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E N G O D J U L 

och 

E T T G O T T N Y T T Ä R 

tillönskas alla NPH-Nytt:s läsare, medarbetare och gynnare. 

Red. 

Är 1973 +ider mot sitt slut. Föreningen Nordiska Pappershistoriker kan 
se tillbaka på ett lyckosamt år. 

Ärets konferens i Markaryd utgör en milstolpe i Föreningens korta histo
ria. Mötet avhandlade viktiga frågor i anknytning till Föreningens verk
samhet. Under sammankomsten framkom också vid många tillfällen medlem
marnas tro på ett givande utbyte av forskningsresultat och erfarenheter. 
Våra holländska vänners medverkan, Edo Loeber och B. van Ginneken-van de 
Kasteele, med friska inslag såväl beträffande Föreningens arbetsuppgifter 
som av under debatt ställda frågor angående utgivande av skrifter, gav 
mötet sin speciella karaktär. Vännen Ove Kurt Nordstrands på egen 
begäran valda viloperiod från Föreningens administrativa sysslor kunde 
aldrig undanskymma tron på en framtida gärning inom Föreningen, som vi 
alla hoppas snart skall komma. 

Värdefulla föredrag under konferensen hölls av G. Liljedahl, Nita, 
Kurt K., Arnulf Hongslo, Ove Kurt och Mrs. van Ginneken-van de 
Kasteele, varjämte samtliga konferensdeltagare bidrog med värde
fulla diskussionsinlägg. Mötets förläggande till den svenska 
pappersbruksskolan bidrog också på ett väsentligt sätt till mötets 
framgång. NPH-NYTT är en produkt av sammankomsten i Markaryd, och 
det är en förhoppning att den från en anspråkslös början skall ut
vecklas till ett allsidigt språkrör för Föreningens strävan till 
fördjupad kännedom om papperets skiftande historia. 

NPH-NYTT möter framtiden med ljusa förhoppningar. 

Redaktionsutskottet. 



I NPH-Nytt 1973 nr 1-2 er det opplyst at 
man nå vet om 4 vevstoler for vireduk i 
Sverige, derav 2 på Lessebo, 1 på Tumba og 
1 på Mariedal, dessuten 2 i England, 2 i 
Tyskland, 1 i Holl~nd og 1 i Frankrike. 

For kort tid siden fikk jeg kjep.nskap til 
at vi også har bevart en slik vevatöl i 
Norge. Den er avbildet her. Den finnes 
nå på Drammen Museum og ble laget av den 
meget dyktige papirmester Christian 
Larsen Rigeberg på Eiker papirm;lle 
omkring 1860. Han kom til Eiker i 1856 
fra Gausa papirm~lle i Gausdal der han 
blant annet laget en papirform som var 
så stor at han kunne tilvirke 3 ark 
postpapir om gangen på den. Formen 
som måler 40 x 75 cm mellom rammene 
finnes nå på Norsk Teknisk Museum i 
Oslo. Postpapirarkene holdt hvert 
25 x 40 cm, var av meget godt papir 
i en lett blålig farge. Det ville 
vaere av interesse å få vite om 
former av så stort format beregnet 
på tilvirkning av poatpapir er kjent fra 
de andre nordiske land. 

H. M. FISKAA 

DN XVI:230. Nidaros 7/3 1466 

Brevet er skrevet av erkebisp Olaf 
personlig (?) og er stilet til 
Overhodals innbyggere i Herjedalen. Det 
er en meddelelse om at han selv ikke 
kunne komme dit for å innvie deres nye 
kapell og kirkegård, men at han tillot 
at en annen bisp kunne gj~re det. 

Papiret er ~-ark med et vanulLerke som 
viser et oksehode med inntegnet nese
rygg og ~yne samt et Andreaskors mellen 
utadvendte horn. Merket likner meget 
på de vannmerkene som forefantes i DN 
1:852 fra Borge i ~stfold datert 27/6 
1460 og DN VII:479 for 13/9 1475 fra 
~ymark. ~et svarer noen lunde til 
Briquet 14236 som han fant i Utrecht fra 
1462, BrUgge 1467 og Namur 1469. Merket 
tilh~rer enpapirtype som var meget 
brukt i Be~anson og som kastet 4 rhinske 
gylden pr. ris. Det er nok derfor en 
fransk papirkvalitet vi har for oss fra 
Trondheim. 

H. M. FISKAA 



Om Pappersindustriförbundets märke 

och därmed sammanhängande pappershistoriska problem. 

Under den middag, som SPF bjöd deltagarna i NPH:s konferens i Markaryd 
(17 - 21 juni 1973) på, .t'örsökte undertecknad mitt under det glada 
glammet - med hjälp aven SPF-märkt tallrik - framföra vad jag kunnat 
ta reda på om ursprunget till det dekorativa emblemet. Röstresurserna 
är inte särskilt klena (ett s.k. understatement), så det får anses vitt
na positivt om måltidens kvalitet och den goda stämningen att meddelandet 
inte restlöst uppfattades och ihågkommits av alla deltagare, utan att jag 
ombetts att upprepa och förtydliga det i vårt . pappershistoriska organ. 

