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BOR m lAND HA EGEM P-RODUKn OOIlM~T - OCH· SÄkEfmETSPAPPER? 

Av: Kurt K Karlsson 

Mi na damer och herrar! 

Ma n har bett mig att berii ovannä da spörsmål och jag vill genast 
f r ån börj an poängtera, att jag i nte själ v ya 1t detta ämne utan att 
det t i l ldelats mig - kanske som varande neutral i denna aningen provo
katori ska fråga - eller kanske 'för att jag; tiden varit pappersmakare 
utan at t ändå ha varit anställd på fa rik som gjort arkivpal'perssorter . 

Det är kanske nytti~t att ett ögonblick titta bakat för att se huru 
det var it 'fOrr. Utan att ha haft tid och tillfälle att grundligt sätta 
mig in i olikheterna pä rådet i all Nordens länder, tar jag fasta 
på utvecklingen i foma Sverige-finl -riket. Vartill behövde ma.n 
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säker hetspapper rOrT? Där måste svaret väl - utan att gå i n på fi nesser -
ha varit: l) till penningsed1ar s! ,. e d&na gjorts och 2) till höga 
överhetens och mYndigneternas brev och likationer. Kungarnas och 
deras hövdingars skri nderlag gjordes av 1, god lump, kanske 
något bättre utsorterad just ror deras rssorter, vilka sedan 'för -
seddes med vederbörliga~. träffande sedla~ så kan Yl i detta vårt 
fa 11 kvi t tera saken enbart med et TU • all t fr!n dess grundande 
1755, och ror Sveriges del i till dags dato och 'för Fi-nlands de l till 
1840, då de svenska sedlarnas cirkulation bos oss slutligen 'förbj öds -
sedan hade vi rubler till 1860 och därefter sedlar i finska mark på 
Tervakoski-papper . tor van1iga dödliga, som hade att skriva någonting 
lIoffici ellt n

, fanns det ett extra gott, men skattebelagt papper , som 
sål des av Tande:ts kartasigillatakontor - OlD detta i Finland har jag i 
korthet berört i nr 2 av NPH- ytt 1978. Detta avlöstes på 186Q-70-tal et 
av maskingjort special papper san 'fö gs ned fri ·'rksliknande stämpel 
märken Tor at t - åtminstone hos oss - år 1899 avlösas av ett s k 
lIof fic i el1 t" papper, dvs ett papper .med l ndsv pnet, tillverkarens 
namn och en gradering efter kv.alitet f nr l till n 4, och så är 
det i st ort sett ännu i da9. Men tiden och tek ikens fr t skridande 
ha r rö-rt i n en massa krängl i ga faktorer, som sätter rJtYTOr i huvudet 
på de klokaste gubbarna och också om j 9 här vågar nämna några av 
dessa konstigheter, sA känner jag ingalunda ti.ll dem alla. Genom vissa 
; ntervjuer, som jag nyss gjort bland sakf"6rståare, har det fram
gått att det bara blir allt krånglig' för vart år som går. Jag vil l 
nu 'försöka i korthet berätta hul"tJ det ligger till hos oss i Finland med 
bestämmelserna 'för dylika r. 

I vår fÖrfattningssamling har vi en 'fd~ ing - nr 599 - av den ll. 9.1970, 
alltså endast 11 år 1, nu redan si 'fdr6ldrad, att man nyligen 
t il lsatt en k.oumit~, SCIIl stall rbeta den. I denna f"orordnings § 5 
säges ordagrant 'foljaftde: uMed pper i d förordning skri v- , 
kopi e-. dup 1i cer; ngs-, :tJoyek':', ri-t- och kartpapper samt kartong. Papper 
är ant ingen arkiveringsdugli.gt papper eller papper som icke lämpar s ig 
för varaktig fl.5rvanng.1I Man skiljer här alltsA skarpt och klart agnarna 
f rån vetet! § 7 av f"åmrdning fastslAr. att arkiveringsdugligt 
papper skall uppfylla 4 olikas där preciserade fordringar: 1) viknings 
talet, 2) pH-värdet, 3) koppartalet och .4) det mnstgjorda åldrings-
rörsöket. Ifidare säges detal· rat var och· sam är skyldig att använda 
arki vpapper. Ko"o"l1en av dessa papper skall ste hos Statens Tekniska 
Forskningsanstalt - hOs ()ssmest kä dess bDkstav.sfö1'-torQ\ing ·vrr-. 

http:arkivel"ingsdugli.gt
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I fårordningens § 11 f inns sedan den verkli gt svåra beställ1Jlel seR -
"Arkivskrivpapper nr l skall, förutom vad; § 7 är stadgat om ar kiv
eringsdugligheten (= l aboratori ekontroll en) - till sin fibersanJllansättning 
bestå helt av lumpcel lulosa ." Denna punkt är bl a en som man nÖdvändigtvis 
vill få ändrad. För den som vet huru l ätt det är att påvisa trämassa i 
lump- eller cellulosapapper vet , at t IMn kan påviså mängder av storhets
klassen en tändsticka i en hol ländarsats massa. Man vill därför lätta på 
denna punkt, så att det ska ll få fi nnas upp ti 11 2 % "andra fi brer" än 
lump i ettans papper. Vår förnrdning ämnervidare att arkivbeständig-
heten ej enbart är beroende av papperet utan också av bläcket, vars 
sammansättning angives. Synd bara att sådant bläck ej mera tillverkas 
i Finland, då ingen mera skr iver med bläck ! Det hänvisas vidare till 
ett - även det i fårfat t ningssaml i ngen utkommande - inom varje år i 
januari utgående Handel s- och Industr iministerie-beslut, som i detalj 
uppräknar godkända l } skri f t underl ag (dvs papper1,2) duplicerings
underlag (av dem 11 gjorda i Finland + Tumbas "Gripen II"), 3} l"'it
underlag = transparent papper och ritfilm - all a utländska! Vidare 
30 olika kulspetspennor, men av dem blott 4 f rän Finland, fiberpennor, 
färgband, karbonpapper samt vidare kopieri ngsmaskiner och plastfickor -
allt sådant som dagens"moderna kontorsvärld använder vid sitt papperskrig. 

