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GUNNAR CHRISTI E WASBERG 

L0VEMOTIVE T I JE RNS KU LP TUR OG 

Noen norske eksempler 

I 

JNNEN PAPIRINDUSTRIEN har Norge kortere 


historie erm Sverige og Firdand. Darlmark 


har her også tradisjorler lerlgre bakover . 


. Med dette for oye kan v i samtidig slå 

fast at Norge generelt sett likeveI er 

en gammel irldustrirlasJon, også i euro

peisk forstarId , og med enkelte kvali ta

tive s~rtrekk. Vi skal her ta for oss et 

heraldisk motiv, og vise hvorledes dette 

f0rst ga seg et statspolitisk uttrykk, 

for deret ter å bli berlyt tet kur1stner isk 

i jefrlskulptur, og paralleI t med derHle , 

preget vannmerkerle fra en rekke rIorske 

papirmoller. 

Det er bli t t hevdet, rlOe tilspisset, at 

den såkal te 10veporten i Mykerle, Hellas, 

fra bronsealderen irmleder heraldikkens 

histor ie. Under alle omsterldigheter for

taper 10vemotivet seg bakover i forhisto

r len. Således finnes det en larlg rekke 

lovefigurer i det greske Olympia-Museum, 

datert bakover t.il 6 og 5 århurldre f0r 

Kristus. På Akropolis-museet og i andre 

samlinger dukker 10vemotivet opp . 

.. , Den som ikke er i besittelse av noe 

famil ievåperl, kan jo sakterlS ben y t te seg 

a v en 10ve ... Dette skal va?re et murm

hell i franske heraldiske kretser. Så al-
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mirmelig er ialIfall lovemotivet. I Nor

den dukker det opp i Norges eldste stav

ki rke, Urnes fra '11 OO-talIet, som i nord

portalerl til Domkirken i Lund. Her finrler 

v i det som derl sverlske heraldiker Jan Ra

neke karakter iserer som erl "förheraldisk" 

10vetradisjon. Men også den heraldiske 

love fikk illllpass i NordelI, hos korlger 

som i adelsfamilier. Vi skal ikke i vår 

forbilldelse komme irHl på det ta 10vemoti

vet i aLLe dets aspekter, men her kun vi

se til Jan Rarlekes avhandling. '1 

I det tol vte århurldre tok de danske kong
er, dvs. Valdemarerne, 10vemotivet irm i 
sitt våperl. Det foreligger en lang rekke 
teorier om hvorfor de danske korlger nett 
opp tok 10vefiguren i bruk på denne ti 
den. Således har Sven Tito Achen fremhe
vet likheten mellom de darlske blå lover 
og 5tau fernes sorte l"wer, og ser her en 
sammerlheng med at Valdemar l i 1162 aner
kjente Frederik Barbarossas lensoverhoy
het rlår de t gjaldt Darlmark. I f01ge Nils 
G. Bartholdy holder rleppe denne teorien, 
sel v om det må arlsees som sarHlsyrd ig at 
Valdemar I virkelig har f0rt 10ven i 
si t tvåperl. 

Jarl Ran e!< e, Die LöwcnwapDerl im mittelalterlicherl 
Skarldiflaviefl. Gerlealogica et heraldica '1980, s. 
1 JJ- 1 20, 
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Urlder alle omst endigheter aner v i en for

skjell som er maktpoli t i sk motivert. 01'

neri symboliserte keiserverdigheterl, 10ven 

en arlti-keiserlig irmstilllfig slik denne 

kurme komme til uttrykk hos de store 

kronvasaller. Med rette, frem hever Nils 

G. Bartholdy, er welferen Henrik L0ve 

oppha vsmann til den politiske 10vesym

bolikk. Harls far og farfar benevrles It 10

ve" i samtidige kilder , og selv har hari 

o fte kalt seg bve på sine myrlter. Når 

det gjelder for holde t 10ve kontra 0rrl hos 

de darlske korigel' , v iser v i v idere t i l 

Nj 1s G. Bartholdy I s fremsbllirlg. 2 

CJelder det nettopp 10vevåprlet s om riks

symbol, skal Magnus Berrf0ttI073-11O.3 

har vent den f0rste som rlyttet dette i 

Norge. Merl her er likevei meflillgerle del te, 

og vi skal ikke f'cdge opp dis kusjoneri om 

cJ pn eldste oppcirm e.ls e tU del rIOrske 10

vevåpen , hlfor spermenuc: de Lct: e rnr>t,t i seg 

sel v erm er. 

