixering ocn sköljning samt torkning. 

Beta-bestrålningsskivan placeras (gummihandskar och pincett) i den 
härför avsedda strålningssäkra lådan, som tillslutes mellan tagningarna. 

Tillbehör. 

Beta-bestrålningskälla för röntgenfilm. 

Gummihandskar. 

Lång pincett. 

Metallskiva, stål, storlek minst beta-källans, 0,3 mm tjock. 

Magne t, tillräckligt kraftig (Dauer), så att magneten förmår draga 
metallskivan tätt till papperet. 

Röntgenfilm; vi använder nu Kodak RP x-ornat, 24 x 30 cm. Mjukare, 
känsligare film, Gaevert structurix DW, D10, är snabbare, men ger 
ej så skarpa bilder. 

Positivpapper; vi använder nu Kodak Gaevert Brovira BN 1, 
18 x 24 cm. 

Framkallningsskålar. 

Sköljskålar. 

Torkningsfaciliteter för film och positiv. 

Märkningspenna eller etiketter. 

Metall-låda för att förvara isotopen. 

Lådor, tillslutbara, ogenomträngliga för ljus. Storleken hos de 
folianter i vilka vattenmärkena finns bestämmer lådans storlek. 

Glasskiva, ca 2 mm. 

Taklampa, filter Kodak Safelight 6 BR. 

Framkallningskemikalier Kodak 19 b 35,90/4 gall. förpackning. 

Fixeringskemikalier Uni fix 38,90/4 gall. tf 



"B.b;I].'A-RADIOGHAPHY WITH 
CARBON-14 SOURC.t;S" 

Location 

LONDON 
British Museum Research 
Laboratory 
(Keeper: Dr. A.~ • Werner) 

.t: D1 HBURGH 
r a tional Li brary 
ol.' Scotland 

OX.PORJ) 
Bodleian Library 

CAMBHIDGE 
University Library 

lffiWCASTLE UFON 11iNE 
Universi ty .Library 

1E~DS 

University lnatitute 01 
Bibliography and Textual 
eri ticism (Directorl 
Dr. John Horden) 

WASHING1'ON, D.C. 
Library of Congress 

DIEVEH, llOLLA;:~J) 

Applied Bioreaearch 
1abors tories, PO Box 2 
(Director: Mr. H Prins) 

C uPl!:NHA G..I!;N 
The Royal Library 
(Mr. Ove K. Nordstrand) 

llli 18] mo. 
Oy Keakuslaboratorio, 
·The }linniah Pulp and Paper 
Research Institute, 
P O Box 10 " 36 
(Dr. Anna Grönvik) 

STOCKHO.LM 
Swedish Fores t .Products 
Research lJuboratory, 
Pu Box ,604 (Hesearch 
Engineer: Mr. .Bo Norman) 

S TO Ch.lIOLIvl 
'll he Hoyal Li brary 
.ro Box ~039 

Bilaga 2, sid. 2 
KNOW N LOCA1' l ONS WHERE A SERVICE lS 
PROVIDED .E'01\ AGCHEDl TED RESEARCH WORl<.ERS 

Size of Beta Charges 
source in cm 
Amersham code Per original Per positive 

where known negative contaot print 

11,7 x · 10 On application to the British 
Museum Photographlc ~ervice 

CF]!. 22 

20 x 1~ L 1.05 ·j. · O.33 
CFl-'. 22 

13,2 x 13,2 r. 0.50 i, 0.30 
Cl"P. 220 ~~rinta from nega-

tives in archiv'e 
collections ':0.20) 

12 x 12 i. 0.83 L 0.17 
C}'P. 220 

13,3 x 13,3 i, 0.2, t 0.10 
CJ!'P. 220 

12 x 12 On application to the 

CFF. 220 
Director 

On application to the Library 
of Congress (Mr. Peter Waters) 

20 x 20 
Nfl. 18 

(Copy of N1'l. 312~ 

Cl!'P. 22 
original nega-
tive: Nfl.1:50) 

10 x 10 On application to 

Clt'P. 22 
The Royal Library 

(2 souroes) + 
. 