Så sker alltså nedan i avsevärt utvidgad form. Den utförliga dokumente
ringen och notapparaten må synas en och annan läsare både tungrodd och 
pretentiös med tanke på undersökningens rätt ringa omfattning och de 
icke helt tillfredsställande resultat den avkastat. Men även om det 
hela är en vetenskaplig bagatell, synes mig ett så kvalificerat forum 
som NPH:s läsekrets kunna smälta den även i "gravallvarligt" vetenskap
lig framställning, oc~ vad forskningen beträffar har jag sökt peka på 
vissa uppslagsändar till fortsatt sådan, som kanske kan leda till 
intressantare upptäckter~ 

Först och främst .kan konstateras, att modellen för emblemet utan tvivel 
varit det i liEn bok om papper" (1) på s. 187 som bild nr 37 införda fotot 
av ett snarlikt vattenmärke, så när som att dess initialer G E utbytts 
mot S P F annorstädes torde nämligen inte detta märke vara publi
cerd t då emblemet kom till. I BoP anges beläggår vara "1639 ( 1638) ", 
varmed väl menas att två eller flera med dessa årtal daterade handlingar 
med ifrågavarande vm påträffats, varav ett från 1639 valts som illustra
tion. 'fillverkningsort anges som "oviss". 

Med all sannolikhet härstammar emellertid märket från pappersbruks
ägaren Georg EN])TER d.ä., verksam i Ntirnberg under förra hälften av 
1600-talet enligt Edmund MA RA BI NI , i sin bok "Die Papiermtihien im . 
Gebiete der weiland fI'eien Reichsstadt Niirnberg ll 1:8.65 (Nilrnberg 1894. 
Del II utkom 1896 i MUnchen-Uymphenburg under titeln "Die Papiermtihlen 
im ebemaligen Burggrafenthum Nilrnberg, den Brandenburg-ansbach- und 
bayreuthischen LandenII .) MAP.ABINI S knapphändiga uppgifter anger ENDTER 
som ägare till en papperskvarn i Wendelstein ett par mil SSO Ktirnberg 
(grundad 1595 och i drift ännu på 1890-talet). ENDTER tillhörde en · 
bekant boktryckarfamilj i NUrnberg och var själv boktryckare och 
förläggare där och hade troligen förvärvat "kvarnenII för att där 
tillverka papper för sin huvudsakliga verksamhet. Han var sålunda inte 
själv "pappersmakare", utan anställde eller arrenderade ut driften till 
sådana, namngivna i Wendelsteins kyrkböcker. Dessa synes enligt MARA
BINI icke ha efterlämnat · identifierbara vm i sina produkter, medan 
däremot ENDTERS initialer G E i förening med den aktuella "korsstaven" 
uppträder i ett flertal varianter 1628 - 1650. MARABINI återger på 
s. 68 en sådan (odaterad) variant .och därjämte (s. 69) ett liknande · 
märke inhugget på en minnesplatta från 1623, vilken ENDTEH låtit insätta 
i en av honom uppförd mur i NUrnberg (fig. 1). 

3. 



Av filigranologiskt intresse 1 ehuru utanför ramen för denna under
sökning, är också två andra vm i Wendelstein från 1655 (hvdmärke 
resp. "motmärke" i samma helark) 1 vilka är typiska representanter 
för vad tyskarna kallar "redende Wu.ppenbilder". De är en man, SOLl 
vänder en sten (Wendelstein), resp. en på vattnet simmande anka, 
på tyska "Ente" (symbol för familjen Endter), båda insatta i olika 
formade sköldar (fig. 2 och 3). Papperet kallades "Enten-Papier" 
och blev enligt ~!JARABINI I1 we i t im Lande beliebt" och följaktligen 
också flerstädes efterapat. 

I Riksarkivets vm-samling i Stockholo (2) har påträffats 14 olika 
varianter av korsstavsDärket med initialerna G E isaDDanlagt 31 
exemplar, varav tyvärr endast två är helark. Det ena av dessa, 
utstofferat med en fågel ovanpå korsstaven och ett posthorn häng
ande under den, är en typ SOD i samlingen representeras av 10 ex. 
fördelade på 4 warianter (= 2 "tvillingpar"~), alla från perioden 
1644-1650, det har inget motnärke. Det andra helarket har därenot 
SOLl sådant, egendomligt nog - det svenska riksvapnet~ Det har 
B-årtalet 1640 (3). Nå, den överraskande konbinationen är för all 
del tidigare känd och väl belagd, nänligen i BoP s. 180 och 187, 
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fig. 36-37, sant i flera noteringar av ANIBROSIANI, förvarade i LEWAC. 
Motnärket, d.v.s. korsstaven Dod G E, i det i LEWAC förefintliga hel
arket är alldeles otvivelaktigt identiskt ncd fig. 37 i BoP - och 
därmed också ganska säkert Ded förlagan till SPF:s eobleD - Dedan 
därenot dess hvduärke, riksvapnet, icke är identiskt ned BoP:s fig. 
36, utan ned 99% sannolikhet är dess "tvilling". Lars SJÖDIN har 
i BoP, son vi ser i tabellen s.180, angivit fig. 37 son H(öger) 
halvark och sor.:;. V(änster) dito I1typ nr 36", d.v.s. han har för 
illustrationerna valt ut två bra och tydliga närken och då råkat få 
hvdDärket riksskölden ur det ena tvillingparet och Dotnärket G E 
ur det andra (4). Dc två vid en kyp saDtidigt brukade fornarnas 
existens, ned därav följande "tvillingpar" i vn, var på 1940-talet 
föga uppDärksanoat av pappershistoriker~ 

Sambandet mellan det svenska riksvapnet och Georg ENDTERS "boDärke" 
Ded belägg 1636-40 är SOD sagt klart Den synes i förstone gåtfullt. 
En förklaring ligger dock nära till hands. Från den 21 Dars 1632, 
då Gustav II Adolf höll ett bejublat intåg i Nurnberg, till freds
slutet 1648 stod denna stad i intint beroende av svenskarna. Rela
tionerna skiftade förvisso Ded den växlande krigslyckan nellan hel
hjärtat bundsförvantskap och något SOD väl närnade sig svensk ocku
pation, uen vårt riksvapens uppdykande SOD VD i sydtysk papperstill
verkning - det nå ha skett SOD symbolisk vänskapsgest eller varit en 
Georg ENDTER Der eller nindre påtvingad sanarbetsåtgärd - förefaller 
vid närmare betraktande inte längre så egendoDligt. 