Jag nämnde nyss Sta tens Tekni ska Forskningsanstalt - VTT. Kan den från 
dessa fårordningar få ut all a nödvändiga direktiv får papperskontrollen? 
Därtill måste man svara: Nej, det får den i nt e, utan de finns utstuderade 
och saltl11anställda i gemenskap av nämnda VIT och pa.ppersindustrins "Central
laboratorium" och denna sannanställning är godkänd av Finla,nds Standard
iseringsfo·rbund i en standard STS 4465. 

Det är nu meningen att omarbeta fårordnjngen nr 599 så att de står i 
konformitet, när den sedan blir färdi g. Denna standard gäller dock endast 
obestrukna papper och kartong får arkivrårva ring. Denna standard definierar 
papper avsedda för arldvf'drvari ng i två kl asser: 
l) ARKIVPAPPER = Papper att användas r.ör dokument och r itni ngar, 

avsedda för ständi g ell er mycket långvarig för
varing el l er för f ramstä llning av förvaringsmedel 
för dyl i ka dokument, som t ex askar, pärmar och 
mellanblad. 

2) URKUNDSPAPPER = Papper att användas vi d långvarig, dock icke ständig, 
forva ri ng av på olika sä tt producerad text. 

Alltså, det bättre heter arkivpapper, det sämre urkundspapper, något som 
på sätt och vis stöter mi t t språksinne - jag skulle ha kallat dem just 
tvärtom, men vad v~t jag?! Sedan uppräknas i denna standard noggrant alla 
detaljer för deras tekniska fordri ngar och provningsmetoder. Standarden 
SFS-4465 är i nte gama 1, får den är daterad den 31 december 1980! 

Detta är alltså dagens bestämmel ser i Finland för vad rubriken till mitt 
andragande kall ar dokument- och säkerhet.s:papper . När jag där henna 
frågade mina sagesmän, vi lka medverkat vid dessa bes tämmelser och 
standa~ds tillkomst, vi lket läget är i de övriga nordiska länderna, 
så svävade de litet på må let och sade att man 'for vår standard nännast 
ha f t den ameri kanska ASTM-standarden som utgångspu-nkt, vi l ket också tyd
ligt säges i standardens sista stycke . Tervakoski - det av Finlands Bank 
ägda pappersbruket, som hos oss tillverka r al la dessa arkivpapper, anser 
närmast att arkivpapperstil lverkningen är en besvärlig, liten sak -
jessa papper körs vanl igen några gånger om året på en maskin någon vecka 
åt gången och hela års t illverkningen är av ringa storhetsklass. Kvali-



teten nr 1 görs ingalunda mera av lump utan av ren bomu l.l eller av 
bomullslinters och den förses enligt fordringa~na med karbonatfyll
medel, så att den är puffrad rör att alltid hål las på den alkaliska 
sidan. 

Vad vet den vanliga "civila" - ej statsanställda - ' papperskonsumenten 
av i dag om arkivpapper? Låt oss t ex fråga en fi rma -maskinskriverska 
som yrkesmässigt dagligdags rörbrukar papper. Jo, hon känner till 
sämre skrivpapper och sedan det bättre med vm: "Jyväskylä Linen BanklI , 
där Jyväskylä är tillverkningsorten, Linen eller linne skulle tyda på 
linnelump, men sådan har nog inte använts till detta papper de senaste 
30 åren, utan det är cellulosapapper. Det är nog i normala fall vad de 
vet, arkivpapper tangerar de ej mera. Det ta ovetande leder säkert nuför
tiden ibland till, att det i vissa vikti ga fall helt negligeras att ge 
akt på papperskvaliteten, även i händelser då långvarigare uppbevaring 
kan bli nödvändig. 

En av de största papperskonsumenterna av papper i våra dagar är säkert 
de överallt i bruk tagna~ snabba kopierifl9sapparaterna. Jag tänker när
mast på de av Xerox-typ, och i fråga om deras papper förtäljdes det mig, 
att Kyrrmene-bolaget (den finna som NPH-medlenmarna hade tillf'ålle att 
besöka i samband med mötet hos oss för två år sedan) har kommit fram 
till en så god kvalitet, att den i nästan allt fyller arkivpappers
fordringarna - endast slitlängden i tvärriktningen sades vara för låg, 
men i gengäld för stark i längdriktningen, något som med god vilja väl 
skall gå att bemästra. 
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Efter alla dessa långa, kringgående rörelser omkring den givna huvudfrågan: 
Bör ett l and ha egen arki vpappersproduktion? skulle jag på basen av de av 
mig framförda olika fakta vara böjd rör att svara så, at t det vore väl ideal
iskt om alla kunde göra sitt arkivpapper själva , men jag personligen anser 
att det i dagens läge inte mera är nödvänd i gt . Frågans eventuella militära 
eller tullrestriktiva sidor lämnar jag därhän och anlägger endast ekonomiska 
aspekter, och då tycker jag att man gott i nom Norden kunde gå i n för ett 
praktiskt samgående. Produkten är så liten och tekniskt Toga eftersträvans
värd att en fabrik eller två gott kunde fylla bela det nordiska behovet 
och då kanske mera ekonomiskt om det uppdelas. Konsten att göra produkten 
är ju i nte större än att vem som hel st som har ti 11 gång till massa gjord 
på alkalisk bas kan tänkas vara leverantör. Då man, som jag ti-di'gare 
nämnt, i alla fall i d(lgens läge i våra länder ej anser sig ha råd och 
tillfälle att göra alla kvaliteter, så vore det väl lika gott att inom 
Norden komplettera varandra och framför allt lämna de nationella ambi
tionerna därhän och byta ut dem mot praktisk nordism. 

000000000 



ELEKTRO NMIKR OSKOPI OG PAPIRFOR SKNING 

Ved Per R Flood, dosent dr.med. 
Anatomisk institutt, Universitetet Bergen 

l. Litt om elektronmikroskopenes oppbygning og virkemåte 

Idag må man skille mellom to slags elektronmikros kop som fungerer 
etter vidt forskjellige; prinsipper. 