~~ 12 x 9 ~'mkB 20.-

20 x 15 ( 1 to ? prints) 
l!1nks 30.-

~~ 80 uCi/g FInks 40.-
(6 1 U prints) 110 uC1/g "to 

1~ x 10 On application to the 
Director 

only) 
C~IP • 22 

(Original n~gaLive 

Enquiries to the 
.L1braril:1n, 
'l'he Royal .Library -

" .. -, ~ + l)urchased in 1965, (Amershum code NSC 2~ ( (C.rP) at that t~m~). 
~~-

-
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Anna Grönviks kommentarer med anledning av F Hudsons tabell (se sid. 2) 

För Centrallaboratoriets del borde angivits, att vi t.v. ej givit 

debiterbar service, då Beta-källan helt behövs för egen rilltning. 

Det angivnn priset för ned C-14 tagna Beta-radiogram oBfattar~ 

föruton självkostnader, regiprocent n.m., SOD tillkouoer för 

helt utoDstående. 

Då våra egna samlingar nv vattenuärkeskopior utökats genoD att 

arkiV, biblioteket och enskilda lånat oss nnnars oåtkonligt 

Dcteri'ul, får utlånaren en kopia nv BGtu-rndiogruDDet. 
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CARBON-14 BETA SOURCES: 

Av~ilo.ble froD: The Rndiochonicnl Centre 
(Unitecl Kincdon Atonic Enerc;y Authority) 

AMERSHl\.M, Bucks. , Enelnncl 

I NoninCl. l specific I Approxiuate beta I Cod.e 
; nctivity uCi/e polyner. ; pnrticlcs per 2 

DiDensions 
2 

Price 

I (Density of polyuer: ~ nine froD one en 
I / 3) ! of pInne surfnce 

CD 

1,2 G CD ; 

10- 20 

80-200 

400-600 

400-600 

' 2 1 5 2 x 105 
. , - , 
! 

1,0-1,5 x 10
6 

! 

~ 1,0-1,5 x 106 
I 

l CFP.20 

I I 

I CFP. 21 I 
I 
l 
I 

i 
j CFP. 22 I 

i 
j 

CFP.22Q 
I 

10 
50 

100 

10 
50 

100 

10 
50 

100 

12cDX12cn 

8 
18 
28 

12 
32 
52 

18 
68 

118 

80 

IntGrDe~iate or lnreer arens of CFP.20-22, up to a nnxiDUD of 20 CD x 20 cn, 
cnn be supplied. 

Sources, codes CFP.20-22, are sheets (about 1L1D thick) of 
pure colourless poly(ncthyl-C14) nethacrylate and are stable, 
durable nnu clean to hnncle with thc nctivity unifornly 
distributed throuehout. 

Source, code CFP.220, is a thinner (about 0,25 no thick) , 
Dore flexible sheet which can be readily cut or bent into 
shapes. It has not the hieh dceree of surfnce finish or uniforoity 
of thickness of CFP.20-22 and the distribution of activity Day 
not be as GOocl; it hns however been successfully used for 
rndiogrnphy. 

(The nbove has been reprod.uccd froD thc 1971 ADershau cntnloeuo of 
Rauiation Sources, p.15, by peruission of Thc Rauiochenical centre.) 

Frederick Hudson (Newcastle upon Tyne, GB), 1MS ConGress, Copenhncon 1972, 
Series G, 22 Aueust. 
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SELECT BIBLIOGRAPHY CONCERNING BETA-Ri\.DIOGRi\.PHY OF WATEIThL'\.RKS 

1. J.L. Putnnn, "Isotopes", Penc;uin Books, London 1960, (plnte 15). 

2 .. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

D.P. Ernstov, "Betn-rndioGrnfi~eskij netod. vosproizvcdenijn 
filic;rnnci i dOkunentov", in "Novije netou.ij resttnvrnsii kniC: 
sbornik rnbot zu 1958 GoJ", Moscow and. LeninGrnu. 1960, pp.139-148. 

J.S.G. SiDDons 7 "The Leninc;raQ Mcthou. of Wnteruark Reproc1uction", 
(review of Erastov' s nrticlc) in "The Book Collector (Bibliocrc.phical 
Notes & Queries) " , vol.10, Lond.on 1961, pp. 320-330. 

P.A. Tydeunn, "British Pnper nnu Board Industry Research 
Association Bulletin 36", Kenley, Surrey, October 1964, pp. 10-21. 

Anna Grönvik, "The Pnper MuseuLl at the Finnish Pulp ancl Paper 
Resenrch Institute", in "Papper och Trä", No. 9, 1966, PP. 519-524. 

Allan Stevenson, "The Quincentennial of Netherlanclish Blockbooks", 
October 1966, British Museun, Lonu.on. (8pp., 4 raclioc;raphs, first 
use of bcta-r3dioGr~phs in n journal ns eviclencc of dnte.) 