1aLl fall er det et faktum, slik derl l e 

den de heraldiker HElllvard Trcetteberg frem

he ver, at norske konger i rl0ymiddelalde

r ell efter no en vakl.Lrlg valgle lov en til 

s kjo ld- og fan emerke . Vi dere har Odd 

Fjordholm kUrlrlet påv1se at korlg Sverre 

mot slutten avllOO-tallet f«nte erl 10ve 

i s it t segl. Ut fl he r å gå ncermere Hm 

på de t i d11gere lradisjorle r som Sverre 

f 0lte seg knyt tet til, er det erl kjerls

g j er nirlg at l0ven har vcert et symbol i 

nor sk hera J dikk, iallfall fra harlS tid. 

Kong Sve rre igurdso n , '1IJO-120 2 , va r 
pres teutdarmet , og v i r egne r me j at den 
heral diske 10ve er b i be Isk i siri oppr i n
nelse. I f 01 ge Lars Tanger aas og andre 
hadde kong Sver re i e n period des suten 
et 0rnevåpen . Han lå i s tr i d med paven, 
den mekt i ge Irmocens III, og kunne f orså
v idt le t t tenkes å se et f o r bilde i den 
pav el ige mo t s tander ved fl e r e anledning
er: Den tys k-romerske keiser med dennes 
Q\rnevåpen. 
No rske adel ss lekter f0rte erl rekke våperl
merkel', som pi ~ og 1ilje Holder vi oss 
bl kong Sverre i hans ~ enere år, er det 
imidlertidigjen l"lvernotr 'fet ~j orn domine
rer, og her finllcl \/ i den sammenhenqeilde 
monarkiske heral diske t'_l'adlsjon. DL t sam
me gjelder for en rekke kjence ade is
s-'-ekter. 
Nå h0rer det imidle rti d også med til bil 
det at den rlOrdatlarltiske stormakt som 
Norge faktisk var, br0t totalt sammen i 
sellmiddelaldererl. De ledende fami lier som 
var igjen, ble sarntidig sterkt irlllgiftet 
i andre nordisk3 slekter, og mistet sitt 
nasjorla1e preg. Hverkerl Sver ige eller 
Darlmark har t ilsva rende brudd i sin h i s 
torie. 

Net topp av den grurm kan det vcere av spe

sie11 irlte res se åkanstater e hv o rl edes 

lovemotivene dukket opp igjell i Norge l 

heriholds vi s jermelie ffer , scprl ig på 

ovrlsplster og s om vannmerker i papir inrlu

strien. Her oppstod på 1600-tallet erl 

nasjorlal r enes sans e. LelVernotivet ble 

brukt som et s lags va remerke i e t land 

der derl i siri t id så mektige adel var 

sunket ned i bo nde s t a nden, elle r rett og 

slet t for sv Uf me t . 

2 
Nils G. Bartholdy , Valdernarenc s le veviJbefl. IJeral
disk ticJ sskrlft. Bd 5:2, 1984, s. 21 -J O. --

3 
La rs Taflger ås , Der! rlor s ke le ves opp rirlrle l se . He
r ;:ddisk lidssk rift , Bd 6: l, 1986, 5.10;;- '1-13.
Med videre kil deaflglv els er. 
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II 

Den industrielle jernverksdriFt i Norge 

begyrlte temmelig beskjedent, fra '1530 

årene, men hadde korljunkturerle med seg. 

De ferste grubene fimler vi i Oslo-områ

det og ved 5kien. Dertil kom rloerl smelte

hytter og stangjemhammere. Disse beskjed

rle tiltak damlet så basis for de sene re 

så kjente "verker" , med Fritzee fra '1642 

av som det sterste. 

Verkerle vakte korlgens HIteresse, de og 

arid re som kom til, ble drevet for stateris 

regning. Men det te var også monopolerles 

og privilegienes tidsalderj noe som ferte 

til at et enkelt kompani med dan sk kapi

tal i 1624 fikk rett til all jernverks 

drift i Norge. Et ter 16.30 fikk også arid re 

selskaper konse s jon. Ledei sen lå for 

st0rstedeleJ1S vedkommeride hos iml Va Jldre

de danske stormenn. 