I BoP återges av rikssköldar, utOD den i fig.36, fyra andra varianter 
från 1630-talet: fig.35 (odaterad; Uddby), fig.38 (1639 och 1640; 
Uppsala?), fig.46 (1633 och 1635; Uddby?) sa8t fig.47 (1636; Uddby?), 
den sistnäDnda i s.k. regalpapper. Av dessa återfinnes i LEWAC ned 
~ardera 1 ex. fig.38 (B-årtal 1640; sannolikt dess tvilling) och 
fig.46 (odaterad; sannolikt tVillingen). I LEW finns från sanna 
tid 6 olika rikssköldar och 4 G E -uärken. Tyvärr är de, SOD ovan 
sagts 1 avbildade på fri hand i föroinskad Skala, Llen LE~~NHAUPTS nog
granna uppgifter on Därkenas höjd jänte hans beundransvärda precision 
i återgivandet av deras detaljer gör att Dan i regel kan urskilja de 
olika varianterno.. Sålunda tycker nan sig Ded säkerhet kunna se att 
BoP:s fig.36 återfinnes där Ded sitt G E-D/n (5) (1638, troligen Z
tvillingen) (6) och vidare att BoP:s fig.38 och 46 är belagda Ded 
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1635 resp. 1633, Dedan däreDot tre vapen ej är kända från ~nnQt 
håll (två av deD sannolikt tvilling~r). Av de avbildade G E -
Därkena är SOD s~~t troligen ett A-tvillingen till BoP:s fig.37~ och 
ett tillhör gruppen Ded fågel och horn~ Den h~r det förbryllande 
tidiga årtalet 1631 (övriga belägg för saDDa grupp är från 1644-50~ 
Den LEW:s Därke har onekligen avvik~nde detaljer~ vilket tyder på 
~tt denna speciella typ förekorroit redan så tidigt). Ett G E-
Därke Ded årtal 1636 kan väl inpnssas Ded belägg i LEV/A C , Dedan 
det fjärde Därket Ded de högst olika beläggåren 1625~ 1639 och 
1658 nlldeles uppenbnrligen representerar tre olika vnrianter~ son 
LEWENHAUPT nv bekväDlighetsskäl illustrernt Ded endast en bild -
höjdangivelserna är näuligen 44 DU, 74 ~ och 69 DL1~ 

ytterligare två riks sköldar uppträder efter 1630-tnlet. Den ena. 
finns bnra i LEWAC, i två ex., det ena Ded B-årtal 1644/50. Det 
tycks enellertid även under sauon tid ho. förekownit i Sydtysklnnd, 
vnrOLl Dera nedan. Den andra, SOD hnr den nnsenliga höjden nv 
onkr. 130 DU, är avbildncl i MOLAE I (7) PI. XVI:3 i förDinskad 
sknl~ och odateracl. AMBROSIANI uppger Uppsnla son tillverknin~sort. 
Dennn sköld är i LEWAC företrädd nv inte uindre än 18 hnlvCl.rk~ för
delade på 4 varianter, d.v.s. 2 tvillingpar, av vilka enligt B-årtal 
det ena synes ha förekoDDit på 1650-tnlet, det andrn på 1660-talet. 
I LEW finns två sådana sköldnr Ded årtal 1654 resp. 1669~ och även 
av utseendet fraDgår ntt det är en ur vardero. paret. I den lilln 
VD-saDling son tillhör Kungl. Biblioteket i StockholD finns denna 
sköld i ett helark utnn U/D; det är Odaterat, Den tillhör det 
senare tvillingparet. 

Ingen av dessa rikssköldnr har något noternt ufu. Detsauua gäller 
de G E -närke n SOD finns i LEWAC och härrör från åren B 1628 - A 1635 
(7 A-årtal 1633-35), sm.ru.anlagt 21 ex. fördelade på 8 varinnter 
(några exeupel i fig. 4-6). Sannolikt härstanoar större delen av 
dessa 21 halvark från tyska brev till Axel OXENSTIERNA under hans 
vistelse i Tyskland efter Gustav Adolfs död - 7 st av den utgöres 
nänligen av de från själva breven avskilda adress-sidorna~ där 
ankoDstdatun antecknats och alltså gett utDärkta A-årtal. Tyvärr 
kan inte LEWAC i fortsättningen räkna på så värdefulla tillskott, 
då dylika brutala ingrepp i äldye handlingar torde vara helt bann
lystn i de all tjänt förekoDDande utrYDDes-gallringarna~ 

Att LYD ej påträffats kan naturligtvis bero på otillräCklig - och ur 
filigranologisk synpunkt osnkkunnig - arkivforskning. Helarken finns 
ju blnnd dokUDenten oeh ej (annat än undantagsvis) i LEWLC. Ett fak
tun är dock att olD vid denna tid var Dycket sällsynta. De började 
användas i större utsträckning först under senare delen nv 1600-
talet och blev inte allDänna förrän under 1700-talet. 