Gjennomlysnings- eller transmisjonselektronmikroskopet (TEM) er 
fullstendig analogt til et lysmikroskop eller en lysbilledprojektor 
som lager et forst~rret skygge-bilde avet tynt preparat (fig l). 
Fordelen med elektronoptikk er at man kan adski He langt finere 
detaljer enn med lysoptikk. Lysets b~ lgelengde er jo ca 0,0005 mm 
eller 0,5 flm og detaljer som ligger tettere samme n enn 0,2,nm kan 
vanskelig avbildes klart med disse stråler . Idag er det i midlertid 
problemfritt å lage elektronstråler med b~ lgelengaer under 0,00001 um 
eller 0,01 nm og på enkelte preparater har man klart å adskille 
punkter som ligger ca 0,2 ron fra hverandre . Dette svarer omt rent 
til diameteren på et atom. Vanligvis n0yer vi oss med lang t lavere 
forst~rrelse og studerer den indre struk tur og kj emiske oppbygning 
av våre preparat r snitt av omtrent 0,05.,um tyk kel se. 

Figur l. 
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En s ammenligning av lys- og transmisjonselektronmikroskopets 
optiske system (fra Flood, 1976). 
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Sveip- e1 1er scanning elektronmikroskopet (SEM) kan derimot l ettest 
sammenlignes med te'evisjonsoverf~r;ng av bilder. Man starter med 
en tilspisset elektronstråle som beveger seg over preparatet i et 
linjem~nster . Elektronstrålen gir på hvert punkt den treffer opp hav 
til forskj ell i ge sekundaere strål ingsfenomener s,om kan reg istreres 
med dertil egnede instrumenter eller detektorer. Av st~rst i nteresse 
for oss er å reg i st rere mengden utstrå l te sekundaerelektroner eller 
mengden og energien på utstrålt karakteri sti sk r~ntgenstrål i ng. 
Mengden av regis trert stråling kan så avsettes som et lysere eller 
m~rkere pu nkt på en TV-skjerm i et ~nster som svarer t i l det 
elektronstrå l en f~ l ger over prepa ratet. Dersom de t prepara t området 
strålen sveiper over er like stort som TV-skjermen får vi ingen 
forst~rrelse. Er der imot preparatområdet som oversveipes l mm2 
og TV-skjermen 10 x 10 cm stor , bl i r forst~rrel sen 100 ganger 
(fig 2). Vanl i gvi s reg istrerer vi den sekundaere el ektronutstråling 
fordi denne gir den mest detal jerte gjengivelse av prepa ratets over
flatestruktur. Avhengig av elekt ronstråle-spi ssens diameter og 
intensitet kan vi på denne måte avbilde detalj er ned mot 3 nm i 
diameter. 

R~ntgenutstrå l ;ngen gir langt dårligere bilder, men kan ti l gjen
gjeld avsl~re hvi lke elementer eller grunnstoff preparatet er sammen
satt av. 
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Figur 2. (SEM) hovedkomponenter med funksjoner (fra Flood , 1976). 
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Felles for transmis jons- og scanningelektronmikroskopene 
Hgger et komplise rt h~yspenningsanlegg for fremskaffelse av 
elektronstrålen, et j usterbart system av el ektronma gneti ske 
linser for fokusering av det optiske system og et innviklet 
vakuumpumpesystem for fjernelse av all l uft i selve mikroskop
r~ret. Tilsammen bi drar dis se f ak torer t il at de' fles te el ektron
mikroskop .veier fl ere hundre ki l og ram og prismess ig li gger i 
klassen N .. kr. 250 000 til l 000 000. 

2. Preparering av papir for elektronmi kroskop i 

For transmi sjonse ektronmikroskopi vil det vaere bes t å bruke 
tynne tverrsnitt av papir som på forhånd er innst~pt i plast. 
Snittene, som va nl igvis er 0,05fJm tykke, kan farges med for
skjellige kjemikalier sl ik at spesielle egenskaper ved papiret 
lettere kan iakttas. Eventuelt kan 10srevne papirfibre og frag
menter av fibre unders~kes di rekte i mik roskopet. 

For Scanni ngelekt ronmi kroskopi kan man montere en l iten bit av 
papiret på spesi el le preparatholdere av metall , enten ved 
dobbeltklebe.nde t ape el l er ved spes ielle grafi tt- ell er s01v
holdige limsubstanser med god el ektr i sk l edni ngsevne. Of test 
damper man dessuten på et gul l-lag for å gj0re papiroverflaten 
elektrisk ledende. Bare gul l - laget er tynt nok, så vil det ikke 
tilsl~re detaljene på den enkelte papi rfibe r. 

Mer fyldestgj~rende oversikter over el ektronmikroskopiske 
prepareringsmetoder finnes i Fl ood (1976 ) , H_gl und og Ni lsson 
1972 og Iversen, 1972. 

3. Hvilke problemer er egnet for el ektronmikroskopi ? 

Transmisjonselektronmikroskopets st yrke l igger i dets store opp
l~sningsev ne eller evne til å gi detaljrike bilder ved meget h~y 
forst~rre l se. Scanningelektronmikroskopet gi r i t il1e~ g detaljerte 
overflatebi lder med s t~rre dybdeskarphet enn det lysmikroskopet 
kan gi. 

Ut fra dette kan man sl å fast at metodene er velegnet for å studere 
detaljer i papiret s oppbygni ng; f i bera rrangement, fiberskader og 
framentering, porositet, o s v, kanskje spesielt om ma n kan sammen
l i gne samme utsni tt av papi ret f~r og etter en behanålingsprosess . 
Forandringer i sel~ de minste detal jer i papirets st ruktur vi l da 
kunne avsl~res og dokumenteres på en overbevisende måte. Rent 
kjemiske endringer kan man sjelden påvise, med mindre dette har 
resultert i strukturelle endringer . 

Dessverre f år man set t et stadi g mindre utsnitt av .Sitt preparat 
etter som fors t_rrelsen _ker. Som en god huskeregel kan man derfor 
si at den preparatrnengde som kan unders_kes pr . t i dsenhet med det 
nakne ~ye, lysmikroskopet og elekt ronmi kroskopet fo rho lder seg til 
hverandre som en - en tusendedel og en Milliontedel . Er det snakk 
om å unders~ ke mengdeforho ld eller sj eldent fore kommende fenomener 
i papiret, så skal man al tså n~ye overveie om ikke andre metoder 
er å foretrekke. Sikkert er det i hver t f all at lysmikroskopet er 
å foretrekke for t ransmis jonselekt ronmi kroskopet såfremt en opp
l~sningsevne bedre enn 0,5jUm ikke er påkrevd . 
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4. Eksempler på elektronmikroskopets anvehdelse i papirforskningen 

Saerlig scanningelektronmikroskopet har idag stor anvendelse i 
papirindustrien for produktutvikling og kvalitetskontroll. En 
s0kni ng i det automati serte dokumentasjonssystemet PIRA for 
perioden 1975 til 1980 ga som utskrift 71 referaAser over elektron
mikroskopiske unders0kelser av moderne papirråstoff og papir 
(e.g. Parham and Kaustinen 1974, Weiner 1976). Oisse aspekter 
vi l i kke bl i naennere omta l t her. 