Mnjn Philippi, "Wnsserzeichen nuf der Spur. Rnuioisotope iD Dienste 
uer Geschichtswissenschnft. -\7crtvolle Leistunc einer Kronstäc1ter 
Forschereruppe", in "Neuer VieGe", 18.Jnhre., Nr.581, Buchnrest, 
15. Dccenber 1966, p.1. 

P.A. Tydeonn, ilA siople oethod for contact Betn-rnc.ioGrnphy of 
paper", in "The Pnper Maker & British Pnper Trnde Journnl l1 , 153, 
June 1967, Kenley, Surrey, pp. 42-48, 65. 

li.llnn stevenson, "Betn-radioc;rnphy nnl~ paper resenrehII , 
VII International ConGress of Pnper Historinns COLlIlunicntions", 
Oxford. 1967, pp. 159-168. 

Ove K. Nordstrnnd., "Beta-Rad.ioernphie von Wasserzeichen", in 
"Papier Geschichte", 17.Jnhre., June 1967, Hninz, pp. 25-28. 

Allan Steven:3on, "The Proble:c of the Missale Specinle", 
Bibliographical Society, London 1967, 400pp, (specinl references 
pp.xi, 44, 66-68, 102, 124, 172, 298). 

W.J. van Ooij, "Betara<lioernfie vnn papier net behulp vnn vlnkke 
betnbronnen", in "Pnpierwereld", 24, No.3, 1969, pp. 67-73. 

J.S.G. S iJ:.1DOns, "The Delft Method of Wnterilllrk Reproc.uction" 7 

in "The Book Collector" (see No.3 above), vol.18, 1969, pp.514-5. - , 
Gösta Liljeclahl, "00 vo.ttennärken i papper och vnttenoärkesforskninc", 
in "Biblis" 1970 pp. 91-129, (specinl rcfcrcnces pp. 116-117). -- " 
In~r Milveden, "Neue Furule zur Brynolphus-Kri tik", in "Svensk 
ti<lskrift för Dusikforskning", No. 54, 1972, pp. 5-51, (special 
reference p. 19) • 
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The Gunnar Nicholson Collection of Rare Books 
on Early Pulp and Paper Making. 

March 1969. 

"Old Paper Making" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1923. 
Limited edition - 200 copies. This copy is No. 8. 

"Literature of Paper Making 1390-1800" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1925. 
Limited edition - 190 copies. This copy is No. 117. 

"Primi ti ve Paper Making" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1927. 
Limited edition - 200 copies. This copy is No. 45. 

"Old Paper Making in China and Japan" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press. 
Limited edition - 200 copies. This copy is No. 123. 

"Paper Making Through Eighteen Centuries" by Dard Hunter. 
Printed and published by William Edwin Rudge - 1930. 
Limited edition. 

ilA Paper Making Pilgrimage to Japan, Korea and China" 
by Dard Hunt e r. 
Printed by Pynson Printers - 1936. Limited edition. 

"Paper Making by Hand in India" by Dard Hunter. 
Printed and published by pynson Printers. 
L~ted edition - 170 copies. This copy is No. 70. 

"Chinese Ceremonial Papers" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1937. 
Limited edition - 125 copies. This copy is No. 63. 

"Before Life Began" by Dard Hunter. 
Printed in 1941 for Rowfant Club at the press of A.Colish 
on paper made by Dard Hunter. 
Limited edition - 219 copies. This copy is No. 75. 

tlpaper Making - The History and Technique of an Ancient Craft" 
by Dard Hunter. 
Second edition, published by Alfred A. Knopf Inc. - 1947. 

"My Life with paper" by Dard Hunter. 
Published by Alfred A. Knopf - 1958. 

"Paper Making by Hand in America" by Dard Hunter. 
Printed and pub11shed by The Mountain House Press - 1950. 
Limited edition - 210 copies. This copy is No. 167. 
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13. "Paper Making in Indo-China" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1947. 
Limited edition - 182 copies. This copy is No. 47. 

14. "Paper Making in Siam" by Dard Hunter. 
Printed and published by The Mountain House Press - 1936. 
Limited edition - 115 copies. This copy is No. 23. 

15. "Five on Paper" by Dard Hunter, Henry Morris and Others. 
Printed by The Bird and Bull Press, North Hills, Pa. - 1963. 
Limited edition - 169 copies. This copy is No. 55. 