Vi återvänder till det aktuelln fallet. Det både i BoP och LE\'/AC 
säkrade tvillingparet Ded rikssköld i höger halvnrk och GE-Därke i 
vänster (de skiljns lätt genOD ntt den enn tvillingen är A och den 
andrn Z, vilket är en Dycket vanlig företeelse - BoP:s fig.36 är A 
och fig~37 Z) ä~ ti~snässigt belagt ~ BoP 1636 (fig.36), 1638 och 
1639 (flg.37), l LEWAC 1638 (7 B-belagg 1639 (1 dito) och 1640 
(1 dito, näoligen helnrket). Två ytterlignre belägg tror jag Dig 
ha funnit i E. IJ\.UREVICIUS, "Popierius Lietuvojc" (engelsk titel: 
Paper in Lithuania in XV - XVIII Centuries; Vilnius 1967), där VD nr 
1211 tycks föreställa BoP:s fig.36 (trOligen dock Z-tvillingen) och 
nr 3140 kan vara identisk Ded BoP:s fig.37~ d.v.s. också Z. 
LAUREVICIUS' avritningnr är nycket dåliga och inexnkta (när är f.ö. 
avritningar exakta?), vnrför snken ingalundo. är säker, Den att det 
rör sig on saDLla llärken är klnrt. Möjligen kan de sena beläggen -
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1643 för båda i dokument i Kaunas; L. tycks tro att märkena (som han 
inte sätter i förbindelse med varandra) är av litauiskt ursprung -
innebära att de också är sent tillverkade exemplar, då trådfigurerna 
börjat deformeras en smula. 

Det inte alltför rika materialet ger dock tillräcklig grund för en 
hypotes, nämligen att omkring 1636 och kanske ett par år framåt ett 
papper med Sveriges riksvapen i högra halvarket och G E med korsstav 
som m/m i det vänstra framställts i Georg ENDTERS "Papiermuhle ll i 
Wendelstein. Självfallet skulle forskning i Riksarkivet (bl.a. Axel 
OXENSTIERNAS brevväxling), i Uppsala landsarkiv och i tyska arkiv 
bringa mer klarhet i saken, men sådan har icke legat inom möjligheter
nas gräns för artikelförfattaren - det är ju främst en tidsfråga~ 
Relativt lätt borde vara att i handlingar uppsöka de två märkena -
i halvark och helark - och notera olika varianter o.s.v.; vida 
svårare är säkerligen att finna dokument, som berör detta anmärknings
värda samarbete, eller vad det kan ha varit frågan om. En preliminär 
förfrågan hos kunnigt folk i RA har i varje fall inte givit något 
resultat. 

Nämnas bör att SJÖDIN i BoP, s.175, framkastat en teori om förklaringen 
av bokstäverna G E. Efter att i det föregående ha redogjort för Louis 
DE GEERS på Laxholmen i Norrköping anlagda pappersbruk (som brann ned 
omkring 1643) och de tre tyskar vid namn E1KMERICK, som där var verksamma 
1633-43, fortsätter han: "År 1638 exporterades från det De Geerska 
företaget 228 ris papper till Amsterdam, vilket tyder på en ganska 
stor pappersproduktion, då nog minst lika mycket papper såldes i 
Sverige. Det exporterade papperet försågs kanske med vattenmärken 
av holländsk typ. Det vore frestande att identifiera en del pappers
sorter (jfr nr 37), som till kontramärke ha bokstäverna G(eer?) 
E(mmerick?), som kommande från Norrköpingskvarnen, men det är ännu 
blott e"et ovisst antagande. Att identifiera brukets pappersmärken 
är ingen enkel sak, i synnerhet som även Fiskeby pappersbruk i Ö. 
Eneby socken vid Norrköping inrättades vid denna tid." 

Förutom det att tydningen av initialerna som hörande till två olika 
personer i och för sig är osannolik, torde efter den säkra identifi
ering med G,eorg ENDTERS namn och "bomärke", som föreligger, SJÖDINS 
hypotes kunna helt avföras från diskussionen. 

ytterligare en kommentar vill jag här göra i förbigående. Som SJÖDIN 
säger (s.174), skulle Holmen-bruket just arbeta för export. Det låter 
uppseendeväckande nog för denna tid, men förkla ras väl naturligt genom 
DE GEERS speciella förbindelser med Holland och behöver alltså inte 
bero på någon särskilt rikt flödande produktion. Holland producerade 
f.ö. vid denna tid mycket litet av det papper som exporterades från 
Amsterdam, det kom från andra länder, företrädesvis Tyskland. Hur 
omfattande det DE GEERska brukets huvudsakligen lokala avsättning 
av sina produkter var i Sverige, enkannerligen Norrköping, är vansk
ligt att bedöma. SJÖDIN tror ju att den var Itminst lika storIt som 
exporten, så även Björn HEll~FRID i ItHolmenöden lt (Norrköping 1954), 
där han ger en fyllig bild av brukets verksamhet. Det rör sig dock 
i stor utsträckning om obestyrkta antaganden; se t.ex. "HolmenödenIt 
s.66. Förutom de tre vm med st. Olofsyxan i krönt sköld som SJÖDIN 
attributerat till Norrköping, fig. 43-45 i BoP med beläggår 1634-35 
(fig. 43 och 44 även i Holmenöden), och vilka HELMFRID utan frekvens
siffror uppger vara ofta representerade i "länsräkenskaperna" fr.o.m. 
1634 och därefter även i andra räkenskaper i länet och i Norrköping, 
tycks brukets verksamhet inte ha efterlämnat säkra spår i form av 
bevarat papper. Intressant är HEll~FRIDS gissning (s.66) att ett märke 