Av st0rre interesse i papirhistorisk sammenheng burde det vaere 
å nevne de unders0kelser jeg selv har utf~rt i samarbeid med 
universitetsbibliotekar Wendelbo. 

Som en kontroll for hans enzymbaserte metode for oppsplitting av 
sammenltmte kunsttrykk-ark i vannskadade b0ker (Wendelbo and Fosse, 
1970), har et og samme papirutsnitt vaert unders0kt f0r og etter 
enzymbehandlingen (fig 3). Papirets o'Verflate viste seg noe mindre 
glatt etter enzymbehandlingen, men ingen av papirets fibre hadde 
endret utseende. 

TrYPsin-behandlingen har også vaert anvendt til frigj!1lring av 
papyrusark fra gipsbest~ket cartonnage i egyptiske sarkofager. 
Scanning-elektronmikroskopiske unders~kelser aven og samme papyrus
bit f0r og etter enzymbehandling (fig 4) viser at plantevevets 
struktur forblir uendret (Flood og Wendelbo, 1979). 

Vi holder nå på med en unders0kelse av lagringsskadete gral1l11Ofon
plater fra programarkivet i Norsk Rikskringkasting. Et mellom
leggspapir som ble benyttet på en spesiell platetype i 1942 har 
klistret seg fullstendig fast i platesubstansen og umuliggjort 
avspilling av lydsporet. Enzymmetoden viste seg ubrukelig for 
avJ0sning av papiret, men ved hjelp av mekanisk b0rsting og 
ultralyd-rensing etter langvarig b10tlegging i mildt sepevann 
ble man kvitt selv de minste rester av papiret uten problemer. 
Ved scanningelektronmikroskopi f0r og etter slik behandling 
kunne jeg imidlertid slå fast at papiret, på grunn av vekten 
av ovenforliggende plater eller på grunn av oppbl~tning av selve 
platematerialet, hadde laget et avtrykk i platens overflate 
(fig 5). På de verste stedene satt avtrykket så dypt at platens 
rillem0nster var fullstendig utslettet (fig 6). 

Antikke papirpr0ver mottatt fra Hr Ola Bertelsen og moderne papir
pr0ver mottatt fra Alv0ens papirfabrikk har også vaert avfotografert 
i .scanningelektron~ikroskopet. En rekke interessante forskjeller og 
llkheter ble avs10rt mellom de ulike papirtyper(fig 7 - 10), men 
personlig har jeg ikke tilstrekkelig kunnskap om papiroppbygning 
til å våge en naermere vurdering av disse funn. 

5. Konklusjon 

Elektronmi kroskopet vi l få 0kende betydni ng for papi rhi stori sk 
forskning, kanskje spesielt ved vurderingen av ulike restaurerings
prosedyrer og ved studier av forfalskninger. Mikroskopets anvendelse 
; mer generell aldersdatering og typevurdering av papir synes mindre 
aktuell og vil neppe kunne konkurrere med sikrere og raskere metoder 
som vannmerkeidentifisering og fibertypeidentifisering med ulike 
fa rgereagenser. 
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FIGURTEKSTER 

Figur 3. SEM bilder av kunsttrykkpapir f~r (a) og etter (b) trypsin
behandling. Stjernen markerer samme papirfiber i de to 
bildene (130 gangers forst~rY'else). 

Figur 4 . .sEM bilder av den indre struktur i papyrus-ark f0r (a) og 
etter (b) tryps;n~behand1ing. Symbolene markerer identiske 
celler i de to bildene (450 gangers rorst0rre1se). (Gjengitt 
fra F100d og Wende1bo, 1975, med til1ate1se fra Munksgaard 
Internat. Publ.! Copenhagen, Oenmark.) 

Figur 5. SEM bilder av rillem0nsteret i lagringsskadet grammofonp1ate 
f~ (a) og etter (b) fjerne1se av fast1imt papir. Symbolene 

.markerer 'identiske detaljer i de to bi 1dene (70 ;gangers for-
s t0rre 1 s e) . . 
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Figur 6. SEMbil de avgralMlOfonp1 ate med naennest full stendig uts 1 etti ng 
av· rillem0nsteret (90 gangers forst~rre1se). 

Figur 7. SEM bi1de av papir fra Tumba ca 1780 (340 gangers forst~rre1se). 

Figur 8. SEM bilde av papir, vannmerket TUMBA 1845 (340 gangers fors~rre1se~ 

~i9ur 9. SEM bi1de av Alv_ens bibliofil papir (340 gangers forst0rre1se). 

Figur 10.SEM bilde av A1v;ens Kvalitet 1797 papir (380 gangers forst~rrelse). 
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INTRODUCTION OF WOVE PAPER IN ENGLAND 

By: Dr. Ri chard L Hi 11 s, Manchester 

Resume og oversettelse ved dr. Oskar Garstein, Os10. 

Den eldste bruk av velinpapir eller fint glatt skrive- eller 
tegnepapir i England 

Den f~rste gang velinpapir brukes i England er i forbi ndelse med tryk
ningen av John Baskervilles utgave av Virgils Bucol i ca (1757). Med 
dette begynte Baskerville en tradisjon som med ti den kom t il å overta 
den rolle som ribbepapir hadde hatt innti1 da. Hvor for t t ok denne 
prosessen? 

Baskervilles Virgilutgave har årstallet 1755 på titel bladet~ men 
boken har vaert innbundetmulige~s to ganger siden. Forsa t sbladene 
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er dannetav maskinlaget velinpapir og skjöten viser tyde li g merker 
etter en Fourdriniennaskin. Illustrasjonssidene ble utgitt av Vernor og 
Hood i november 1802 og var trykt på vel inpapir laget i Fran krike. 
Teksten er trykt på to forskjellige papirtyper. Det al l er meste, ca 
128 ark (to sider - l ark), er på ribbepapir. Resten, 93 ark, er på 
velinpapir. 