Det finrles en t ydelig forsk j ell mellom 
sagbruksdri f ten og jerrlverkene. IMens den 
f0rste var vokst frem ilaridet selv, ri'k
tignok under ytre påvi rkrlirig, og for det 
meste ved ini t i a tiv fra irmfl ytted e gods-'
besi t tere, var bergverksdrifteri preget 
av stateris interess er. Under irmflytelserl 
av det merkantilist iske teril<e s et t, fra 
Ch r ist ian IV's tid av, gjaldt det f0rst 
og fremst å skaffe penger til årette 
opp de statli ge finan ser . 
De norske bergverker ble av vesentlig 
betydnirlg for utviklingen av det Ilorske 
naorirlgsli v . Eller som det het e r hos pro
fessor Oscar Albert Johrlserl: "Som kapi ta
listisk storirldustri represe llt e rte de et 
hel t nytt element i vårt land . og fikk 
sin saorlige betydnirlg ved å fremme over
gangen til pengehusholdnirlg" pc'\1500- og 
1600-tallet. 

San"Hg på vest:siden av Os lofjorden korl

s ta t erer v i hvorl edes s agbruksdr i Fterl 

helt t ydelig for pl afl t et seg i rm i jern

produ ksjone n . Det t e g jelder således i 

Lar v i k , hvor Frit zee verk 1 10pet av 

1700- ta llet u t vlkle t seg t1 1 å bli det 

st 0 rs te i No rge, lede t av s tattholder 

Grev Ul ri k Fre derik Gylden10ve, Chris

t i an V's ha l vbror, og så h8ns etterkom

mere. Vi konstaterer hvorledes senmid

delaide r ens godssamlinger gikk over 

til storindustrl, etter datiderls måle

stokk. 

En pa ra llell f lrmer v i i derl svenske 
indu s t ri eks pansjor1. Her forandret den 
sverlske j ernproduksjon seg f0r s t på 
1600-tallet , såvel flår det gjaldt pro
duksjor18ns st0rrelse, produktenes art 
som foretagenderles organisasjor1. F0rst 
med disse forandr irlger begyrmer for al
vor SV8Liges jerneksport. Den skjedde 
for0 vr ig jevrlsides med utvikling innerl 
kobberproduksjorlen, og tils ammen ga 
desse il1dustrigrerler larldet e n relativt 
sterk stillirlg irmerl det europeiske 
varebytte. 
Ek spa ns jorlerl f al ler med alldre ord sammen 
med Sver iges storm8ktsstilling. Etter
hved vant imid l erlid svenskene erfa
r iriCjer s om Oq S ,Ol kom nordmermene t il go
de. Men i f0n~L rLiilgerl var det like ve i 
konkurransen man mcrket mest. 

I I I 

På '1300-t a l le t ar lla svenskene sine 
f0rste mas ov ner e l l er "hytter", og i 
1:, OO-årene be gynte t i l v irkrlingen av 
stang j e rrl, en produks joll som f0rst 0ket 
i r a s ke re t empo f r a 16 20-åren8 . 
Starlgjerne t , dvs. b1 0 t t stål i form av 
stenger , b l e som ek s portprodukt et ledd 
i Sver i ges s t o rJ1Jak t ssti ll irlg. Det be
t ydde ogSE! e n ul f o rdr l ng ti1 det mangt 
me r p r il11 i ti ve rior ske r1CI~ r irlgs l i v. 
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Nå r det gjaldt jerme lief f, laget a v 

st 0pe jern til hera ld ikk på ovn s pl a t e r 

og i gravmonumenter, hevde t de norske 

f o r etagender s eg s l i k at disse produk

ter ble det spesielle rio r ske b i d r ag 

til den europeiske barokk-kunst, slik 

det blir hevdet bl. a. av r iksarit ikvar 

Ime Nygård-N.ilsserl. Studerer v i muti

vene ideres ut vikl l(lg over et par 

hundre år , legger vi merke til hvorledes 

de beg yrmer med f yrstelige og h0 yki rke lige 

mot l ver, for herlimot '18 "14 å end e med bon

des t a nden på ski eller med ",lkrus i hå n 
4de n . Vi ka rl faktisk st ud ere den po l itis 

ke ideh istorie ved å tolke disse motiver. 

Tre sk jCErerne som utformet modell e ne til 

ovnsp la t ene , var håndve rkere og kuns t rlere 

på en gang og nyt te t mothe r som va r ve l 

kj e nte i europeisk kur1 s t . De n kj ensgjer

nlng at de ga uttr yck fo r sin ti ds i de

s trromninger, gi r pr oduktene en SCE r l.1g 11"1

t e resse for de n som vU studere hva folk 

de ngang var opptatt av. L0 vemo ti vet stod 

f ra frorste stund av sent ralt, og vi gjen

gir e n illustrasj on f ra dette vårt st0rst e 

jernve rksmilj0. ') 

4 	 Arne Nygi\ rd-Nilssen, No rs k j er nskulpl u . 1-2. 
Oslo "1944. - Kfr . her bl. a. bd l , s . 14 .3 ff 
"rrit z0emesteren" . 