[led 1!lilla rikss~\:ölden" skulle härröra från Holmen vid 1630---talets 
mit 'i:; och att även :E'iskeby, priviligierat 1637, möjligen haf-c ett 
liknand.e närke under sin första ticL 
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5n f~å:;a som sti.kerligen intresserar SPF, är: Vad betyder eller SYLl
boli s e:!:'[',:,:, "korsstavenll i ENI)'rERS märke? Tyyärr !can jag inte ge be-o 
Gkec (lm det. på förfrågan har vår väl fräT;lste heraldiske 2;~pert , 
8-Gatsheraldiker:1. GlxD..11.ar SCHE}l'FER, som Lö. i sitt ebet urgamla 
ya'08~ j:'T:J.n Frar.Jcen i Tyskland (ett område inte lånGt från Nlirnberz~) 
:::.8.; ett liknml(le 11:::;nett ko:!:'sll med hakförseddo. spetsar (se o.dels-
k['.le:~'l:=;rn~), Syo.:'8.t att man inte vet något Ohl inn.ebörden ::. figuren. 
Hon fön:'0o.:J.de o.~"-i:; det i ENIJTERS fall rörde sig om ett JIler eller 
:'l~.l'cl. l'E' ::: jäJ.y~:c·Y1pon(: ro.t "H.-:'..Us- 11 eller I'Kav.fmo.nnsBarke l1 • Själv t:ror 
jo.g Dig åt 2kilEga gånger ha stött på likno.nde fO:::'DeleDcnt 
\ tbJ.::url lJ.ed Ii kor S Cirno.rr.:l II po.rallellställdo.) i adliga vapens 
I1h'.L ,nijl' ~~G;J.:i o. d, j'~·1ARABINI har fo.ktiskt ett annat 11Ho.usL1arlce 11 
i. '.~cl :.I, 8096 ~ frb.n början o.v 1'iOO-to.let Dod ett liknande l;:ors 
0ch ir,; t~.ale l':no. G H (=~ Georg Jacob I-lliERDEGEN), och i LEVI f:;"nns 
l;2 s, 23 2 av·oilc.o.t ett Ded GE-Llärket till synes identiskt kors, 
:i'o..s·c e :1 1.c'c 'Yl.fl si ttertviirs öveT stav-en och in·l. tialerncl är I G o 

D8t 8.:1.' ~~åtr~i. ?~:L1.·c :i. r-I e lsincör1 ~ . dol~UDent elle r en bok tryckt där 
1637, OC~l l).tG.jJ~ JJ/u till det bel::anta VD 11Torn" Ded ett N i bilden. 

~;.v kl[n,t intress8 fer vid3.~:,e fOl~8kning är dels en uppgift i MARABINIS 
bo;e: . dels ett n e d6.elD.::1.de från en nu verksan sydtysk pappe~shistoriker, 
sOD·hi.3.l~ s~:a~~2. o.C'.:'-:'ö~~c.s·. I förordet till boken, del I, s.9, skriver Mo: 
TiEin g:;:o3 Sc?r ~r-)'y;:U. der ci1.l'JCD~.ä'Sigen Was8erzeichen ist hero.ldischer 
j~r t o Do.-lOD ~;i :(ld Z1..l. nS~"lncn~ Ner){''liirdig ist aber do.s vereinzel te 
Auftrcte::l deG Wo.PPOHS Gusta'." Ac.oJfs in der Nlirnberger Gegend, o.us den 
Jahre 1632. Sollte ein hiesiger Po.pierer, vielleicht UD sich bein 
Sch·.vedcn2r ö::l'lge in G1Ji'.st zu sotze n, vrährend der nur wenige Monate 
wiihrender Rege nt schaft des ~;:uhnen Eroberers in der Reichsstadt, 
die ses Papier angefertigt haben? Leider enthält dasselbe keinen 
Buchsto.be :.") erklärender Schrift o II utöver detta näru1el~ M. ingenting 
OD den intresSGl1to.. io.kttagelsen i de två delarna av sin bok eJler 
ger llileon D.vl.:ilQ~1ins o.v I1 G'o_stav ,i.dolfs vapen!! .- hur nu detto. kunde 
se ut. Är det I:!~,:ona riks·va.pnet han åsyftar? I vil1cen sorts dokunent 
föreko::lI.1.8-r D8.r~~et och lm::, of'ca? H'ln ko.llar de t :T·-ve reinzel te Auftr8ten l1 , 

non det cås-:;e r:i Ll.~igtvis :rÖl' o. 8ig OD upprepo.de g2.nger~ en viss påfallande 
frebrens i uppträc.a.nd2t . 

.Det o.n C. rG. Eedd2:~andet är fl~ån IFH-nedJ.eIJDen (IFH =: Interno.tionale 
ArbGitsgeneinsc)-1').ft cler Popierhistoriker) AJ::Pr8d NADLEii, SOD för 
nånga år sedan tillstb.ll(~e o.rtikelförfattaren en avbildning aven 
rikssköld, sar'. }"1ycket liknar fig. 36 i BoP Den i snärre detaljer är 
olika, och oDtaJo.di::: att detto. Därke o..nvänts i hanFl hCDstad Schweinf'urt 
1640/50 o I LEWAC finns 2 identisko. halvark, det enn nec. B-dateringen 
111644/50" (se ovo.n). NADI,ER läunao.8 :i.nCC!. detaljer on påträffade hel
ark, ev ,. D/n e.d. Ty-värr h D.r jaG inte kor:mit ihåg o.tt närno.re utf!'åga 
honon on sak2n~ Den slm11 förGö~,:a rera::'~f)ra den försUDDelsen. 