Siden Baskerville tok god tid med sinetrykningsarbei der , er det 
ikke utenkelig at papiret brukt i denne utgave var laget al t i 1754. 
Dette velinpapir, som er laget av Whatman, er av meget h~y kvalitet, 
men har likevel ende 1 skjolder. Whatman bru kt e ikke å ha et vannmerke 
i sittpapir. I 1759 brukte Baskerville vel inpapi r for sin utgave av 
Paradise Regained. I denne utgave er skjoldene i papi ret bort e , noe 
som.viserat papiret var av forbedret kvalitet. 

Thomas Balston har gitt en utmerket beretning om ve linpapirets eldste 
historie. Han fortel ler at Baskerville brukte dette papiret i et tredje 
verk: Aesops Fab1es av 1761,og at Tonson brukt dett e papir for å trykke 
Edward Capells Pro1usions (1760). Disse er de eneste eksempler på bruk 
av papir ~v denne type. ' Detb1eikke brukt igj en f~r i 17l0-årene . Da 
oppdaget James Whatman den yngre at hans veli npapir va r meget vel sk ikket 
for litografier. Det er vanskelig å fastslå om Wha tman brukte dett e papiret 
ti1 å trykke kobbergravyrer f~r i 1773 da The Society of Antiquar ians 
fikk Bushire ti1 'å trykke et bi1de av The Field of t he Cloth of Gold. 
Illustrasjonen hadde et st~rre format enn vanl ig hAndlaget papir , så 
James Whatman måtte.finne frem til en spesiell teknikk med kraner o. l. 
for å lage dette spesielle fonnatet. Dette ble ka.lt : Antiquarian paKer. 
Dette papiret fortsatte Whatman å produsere hel t fra 1773 til 1930- rene. 

I september 1786 bestemte den kgl. boktrykker George Ni ca 1 å utgi en 
folioutgave av Shakespeares verker med bruk av Antiquar jan Paeer. Da 
detf~rste bind utkom i januar 1791, skapte papi ret en sensaSJon i 
typografi ske kretser. Andre trykkere ful gte Ni ca 1 s eksempel' som f. ,eks. 
firimaet T. & J. Egerton i London. 

Av alt dette kunne man få det inntrykk at bruken av velinpapi r var i 
vanlig bruk i 1790-årene, men mine egne, unders~kelser viser at dette 
ikke kan vaere tilfelle. Fak~;sk finner jeg at veli npapir ble 



lite brukt f~r 1800, og da som of test bare ti l bruk for gjengivelser 
av litografier. F~rst etter 1800 bl i r det mer vanl ig ä bruke velin
papir ikke bare fo r illust rasjoner , men også for sel ve teksten. I 
tidsrommet 1800 t il 1825 har jeg ikke fun net en enes te bok trykt på 
ribbepapir. På denne bakgrunn fremgår ,det at England var f~r ute enn 
de fleste andre land når det gjaldt produksjonen ~v ve l inpapir. Det 
f~rste ve l i npapir produsert i Frankrike kan dateres ti l 1783, i 
Tyskland til 1795, i It al ia til 1796 , og i Holland til 1807. 

Overgangen til bruken av ve linpapir isteden for ribbepapir er ikke 
lett å fork lare. Apenbart må det henge samme n med det ~kende krav 
til papirkvalitet. Men det er i kke bare dette. Mine unders~ke1ser 
viser at mangelen på rås toff som f;lge av Den franske revolusjon 
er en viktig grunn t i l denne oyergang. 

En av de eldste p.rodusenter avvelinpapir var Whatman i Maidstone. 
I 1793, da han skull e pensjoneres, solgte han sin m;l le til tre
kl~veret Wi ll iam Balston, Thomas Robert og Finch. Ti1 å begynne med 
brukte disse tre WhatIDans vannmerke , men i 1804 gikk de over til å 
bruke s i tt eget. . 

Det er kjent at J. Larking ; East Malli ng laget v€linpapi r i 1793, 
men jeg har se1v aldri ~t over noen av hans vannmerker. Dette 
gjelder også vannmerker av finmaet Wi lmott i Shoreham som også laget 
dette papiret på 1790-tal l et. Derimot har jeg funnet vannmerkene til 
W. Elgar, som laget velinpapir fra 1796 og utover. 

Boktrykkeren Hasted brukte vel inpapir med vanMlerket up & P 1796" i 
begge sine utgaver,av H l stor~ of Kent . F~nnen på , init;alen~ i vann
merket "W.T. 1807/1 l ve1'1npapll"et brukt tll trykmngen av Slst er Arts 
(1809) er nesten identisk med vanrunerket "~J. Turner 1807", og kan 
identifiseres med papi nnakeren Chafford Mill i grevskapet Kent. 
J. 'Green laget velinpapir for lambardes A Perambu lation of Kent (1826). 
Alt dette peker i retning aven t idl ig og sterk tradi sjon i produk
sjonen av velinpapir i og omkring Ma idstone ; grevskapet Kent. 

Jeg er ikke kortlllet over vanrvnerker f ra Johan Bates som vandt respekt 
for sitt spesielle papir for kobber-trykk eller l i tograf'e r i 1787, 
men han eide Lower Ma rsb Mi l l naer High Wycombe i videreav Gri ff iths 
Jones i Nash Mi ll , av Hemel Hempsted. og andre; 

Mine unders~kelser viser at det går. ca. 40 år fra velinpapiret f~rst 
kommer på markedet og t il det kommer i alminnelig bruk i England. 
Maidstone var det f Ji rs t e hoYedsentrum for denne prdduksjon, så fu lgte 
Jl19$llene i Wye-dalen og i High W:vcombe . I ~yeblikket kjenner jeg ikke 
til at velinpapir ble pJ"Odusert på andre steder ,i fng,land. 