5 	 Gunnar Christie \'Iasber g, I t akt med Eu ropa . Lar
viks Gr evskap. Utvlkll ng og struktur . U5101970, 
s . 	 6S ff, H19 ff. 

BENT SE BRUG nytte t 10ve-motivet 
fra s t a rten i 169 5 . Det frorst e 
fu ll s tend ige lrove-varmmerke var 
i bruk f r a "1698 

I V 

Det s mme gj ald t f or var lrlme rkem t iverle 

ved Norges f0f s t e pap i r m011e , Bentse Brug, 

fra 169') av . VI ka rl undre oss o e r at 

rlett opp rl ks 10\1en ble b r uk t s om motiv for 

vannmer ket i vår t e l d t e papir . Enkelte 

t irlg ty der på at r vaIg te de t te kjente og 

ri as jana i be tonte me r ke fo rdi det f0fst 

og fremst var om å g j 0re for be r i ften å 

i (Hl a r be i de s i ne k l it e t e r på det irlrlen

landske mark ed . Me n vi må ags å regne med 

at det var mynd i ghe terle som stiIt e k r av 

om at de tte srernors ke me r ket skull e bru kes 

i no r s k papi r fo r di en eJrl ske t å frore kont

roll med at de n nye edr i f t en f ormådde å 

fr emst i l l e fu llgode kva litete r. 

lJ, 
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11657 kom den kongelige fornrd n ing om en 

liten avgift på "trykt" eller "k r onet" pa

pir i Danmark og Norge. En scerl i g forord

ning som gjaldt Norge, av 28. januar '1661, 

påb0d et sort stempel som bestod av riks

10verl i oppreist stilring med de 4 poterle 

plassert på et b0yd hellebardskaft, og det 

hele omgitt aven eke10vkrans med korlge

krorle over. l en forordrlirlg av 25. okto

ber '1700 ble denne kraflsen ombyt tet med 

en skjoldramme. 

Haakon r iskaa fremhever at 10verl blant an
flet symboliserte evarlgelisterl tvlarkus. l 
dette ligger utvilsomt forklaringen på at 
vi blant de eldste varlflmerkene finner at 
skillige 10vefiguter utstyrt dels med en 
bok i fremlabbene, dels med erlglevinger 
og dels med nimbus om hodet. 

Det var iscer italierlske papirm011er som 

berlyttet slike motiver til varmmerker i 

sitt papir i '1300-år e rle. De rlorske 10ve

vaflflmerkene har iflgen tllknytning til dis

se gamle symbolene. De er direkte efter

ligninger fra derl florske r iksl0ven som ble 

i nt roduse r t il26S av kong tvlagnus Lagab0

ter som hans autor i tetsemblem. 11280 ut

styrte så harlS S0rlrl og efterf0lger 10verl 

med 01avs0kserl. 

Som frittstående varmmerke har de n norske 

10ven vcert i bruk fra '169') til '1812 da derl 

bortfalt, rimeligvis fordi den ikke kom 

med i den listen over vannmerker som Com

merce-Collegiet i K0benhavn godtok for de 

norske papirm011ene i 'J 81 'I. l '1820-50-åre

ne dukket 10vefl opp igjen, men da bare som 

v/m i stempelpap ir . 

Det falt na t u r lig f or de merm som starte t 

Norges f0rste papi r m0 11e i 169S å ta opp 

r iks10ven som van nmerk e i si t t papir. Den 

var et syn lig bevis for at pap iret var et 

norsk produkt og så l edes l e tt kunne ski l 

les fra dansk ell e r hollandsk papir som 

da rådet grunnen alene i Norge. 

Det sier seg s e lv at marl såvidt mulig for

s0kte å ut f o r me varmmerkel0ven i overens

stemmels e med r iks10verl. Men dette lyktes 

rlaturl i g flok bar e tilrlcermel sesvis, bl.a. 

f ordi ri ks elv en endret form og karakter 

gjennom t i defle. Men varlflmerkefle ble dess

uten i h0Y grad preget av de skiftende 

papirrnestres dyk t ighet eller mangel på 

dyktighet, og deres kjeflflskap tU de 

st rerlge he r a ldiske regler som gjaldt for 
6r iksl0verl og preget dens utseende. 