Rärtled är de:1 pr'31ininä:r:'D. utredningen on ursp~L'unget till SPF: s enb leD 
D.vslut3.d. Sos oynes ~ är den ehuru vi ttsväv.::mde föga. djupgående. 
PappershistorikernCl. ha.r all o.nledning ntt sÖkD. fullfÖlj·o. den ge nOD 
fortsatt forskning, och det tycks Dig? SOD OD även historiker utanför 
detto. beg:!:'änsade fack borde ha intresse aven närnare undersökning 
av dyliko. perifero. !1.?,ndelsGT under vårt gloriösa gästspel på den 
europeiska kontirenten. 

Noter: Se nästa sida.. 

http:fortso.tt
http:ontnJo.de
http:Arbeitsgeneinsc:h').ft
http:f�reko::lI.1.eT
http:G1Ji'.st
http:1.c'c'Jc:l.fl
http:forr,:'00,o.de


Noter. 

(1) Red. Gustaf CLEMENSSON, Uppsala 1944. Min en gång (1956) 
lanserade förkortning av titeln är BoP, vilken förefaller nig 
bättre än den av kollegan Harry ERICSON använda "Bok", och vilken 
jag i det följande använder. 

(2) Denna saoling har jag tidigare, i "Meddelanden från riks
arkivet 1955" och i "Papiergeschichte" 1956, kallat r.;EWA, en 
praktisk benänning, son jag här vill återuppliva nen även utöka 
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ned ytterligare en bokstav till LEWAC. LEW ensaot är förkortnings
na~met på den intressanta foliant ned avritningar i tusch av ca 4400 
vo (tyvärr i föroinskad skala), SOG har överkanoarherren Adan Casioir 
LEVffiNHAUPT (1820-95) son upphovsoan och son utgör en verklig dyrgrip 
i sanlingen, A hugfäster Dinnet av Sune AMBROSIANI, jänte LEWE11HAUPT 
sanlingens grundläggare, och det tillagda C:et står för dess störste 
bidragsgivare, fr~olidne f. landsarkivarien Gustaf CLEMENSSON, SOD 
väl förtjänat att få sitt naon ihågkonoet. Det obetydligt längre 
LEWAC torde f.ö. internationellt sett, vara väl så lättuttalat son 
LEWA. 

(3) Med A-artal nenar jag sådana i säkert daterade dOkunent, ned 
B-årtal sådana, SOD av känd eller okänd hand påtecknats utgallrade 
pappersark eller son härrör fran andra noteringar och uppgifter, 
vilka inte har A-kategoriens säkerhet. B-årtal har högst skiftande 
källvärde. De i LEW angivna har sannolikt högt värde, likaså de 
flesta i LEWAC, där dock enstaka har visat sig vara helt Dissvisande 
eller orinliga. Årtal son uppges i litteraturen, t.ex. i BoP, nåste 
givetvis utan kontroll godtagas son A-artal. 

(4) SJÖDINS uppgift OD H och V nåste vara en lapsus, en onkastning 
av bokstäverna. I båda tvillingarken är riksskölden pJA.corad i högAr 
halvark och G E i vänster - så i de 10 beläggen i LEWnC, sa i alla 
noteringar av AMBROSIANI. 

(5) Gängse förkortning av Dotnärke. 

(6) A och Z är gängse internationella beteckningar på de olika sidor
na av ett hundgjort pappersark: A(bgewandt) betyder att sidan varit 
den från forLlen vända (överSidan s~a.s., förr ofta kallad "filtsidan", 
därför att det var den SOD vid "guskningen" trycktes not filten), 
Z(ugewandt) betecknar den sida SOLl legat DOt fornen (undersidan s.a.s. 
eller "fornsidanfl). Med litet träning lär nan sig att i de flesta f a ll 
lätt skilja nellan A- och Z-sidor. Benärmingarna har lanserats av don 
tyske pappershistorikern Theodor GERARDY, SOD i sin bok flDatieren uit 
Hilfe von Wasserzeichen" (Buckeburg 1964), ss. 26 och 39 f, närnara 
förklarar innebörden av denna distinktion. Jag kan här inte ingå på 
det intressanta ännet utan vill bara frarihålla att uppdelningen i A 
och Z dels innehåller en viktig arbetsteknisk upplysning, dels är ett 
utoDordentligt hjälpDedel att skilja tvillingar från varandra. Hade 
jag på 1950-talet känt till det, skulle jag och nina nedarbetare bespa
rats Dånga Disstag och vunnit Dånga år i det nÖdOS8.illla ordnandet av 
någon halvoiljon pappersark i LEWAC! 

(7) Molae Chartariae Suecanae I-II, Svenska Pappersbruksföreningens 
25-årsskrift (Stockholn 1923), i vars första del ingår Sune AMBROSIANIS 
"Papperstillverkningen i Sverige intill l800-talets nitt. fI 

r..n ~'1'l\ T.T LJEDAHL • 



Fig. 1 

Minnesplatta med Georg 
End ters märke. 
(M .HANS WOLl!' torde betyda: 
roi t H.W·.) 

.Pig. 4 

D 1628 

Fig. 5 

A 1633 

Fig. 2 Fig. 3 

Wendelstein-vattenmärken i ett 
helark från 1655. 
(II redende V.'appenbilder") 

Pig. 6 

A 1635 
El1dter-roärken i LEWAC (alla v. halvark) 
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Fig. 7 mim hvd/m 
Tvilling A (riksskölden är identisk med fig. 36 i BoP) 

(Helark i LEWAC: B 1640) 

-] 

Fig. 8 mim hvd/m 
Tvilling Z (GE-märket identiskt med fig. 37 i BoP) 

Två helark i U~WAC: båda n 1638 
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Pigo 9 Vänsterhalvark i LEWAC: B 1648? 