Til slutt har jeg et par bel&rkninger ti1 maskinl aget papir. Jeg har 
lerrge yaert fo rundr.et over at fi Fourdrinier og Di ckinson som 
begge kj ;pte og solgte Kvalitetspapir og samtidig l aget utmerkede 
maskiner, ikke fant på å m.binere d;sse to faktorene . I tekstil
indus'trien er det vafllig at en owfinnelse bruk.es f_rst i de lavere 
grener av vi rksomheten f;r man gradvis. etter mange års eksperiment
ering med forbedri nger . gAr over t i l produksjon av tekstiler av meget 
h~y kvali tet . I papirbransjen ~kjedde den te prosess. Hyorfor 
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var maskinlaget papir all t id velinpapir og ilcke ribbepapir? Forklaringen 

http:b.rvk.es


må 1igge i valsetypen. Et omvendt eksempe1 har jeg funnet i papiret 
brukt til en liten bok kalt The Century of Inventions of the Marquis 
of Worcester (1825). Da den opprinnelig tekst var fra 1655, har papir
produsenten funnet på å lage en ribbe-effekt slik at det skulle se ut 
som om boken var trykt på skikke1ig gamme1dags ribbepapir. 

0000000000000 

FöRHANDSMEDDELANDE 

Boken "FINLANDS HANDPAPPERSBRUK - DERAS VATTENMÄRKEN, ÄGARE OCH 
ANSTÄLLDA" är nu (september 1981) i ombrytningsstadiet och torde 
komma från tryckeriet denna höst. Tills vidare är exakt sidoantal 
och försäljningspris ej möjliga att fastslå. Boke.n kOlllTler att för
säljas av Finska Pappers;ngeniörsföreningen, Petersgatan 19 A.3, 
00140 HELSINGFORS 14. 
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Sverige 

NATIONELLA RAPPORTER 
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Genom Gösta Liljedahls frånfälle i oktober 1979 lamslogs den 
långsiktiga svenska pappershistoriska forskningen. Den pappers
historiska samling, som han bearbetade och brukade benämna LEWAC, 
har därefter ordnats, uppställts i Gamla RA och översiktligt för
tecknats av RA:s personal. Däri ingår även Liljedahls och andras 
kartotek och bearbetningar samt en mängd avbildningar av Vm 
(avritni ngar, l juskopi or, betagram ). Pappers hi s tori sk experti s 
saknas dock på RA. Möjlighet finns att till bibliotek och arkiv 
som har inlåningsavtal med RA få över delar av samlingen. 

Genom tillmötesgående av RA kunde i samproduktion med NPH en 
utställning om papper och vattenmärken invigas den 14 april 1980 
i RA:s vestibul i Marieberg ror att visas under hela sommaren. 

Aterstående medel ur Wallenbergsfonden kunde överroras till RA 
och står nu ti 11 rorfogande för svensk pappershi stori sk forskni ng 

'efter ansökan hos RA. 

I Mariestad har den personhistoriska forskningen avstannat på grund 
av Harry Ericsons ohälsa. Han beslöt därför att överlämna sitt rik
haltiga bibliotek och sina excerpter till Vimmerby bibliotek, vilket 
skedde vid en ceremoni den 29 maj 1981, något som även uppmärksammades 
i lokalpressen. 

Glädjande nag har det tidigare påbörjade samarbetet mellan Grafikskolan 
vid Konsthögskolan och Kyplaget i Tumba lett till påtagliga resultat. 
El ever där har l ärt tekn; ken att ti 11 verka papper ror hand och ti 11-
lämpar denna kunskap bl a på Skansens pappersbruk vid julen och i 
ösjöfors på sommaren. De har även framställt "Handgjort papper. Ett 
kompendium i papperstillverkning av Birgitta Samuelsson ... ". 
Stockholm: Grafikskolan, 1979. 

Vid Grafiksymposiet i Stockholm i mars 1980 ställde elever ut pappers
konstverk av ol-ika slag och Kyplaget Tumba demonstrerade handtillverk
ning i Liljevalchs konsthall. Vid samma tillrålle ägnades papperet 
stor uppmärksamhet bl a i föredrag av Nils G Stenqvist, Arnulf Hongslo 
och Jan Olof Ruden. Dessa bidrag och andra publ icerades i IIGrafi k
teknik - etik". Stockholm: Grafiska sällskapet, 1981. 

Jan Dl of Ruden 



FRAN I P H 

Den internationella föreningen i vår bransch hade ett styrelsemöte 
den 12-13 september 1981 i Paris, där det behandlades vissa frågor, 
som också kan ha intresse för NPH-Nytts läsare. 

IPH:s förre ordförande, dr Kältn från Basel, som ju numera endast 
fungerar som redaktör för föreningens tryckalster, hade under den 
gångna vintern fått ut från trycket årsboken n:o l - en diger sak 
på 221 sidor. Boken innehöll närmast föredragen som hölls på IPH-14 
i Manchester i september 1978 samt några senare inkomna artiklar. 
Innehållet är högintressant, utförandet i A4-format, ~ed goda 
bi l der och med sammandrag på två andra språk. (Boken kan även 
beställas av icke medlemmar till ett pris av 38 schw.frs + porto 
från IPH:s sekretariat). Såti-llvida är saken dock bakvänd, att vi 
a 11 t jämt väntar på den årsbok, som ska11 omfatta föredragen och 
referaten från Fabriano-kongressen IPH-13 (1976). 'Där blev man tyvärr 
ej överallt betjänt på något av de "officiella" språken utan oftast 
enbart på italienska och särskilt just på den intressantaste platsen -
i Fabriano. ~ven denna årsbok utlovades dock mot slutet av detta år. 
I sinom tid kan man sedan se fram emot också den årsbok, som skall 
omfatta föredragen från IPH-15 i Basel 1980. 
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Kongressen IPH-16 kommer att avhållas nästa år under tiden 26/9 - 2/10 
i Boston/USA och trakterna däromkring. En ~ruppresa med avfärd ant ingen 
från Amsterdam eller ZUrich kommer att arrangeras. Enligt en grov öve r
slagsberäkning kan man förutsätta att vistelsen inklusive hotell och 
lokala resor i USA belöper sig till 100 dollar per dygn. 