Hvor ulbredt disse moliver med "Norske 
L0ver" var , fremg år av noerl opplysrlirlger 
til for fatte refl f ra Eb ba Waaben. Datert 
K0b e nha vn Stad 4 . november 1640 har hun 
fUflflet vannmerket i Lensregnskaber. tvlalmö
hus. A-regns ka ber . 8i1ag rlr )7 pk. 302 
lag l. 
Videre har arkivar Waaben funnet slike 
rlorske 10vemot i ver i l e rlsregnskaber fra 
He1singbor g 1645 og 16 78 K0berlhavfl . 

Når vi så t ar i betraktning at Norge f0rst 

fikk sin papi rm ca lle 11695, skj0flner vi at 

Berltse Brug og de andre norske produseflter 

her hadde en tr adls j or l å bygge på. Danske 

papirm011er nyt tet allerede det rlorske 10

vemotivet, e n a rv fra det midde1a1derske 

konged0mme som var blitt endel av det 

dansk -norske f ellesmonarki. Symboler viser 

seg ofte å ha g 'e nnoms lagskraft på tvers 

av alle poli 'ske omvelln inger. 

6 	 Haa kon t-L Fiskaa, No rsk pap irmelle r og deres 
v8flnmerke , 169~ -1 A7a. (Js lo /97J, s. 237 rf, 
24) rr . 
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Ved de n8sjonale katastrofer ble r--Jorge av

:=. poret fra den konge- og adelstradisjon 

som preget resten av Europa. Statssymbolet 

fortsatte de nye dansk-norske herskere at 

bruke. 

Gjenf0delsen kom med industrien, herunder 

jerfl- og papirproduksjonen, med tyngde 

fra 1600-tallet av. Her trengte en "Vare

merker" som var kjente fra f0r av. 

Motivene fra MiddBlalderen representerte 

tradisjonene bakover. Så fikk de nye funk

sjoner i jernskulptur som i vannmerker. 

Spesielt 10vemotivet i riksvåpenet rep re

senterer her en gjerlflomgående nasjonal 

tradisjon med urliverselle aspekter. Våpe

rlet overlevde bl.a. som varlnmerker og på 

stemplet papi r i de århurldrer da det krlapt 
7

f arltes en norsk stat. 

Kfr. Bj0rrl Bratbak, Lll vefl som norsk symbol. He
r a ldisk tidsskrift. Bd 6 : '1,1987, s. 211-222-. 

KUL TURAV TALE N NO RGE - SPA NI A 

Etter invitasjon fr a de t spansk e kultur-o 

departement opphold t dr. Gunnar Christie 

Wasberg seg i Spania fra 10. til 23 . ap

ril 1988. 


F0rste uke bl e t i lbragt i Madr i d med be


s0k i ar kiver og biblio teke r i forbi ndel


se med hans unders~kel ser for å klar leg


ge konLak t en uttr ykt i karter og pap ir 


vannmerker mel l om Spani a og Nor den i sen


middel al deren . 


Den samme hens ikt gjaldt r eisene i den 


si ste uken t il Cordoba, Sevilla og Gra


nada. 


13 . april holdt Wasberg foredrag for 

Nordmanns-Forbundet i Madrid , i lokalene 

t i l Den no rske Amb assade , ov er emnet: 

Papirets utv i kl i ng: China - Cordoba 

Mellom- Europa og Norden. 

6 



SHIFU - JAPANSK T PAPPERSTY G 


Text : BO RUDIN, foto : LENA NESSLE 

TYG AV PAPPERSTR!\OAR, kan det h~lla? 

Med kr istidens papperssrlören i mimlet är 

det svårt att tärlka sig ett tyg vä v t av 

papperstr~dar. Men de t har faktiskt fö

rekommit ocks~ i Sverige . På Tekniska 

Museet i Stockholm firlrls prover på 

harlddukar som vävts med tråd framställd 

av papper och de är på intet vis några 

engårlgsharlddukar av modemt sni t t. 

Averl om r åvara n och framställrlingssät

tet skiljer sig åt så har dessa handdu

kar och de l jafJarlska korlstharlt verket 

a t t v ä va t ;' g a v pc.1 fJ pe r s t råda r erl he l del 

g e me ns aml . 