I"ig . 11 Högerhalvark i LEWAC: B 1644/50 
Även påträffat j . Sydtyskland 
1644/50. 

11 • 

Pit;. 10 Högerhalvark i I.B\'lAC: B 16L"rQ 
Troligen tvilling till nr 
38 i BoP: 1639, 16400 

I 
Fig. 12 Vänsterhalvarl< i LEWAC: B 16 /~3 

Tvilling till det odaterade 
höe;erhalvarket i MOI.AE l 
1'1 XVI:3. 
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LÅNGFORS. 

Ionedelbar närhet av riksväg 8 (ca 40 ko norrut från staden Björne
borg) på den punkt, där denna väg korsar Karvianjoki, utfallsån för 
Isojärvi n.fl. sjöar i Norra Satakunta, fanns i tiden en fors, kallad 
Långfors. (platsen har nuuera endast det finska naunet Lankoski.) 
Här hade jordbrukaren Johan Liljeblad genon sitt gifternål (20.7.1830) 
koDNit i besittning av Långfors skattehenunn i Sastnola (fi. Merikarvia) 
socken ... Till hennanet hörde bl.a. en andel i en vattensåg. Liljeblad 
anlade vid forsen även en njölkvarn och anhöll sedan OD tillstånd att 
fe uppföra ett pappersbruk ned 2 valsar för tillverkning av finare och 
~rövre papper. Privilegiet beviljades honoD den 17.6.1840. Bruks
byggnaden uppfördes år 1842 (45 x 18 x 16 alnar) i tre våningur, de två 
övre torkvindar, Ded själva papperstillverkningen i bottenvåningen, 
so~ var delad i 5 run Ded hjulhus, valsrun, verkstad, lickanoare och 
packkallilnre. Ett 11 fots vattenhjul drev bådo. valsarna genon en 
en:1:81 lmggvtixel. Nikander/Souranders bok IILunppappersbruken i Finlo.nd ll

, 

vo.ru~ de flesta av dessa dato. här ovan och delvis nedo.n är tagna, anger 
vidare, att det fanns två kypar och två lådor för pappersnassan. 
ByggX'.adens värde hade av ägaren år 1859 angivits till 4950 rubel, 
Den brandstodskonnitten hade nedsatt värdet till 3700 rubel. Man 
gjorde ett försök ned en egen netod att bereda pappersnassa också 
av linskävor genom salning i kvarn, men detta synes ej ha lyckats, 
då lrrarnen sedermera endast användes för malning av säd. 
Johan Liljeblad dog don 25.10.1847 och den 3.12.1850 gifte änkan 
Anna 1,1argareta (~ 1.11.1812) or!. sig med ANTTI AHLSTRÖM (* 7.11.1827). 
Han förvaltade med framgång sterbhusets egendom, däribland också pap
persbruket, i 13 åro År 1863 blev han genom inlösen av alla arvingars 
andelar ensam ägare till Långfors. Antalet arbetare vid bruket varie
rade enl. mantalslängderna från 4 till 6 personer. 

Någon pappersmästare nämnes ej i kyrkböckerna, men med titeln pappers
makare verkade där under olikn repriser åtminstone följande personer 
med sina familjer: 

Adam M~~~, f. i Luopiois, i lära i Tanmerfors 1831-39, sedan i Jungsund 
till 1842 och på Långfors från 1842 framåt. (Hade hustru och 3 barn.) 

Johan Gustaf Dahlstedt, f. i rllessuby/TOJill::lerfors 1821, gift med en 
estniska i Reval 1847, (hade troligen dessförinnan arbetat någon tid 
på T:fors), flyttade till Långfors 1847, därifrån till Granfors 
1848-52 och sedan tillbaka till Långfors 1852. (Hade inga barn.) 

Jopan Palmlöf, f. 1806 i Vörå, nära Wasa, arbetade på Jungsund till 
1840, på Långfors 1840-49, varefter på Granfors. (Hade hustru och 
12 barn.) 

Josef Johansson Söderströ~, f. i Närpes, nära Wasa, arbetade på Gran
fors till 1850, sedan på Långfors 1851-57, varefter han flyttade till 
Björneborg. (Hade hustru och 3 barn.) 

Henri~ __ Ro~_engren, f. i Tyrvis/Satakunta 1802, flyttade till Långfors 
1830 och arbetade där åtminstone till 1845. (Hustru + 4 barn.) 

Henrik Robert Rosengren, son till föreg., f. på Långfors 1830, 
gift i Lempäälä, nära Tammerfors, 1853 och flyttade då till 
Långfors, där han arbetade till åtminstone 1856. 
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Anton Wilhelm Rosendal, f. i Björneborg 1814, på Långfors 1846-48, 
tillbaka till Björneborg 1853, på Granfors 1856-58 (kanske till 1863), 
gift, 4 barn. 

Carl Fredrik SÖderberg, f. i Norrköping/Sverige 1816, på Granfors 
1849-53, på Långfors 1853-55, på Haga 1855, flyttade sedan via Pörton 
till Wasa 1857 och for troligen tillbaka till Sverige. Två gånger 
gift, 7 barn. 

Såsom. redan av detta synes, var ett visst eesällvandrande från bruk 
till bruk vanligt också i Finland. Ett exakt uppföljande av dessa 
personers levnadslopp efter 1850-talet skulle förutsätta studier j 

de lokala kyrkböckerna., då dessa data finns att tillgå i avskrift 
på Riksarkivet endast till ca 1850. Dessa pappersnakare har i detta 
fall presenterats så här detaljerat enbart för att belysa deras 
flyttningsvanor. 

Ett normalt dagsbeting för pappersmakargänget sades vara 4 ris. 