Ett av detta styrelsemötes intressantaste frågor var det "nödrop" 
från medlemmen (även vår) Edo Loeber i Holland. Hans kända arbete 
med den stor~ ord- och bildboken över handpappersverktyg, vilken han 
redan i så många år bearbetat, hade stannat upp på grund av brist på 
ekonomiskt understöd. Lösningen på detta problem blir att boken i 
fråga - eller dess manuskript - inköpes av Amsterdams Museum, men 
Loeber uppbevarar och bearbetar materialet så länge han orkar, var
efter det övergår i museets ägo. Priset för köpet får redan nu dis
poneras av Loeber för fortsatta forskningar och resor. IPH:s styrel se 
sände till museet i fråga ett övertygande och detaljerat, skrift l i gt 
förord för detta planerade förfarande, som av medlem van Houten 
preliminärt förhan~lats fram. -

Det kan även nämnas, att medlemskap i IPH kan erhållas mot en års
avgift av 60 schw.frs, vilket innefattar tidskriften IPH-Informat ion 
med 4 nummer per år samt ovannämnda årsböcker. 

Kurt K Karlsson 



AR KIVPAPPER - TEXTILFIBER ELLER TRÄCELLULOSA 

Av : Arnu1f Hongs10, Tumba 

Som vi alla vet, började bekymren i mitten på 1840-ta1et. Det var 
då den mekaniska trämassan började tillverkas och det var då man 
började blanda in trämassa i lumpmassan. Att sedan, under 18l0-talet, 
den kemiska massan tillkom gjorde inte saken bättre. 

Resultatet av allt detta började framstå mycket tydligt i slutet av 
l800-ta1et, då dokument och handlingar i arkiven hade gulnat och 
börjat sönderfalla. 

Detta var bakgrunden till 1901 års normal pappersförordni ng. Man hade 
redan då klart för sig att råmaterialets beskaffenhet var av avgörande 
betydelse för papperets hållbarhet. 

~~ee~~~!~_~~~~~t!~i~9 

Mekanismen bakom den nedbrytning som sker av papperet vid längre t i ds 
förvaring är ej helt klarlagd i alla detaljer, men resultatet blir en 
pågående försämri ng av papperets hållfasthet samt nedbrytni ng av den 
cellulosa som ingår i papperet. I huvudsak anser man dock att nedbryt
ningen är ett resultat av sur hydrolys av papperets cellulosa liksom 
också av vissa oxidationsprocesser. 

Cellulosans nedbrytning varierar beroende på vilka fiberslag som i ngår 
i pa,pperet. Vidare är råmaterialets kvalitet av bet yde1se, dvs graden 
av nedbrytning hos cellulosan i råmaterialet. Papperets surhet i nverkar 
också, eftersom surheten eller pH-värdet påskyndar nedbrytningen . Massa
limningen av papperet är därför av stor betydelse beroende på vi d vilket 
pH-värde den utförts. Fyllnadsmedlet kan också ha en viss inverkan lik
som även yt1imningen. 

8~~~!~ri~l~!_fQ~_~~~i~e~ee~~ 

Lång erfarenhet har visat att 1umpfiber,eller textilfiber som det också 
kallas, är ett starkt och pålitligt material ror arkivpapper . I dagens 
l äge är dock bomullen det enda av dessa fiberslag som i prakti ken råre
korrmer. 

Om man ser till fibrernas uppbyggnad är det lätt att inse at t just 
textilfibrerna har en sådan beskaffenhet att de ger ett starkt papper. 

Textilfibrerna är långa och innehåller tjocka och kraftiga f ibriller , 
som deJ vis frigörs vid malningen av massan, och det är dessa f ibriller 
och. deras utveckl i ng under mal ni ngsprocessen som är avgörande för 
papperets styrkeegenskaper. Till detta kommer att textilfi brer är 
naturfibrer som bildats fritt; de ligger inte inbäddade i l ignin 
som fallet är medträcellulosafibrerna. 



Träcel l ulosaf ibrerna ka n man endast frigöra genom kokning med kemi 
kal ier. Beroende på vi l ken kokningsmetod som används bryts fibrerna 
mer eller mindre ned. Stark nedbrytning får man med sul f i t metoden, 
meda n sulfatmetoden är skonsanmare. Blekningen av fibrerna är givetvis 
också av stor betydel se. Medan blekning med klor eller hypoklorit är 
starkt nedbrytande, finns det numera skonsammare metoder, t ex blekning 
med väteperoxid. 
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Så tillbaka till fibri1lerna. Träcellulosafiber är kortare och har 
väsentligt finare fibriller än textilfiber, så fina att de inte kan 
iakttagas i ett vanligt mikroskop, vilket ju är fallet med textil f ibrerna. 

Den kanske största skillnaden mellan textilfiber och träcellulosafiber 
ligger på det cellulosakemiska området. Det gäller cellulosamolekylernas 
längd eller polymerisationsgraden. Byggstenen i alla cellulosamolekyler 
är ju glykosmolekylen, vilken bildar kedjor av olika längd. Störst är 
den genomsnittliga kedjelängden hos textilfibrerna, det kan röra sig 
om över 1000 glykosmolekyler i en kedja. 

Hos trä cell ul osamo l ekyl erna är den genomsnittl i ga polymeri sati onsgraden 
väsentligt mindre, och här är längdvariationen hos de olika mo lekylerna 
större. En del av cellulosan är här så lågmolekylär att den är att be
trakta som sockerarter. En relativt stor fraktion utgöres av den s k 
hemicellulosan, vilken har mycket låg polymerisationsgrad. Denna fra ktion 
är dock nödvändig för att utveckla massans styrkeegenskaper under malningen. 

Polymerisationsgradens storlek är av avgörande betydelse för papperets 
styrka. Generellt kan man säga att cellulosa med hög polymerisati onsgrad 
ger starkt papper. Att så är fallet framgår tydligt av de undersökningar 
som gjorts på arkivpapper under senare år . Medan Sta t ens Provningsanstalt 
tidigare använde det s k koppartalet som ett mått får cel lul osans ned
brytning, har den numera övergått till viskositetsbestämning av cellu
losan. Denna ger ett direkt mått på den genomsnittliga po lymerisations
graden . 