16. "Quarto Club Papers 1927-1928". 
Published by The Merry Mount Press - 1929. 
First paper written by Lois C. Levison refers to Dard Hunter. 
Limited edition - 99 copies. This No. 57. 

17. "Papyrus" written In Latin - 1693 by Father Jean Imberdis. 
Translated by Eric Laughton of Sheffield University - 1952. 
Printed and published by Bird & Bull Press, North Hills, Pa. 
Limited edition - 113 copies. This copy is No. 65. 

18. Volume 1 - "The Hand Made Papers of Japan". 

19. Volume 2 - "Thc Contemporary Collection". 

20. Volume 3 - "The Seki Collection". 

21. Volume 4 - "The Watermark Collection" by Thomas Keith Tindale 
and foreword by Dard Hunter. 
The above four volumes by Thomas Keith Tindale and 
foreword by Dard Hunter. 
Published by C.L. Tuttle Co., Rut land , vt. - 1952. 
Limited edition - 200 copies. 

22. "Aztec and Maya Paper Maker" by Victor Wolfgang von Hagen 
with introduction by Dard Hunter. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Published by J.J. Augustin - 1943. 
Limited edition - 220 copies. 

Les Filligranes - 4 volumes by C.M. Briquet. 
Limited edition - 200 copies. This is copy No. 168. 

Volume 1 Supplementary Material. 

Volume 2 Original Text. 

Volume 3 Watermark Illustrations. 

Volume 4 Watermark Illustrations. 

More Papers - Handmade by John Mason. 
"The Twelve by Eight Papers of John Mason". 
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28. "The Paper Making Machine" by R.H. Clapperton. 

29. "De Papier Molens in de Provincie Nord-Holland" 
by Foundation for Historical Research and Paper Making 
Industry in the Netherlands. 

Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia 

30. Volume 1 Watermarks - 17th and 18th Centuries 
by E. Heawood. 

31. Volume 3 Zoughi' s Watermarks by Zoughi. 

32. Volume 4 Opuscula by Briquet. 

33. Volume 5 The Nostitz Papers by E.J. Labarre. 

34. Volume 6 Paper MilIs in England by A. Shorter. 

35. Volume 7 Paper MilIs of BasIe by W.F. Tsehudin. 

36. Volume 8 Paper MilIs in Former Austro-Hungarian Empire 
by G. Eineder. 

37. Volume 9 Russian Paper MilIs by Z.V. Nehastkina. 

38. Volume 10 - Paper MilIs of Berne by J. Lindt. 

39. Volume 11 - Watermarks-Album by K.Y. Tromonin. 

40. Paper milIs of Denmark and Norway by H. Voorn. 

41. A Handy Guide to Papermaking by Kunisaki Jihei. 

42. "Omnibus" by Henry Mason. 

43. "Papermaking as an Artistic Craft" by J .H. Mason. 

44. Historical Account of the Invention of Paper - 1800 
by Koops. 

45. History of Paper Manufacturing in the United states 
1690 - 1916 by L.H. Weeks. 

46. Chesapeak Pioneer Paper Maker by A.T. Dill. 

47. 250 Years of PapeI~king in America 1690-1940 
by Lockwood Trade Journal 

48. Paperboard and Paperboard Containers, a History 
by H.J. Bethendorf. 
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49. "Papermaking in America" by Bu1.kley-Dunton Organization. 

50. "The Papermakers" by L.E. Fisher. 

51. "Paper in the Making" by George Carruthers. 

52. "The Background and Economics of American Paper Making" 
by L.T. stevenson. 

53. "Since 1573" AB Klippans Finpappersbruk. 

54. "The Paper Maker Years 1956 to 1968". 

55. Medeltida Urkunder 

56. 

57. 

Rorande 
Stora Kopparberget 

by 
stora Kopparbergs Bergslags A.B. 

1947 

Lessebo Bruks Historia 

Volume 1 Lessebo 1658 - 1856. 

Volume 2 Lessebo 1856 - 1956. 

58. Mexican-Indian Paper, Its History and Survival by Hans Lenz. 
Limited edition - 200 copies. 

59. Paper in Colonial Mexico by Hans Lenz. 

Later additions to the Gunnar W E Nicholson Collection 

60. Paper aQd Watermarks in Catalonia I Monumenta Series 

61. Paper in Catalonia II Monumel ... ta Series 

62. A visit to Hayle Mill Guilford & Green 

63. Vat Papermakers in 1853 

64. History of Papermaking in the United States 
(1691 - 1969) David C Smith 