Vattenföringen i forsen var, som så ofta i nindre vattendrag, star~t 

varierande med årstiden, Ilen man räknade nornalt ned näjligheter till 
drift under 9 - 10 nånader av året. Under höslåtter och skörd instiill-
des arbetet och under Ahlströms tid deltog folket tidvis i skogsaroeten" 
Drängarnas fördelning i arbetet på pappersbruket, sågen, njöllrvarnen 
och fajansfabriken synes e j ha vari t direkt fastslagen, då de i l~yr~c
böckerna uppräknas i en och saDDa grupp utan yrkesangivelseo 

Vid pappersbruket bestod den tillverkade kvaliteten huvudsakligen ev 
grå nakulatur, förhydningspapper, kardus- och presspapper sant endast 
till onkr. 5-10% av vitt papper. (År 1862 angives 150 ris ho. blivit 
gjorda enkon för ABC-böcker.) Det är tydligen orsaken till, att de 
här använda vattenoärkena hittills blivit okända. 

Då undertecknad SODDaren 1973 hade tillfälle att bekanta sig ned några 
av den onkringliggande traktens arkiv (A. Ahlströn Oy i Norrnark, 
kyrkoarkivet i Sastnola, firnan Rosenlews och en del av firnan Frenckells 
arkiv i Björneborg sant Björneborgs stads arkiv) och där genongick till
gängliga papper från den aktuella tiden (1842-1875) ned speciellt be
aktande av papperskvaliteternn, fraOkOD 3 typer av vattennärken, av 
vilka åtninstone två synes vara från Långfors. Undertecknad vore 
nycket tacksan för allo. uppgifter on dessa eller liknande VI.! dyker 
upp på annat håll. Det säkra fallet är VD "A All och "IFS" (Antti Ahl·
strön och Långfors) SOD i ett tiotal fall återfunnits i ova~~Dnda 
arkiv, använda nellan åren 1856 - 63, i ett fall t.ex. på ett köpe
brev, SOD undertecknats i Långfors. SaDtliga fynd är sporadiska -
buntar Ded fompar har ej påträffats, llen viil tvenne typer, son lbnpar 
sie son par. Kvaliteten är rätt dålig, svagt grågrön och prickig o 

Vergeringen 23 - 24 linjer/2 en. (Fig. 2.) 

I Nikander/Souranders bok finns en enda arkforn avbildad och det är en 
son härrör från Långfors och är utan vn. De facto finns på nuseet 
ifråga (Satakunta Museun i Björneborg) nunera tvenne arkfornar, och 
den andra har just detta aktuella VD - ilA A" och IIL F Sil och är ävens3 
skänkt di t av firnan Ahlströn. 

Det andra fallet, också det nu av undertecknad funnet i ett tiotal fall 
i dessa ovannännda arkiV, vill jag tolka SOll en föregångare till det 
förut nännda; såväl fyndplatserna, kvaliteten och färgnyansen är den-
saI.1D.a. Vn i det vö,nstra arket är "I L" och i det högra finns en 
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75 - 79 nn:s cirkel ned 13 Dindre, inskrivna cirkelbågar. (Fig. 3) 
Dessa VD är alla daterade mellan 1845 - 51. Bruksägaren hette då, 
son ovan anförts, Johan Liljeblad. Då det, SOD bekant, förr var 
rätt vanligt att skriva "I" istället för "J" i nann, vågar jag an
taga, att III L" stö.r för initialerna i denna persons naon. 

(I detta saonanhang nå noteras, att Dan i de något norröver liggande 
oellanösterbottniska bruken (Jungsund och Granfors), båda ägda av 
kODDersrådet Johan GrönberG, använde en liknande cirkel i högra ark
halvan, Den Ded soä bågar både på in- och utsidan av den stora 
cirkeln sant försedd ned bruksägarens initialer "J Gli inne i 
cirkelfiguren. ) 

Det tredje, t.v. svagast fastställda vo - "A A" i priDitiv skrivforn 
(Fig.4) har hittats i snärre kvitton och i ett halvark, nen tyvärr ej 
i något helark, varför det ännu återstår att fastställa 00 Dotnärke 
finns. Saotliga fynd är från papper, son daterats 1855, vilket gott 
kunde tänkas vara av A. Ahlströns första; egna prOduktion, n. eller 
D. i hast tillkonna genoD "henoagjord ll "trådböjning av vo-tråden. 

Det Då till sist nännas, att A. Ahlströns intresse för Långfors son 
pappersbruk dalade redan de sista åren av 1860-talet, då han allt
nera äGllnde sig åt skogshanteringen och försåBningen. Det frangår 
även av bokföringen, att han redan på 1860-talet sålde en del av sin 
bättre luop till Frenckells i Taooerfors, och detta gjorde han även 
senare. Av Antti Ahlströns sågrörelse utvecklade siG sedernera hela 
den storindustri, son ännu idag är en av Finlands största privata 
träförädlings- och verkstadsindustrier och SOD bär grundarens nuun 
"A. Ahlströo Osakeyhtiö", Den fröet till industrin sattes i Långfors. 

Denna artikel gör inte anspråk på att vara sista ordet ifråga OD 
Långfors papperskvarn, utan nå närnast ses son en "Vorläufige 
Mitteilung". 

KURT K. KARLSSON 
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LliwFon::; FhFP&llSB ,1U;(S !' !WDUi~TIOJi, 'fÄllDin i rubel 
(de anl;l.vna viirdena of ta rätt schematiskt givna ) 

Jo'rÄn ls60 angavs värdena i fmk och ha för jäm
förelsens skull överförts till rubel enl.dAtida 
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