~~!'b~!~gr~9~~ 

Avgörande för papperets hållbarhet är, som redan nämnts , papperets surhet. 
Om papperet limmas (massalimning) med hartslim och alun bli r papperets pH
värde lågt, ca 4,5. Ett så lågt pH-värde katalyserar cel lulosans nedbryt
ni ng avsevärt. För att avhjälpa denna olägenhet är det numera vanligt att 
neutral limma papperet, varvid pH-värdet kan hållas på 7 - 7,5 . Neutral
l imni ng kan utföras på flera olika sätt, men karaktäri stiskt för alla 
neutrallimningsfi6rfaranden är att alun inte används. Eft ersom neutral 
limning även kan tillämpas på papper av kemisk massa , har man här ett 
mede l att göra ett sådant papper mera beständigt än vad som t idigare 
var fall et. 

Vare sig nedbrytni ngen av cellulosan sker långsamt eller snabbt, bildas 
vi d hydrolysen sura ämnen som, om de ej oskadliggöres på något sätt, 
yt t erl igare fårsurar papperet. Denna försurning kan motverkas om man 
ti l det fyllnadsmedel som vanligen användes (oftast titandi oxi d) till
sätter krita (kalCium-karbonat) eller dolomit (magnesium-kal cium-karbonat ). 
Karbona terna neutraliserar de sura ämnena . 



Arkivpapper ytl ill1l1as i allmänhet av flera 01 ika skäl , dels för 
att åstadkomma god skrivlimning och dels för att öka papperets 
styrkeegenskaper samt motverka damni ng , vil ket är v i kt i g~ o~ 
papperet skall användas för offsett ryc kning. Mo~~rna ytl lmnlngs 
förfaranden, gelatinlimning med aldehyder som hardare el ler 
polyvinylalkohol och stärkelse, ökar inte papperets s~rhe~. D~t 
gjorde däremot det äldre gelatinlimningsförfarandet dar hardnl ng 
skedde med alun. 

~~~!~E~Ee~r~fQrQr2~!~9~~ 

Enligt normalpappersförordningen av 1907 fanns det fyra olika 
klasser av arkivpapper, varav de två första var 100%-igt lump
papper, den tredje klassen papper med 50% lump och 50% kemisk 
massa samt den fjärde klassen papper av enbart kemisk massa. 

Då normalpappersförordningen ersattes av arki vpa ppersförordni ngen 
1964, ingick endast JOO%-igt l umppapper i föro rdni ngen och al ltså 
inga papper innehållande kemisk massa. 

Arkivpappersförordningen omfattar , vilket även f ramgår av det efter
följande, krav på mekanisk hållfasthet, nämligen vikhål l fasthet, 
draghållfasthet och töjning. 

När det gäller kemisk hållfasthet har Provningsanstalten sina egna 
krav vad beträffar surh€tstal, pH-värde och vi skositet. Dessa egen
skaper provas endast i de fall, då papperet i fråga ej till fullo 
uppfyller fordringarna på de mekaniska hållfasthetsegenskaperna. 

Då arkivpappersförordningen av år 1964 tillkom, uteslöt man i nt e 
möjligheten att arkivpapper skulle kunna till ve rkas av kemis k massa , 
och man uppdrog åt Statens Provningsanstalt att utföra undersökningar 
och framlägga förslag. 

Provningsanstalten var på den tiden inne på tanken att använda ett 
papper tillverkat av s k ädelcellulosa, vilken i huvudsak består av 
c:(,:"cellulosa . Denna cellulosa har mycket hög polymerisationsgrad och 
låg halt av hemicellulosa. Ett sådant papper skulle kunna bli mycket 
starkt, men nackdelen är att massan skulle bli mycket svår at t mal a 
och arkformningen ~ycket ojämn och orolig. Något förs l ag om et t 
sådant papper framkom emellertid inte och ta nken tycks hell er inte 
ha tag its upp sena re. . 

At 1975 framlades av Statens Provni ngsanstal t en teknis k rapport, 
"Arkivpapper - Aldringsegenskaper", där man valt ut två olika arkiv
papper tillverkade av textilfi ber och tre finpapper innehållande i 
huvudsak tallsulfat samt gransul f it och as psul fa tmassa . Ett av dessa 
finpapper innehöll även en mindre mä ngd bomu l l sl i nt ers. 

Jämförande undersökningar av papperens mekaniska och kemiska egen
skaper utfördes. Undersökningen omfattade åldr; ngsförsök , varvid 
ändri ngen av vi khå 11 fasthet , d~aghå lTf asthet och brottöjn i ng be-
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stämdes. Dessa egenskaper är just de som i ngår i arki vpappers
förordningens krav på arkivpapper. Dessutom ingick i undersökningen 
även viskositetsmätningar för -bestämning av den genomsnittliga 
polymerisationsgraden enligt en ny metod, där man använder EWN
lösning (alkalisk järn och natriumtartratkomple~) för att lösa 
cellulosa. 

Syftet med undersökningen var att komma fram till ett rorslag till 
krav för godkännande av arkivpapper. 

l) Beträffande mekanisk hållfasthet föreslogs att de krav på 
vikningshållfasthet och avslitningslängd (ett mått ror drag
hållfasthet) som är angivna i arkivpappersförordningen alltjämt 
ska 11 bi behå 11 as. 

2) Angående fibersammansättningen föreslogs att fibermaterialet 
skall utgöras av cellulosa (t ex bomull, lin~ hampa och 
kemisk trämassa}. 

3) Medelpolymerisationsgraden skall enligt förslaget uppgå till 
minst 1200. 

4) Aldringsegenskaperna, värmeåldring vid viss temperatur, tid 
och luftfuktighet skall även ingå. 

Av detta förslag framgår att Provningsanstalten ingalunda vill minska 
kraven på papperets mekaniska egenskaper. 

Det krav som föreslagits för medelpolymerisa tionsgraden ligger också 
så högt att det för närvarande endast är lumppapper som uppfyller det. 

När det gäller åldringsegenskaperna är det ett krav som inte finns i 
den nuvarande arkivpappersförordningen. 

Om man ser till provningsresultaten som redovisas i undersökningen, 
framgår det klart att inget av de tre finpapper som undersökts skulle 
kunna godkännas som arkivpapper. Provningsvärdena för dessa ligger 
långt under motsvarande värden för lumppapperen. 

En realistisk bedömning är att det nog kommer att dröja länge innan 
ett finpapper tillverkat av kemisk massa kommer att godkännas som 
arkivpapper i Sverige. 

Att det sedan lär' finnas länder där finpapper av kemisk massa god
känns för arkivändamål är en annan sak. 
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