7 



Shi fu har furtrli ts l Japan s edarl Edo-pe

rioden (160)- '18117), men l och med impor

terl av billiga tyger tog fart vid sekel

skiftet 1900 avtog efterfrågarl pc'l shifu 

och omkring 1920 var hantverket i stort 

sett utdött. Tyget som tillverkades var 

tiLl e n början ganska grovt och använ

des av bönder, fi ska re och samurajer, 

merl det förekom också fin a re varianter 

som mer var av s edda som prydrIad . 

SURROGAT 

Efters om de norra delafrIa av Japarl har 

ett klimat som omöjliggör odling av bo

mull försökte marI fi3 fram ersÄttnirlg s 

ma terial redan påI6rJD-talet. Dell j apan

s ka tillverkrllngen av harldgjort papper 

hade r edan då tuserl år pil rlacke rl och var 

i stort set t full 8rldad som me tod . Ja

parIskt ha rldgjort papper ( was hi) tillver

kas dir ek t från baster! a v pap per s muJl

bärsträdet och är oerhört s tark t och 

segt. Som s urrogat för bomullst r å d bör 

jade mElrl tillverka shifu i derl lilla 

s taderl Shiroishi. Det var en Id em vid 

rlamn Katakura, som i s in tur styrdes 

a v en s tör r e och rik a r e klarl, SemiR l, 

som s atte igårlg till ve rkrllll lJ i större 

s kala. 

SAM URA J ER 

För erl så literl klarl var det s vår t att 

försörja tillräck l i gt många samura jer 

och det är förklarirlgen till a tt de va r 

t vu ngna att ägrla s ig åt rlågot ink oms t

br irlgarlde för at t kl a ra klarlerls f ör 

s örjrlirlg. 

8 

Pappers tillverkrllrlg låg nä rmas t t i ll 

ha JI ds . Pappersmullbärsträd g i ck ulrnhr kt 

att od l a och kallt 1 fris k t vat te rl - en 

förutsät tn.iflg för förstk assig washi 

fartrls i öv er flöd . 

Så smån ingom blomstrade sh ifu-tlU verk

ningefl oc h blev be r ömd öve r hel a Japan 

som d is t r ik t et som höll sig med samura

j er tack va r e si n papperstillverkning. 

Shl fu-lil l.verl-< r1jJl ge n :J1ev med tiden så 

förfiilad at t Katakura-klarleri varje ar 

sände pro v på s i n kO IIst till re ~ e rHlgen 

i Eda. 

Av neri me r vardag liga p roduk tionen gick 

s törre delen t ill sommarkläder; shifu

ty ge t s förm åga a tt absorbera fukt och 

och svet t va r s to r, och tyget var dess 

utom l Ättare än det va JI iga bomullsty

get . Andra anvälldr ling sornråde rl var t. ex. 

myggn ä t , mi ndre väskor etc . 

TILLV ERK NI NCSM[lOD 

Utgång s l ägel nie a t t åstadkomma shifu

tr å d är e t t ark s tarkt, segt, handgjort 

papper i st orlekefl 60 x 90 cm. Arket 

skärs i fy ra li ka stora delar pä bred

den, sä att mafl fär fy ra r emso r på 

22,) x 60 cm. Dä re f te r viks a r ket tv å 

gång e r men på å vIs at t man f å r en 

öv er l a pprl i rtg på ca 2 cm på var si da. 

Däreft e r pl a eras a r ke t på eJt speciell 

skärbräda av hår t t r ä, t . ex . e k , och 

s kärs me d e n vass kniv i 2 mm br e da 

r ems or u tan att skära 1gerlOm över1app

nirlge rl. Ar ket här lge r sål e de s fort f a

rBrlde samma rI. 



Sedan öppnas arket och rullas irl i erl 

fuktad handduk över riat ten. Dagen där

på vidtar rullnirlgerl som innebär at t 

arket fat tas med hariderna i bägge än

dar och rullas fram och tillbaka över 

et t hårt underl ag, företrädesv is av 

sten. Detta är enligt shifu-väverskor

na den kärlsligaste och mest tålamods

prövande delerl av till verkrlirlgen. Pap

persremsorna skall rullas fram och 

tillbaka tills de har övergått till 

att bli' tunna, vackra trådar. 

Str imlorrla rullas 

TRADEN lVINNAS 

Men trådarna sitter fortfarande ihop i 

ärlCjarfla och för at t få all tsammans at t 

bl i erl enda lång t råd, så drar man loss 

dem två och två i ändarna och tvinnar 

samman dem. För at t ytterligare stärka 

tr åden och få den mer hanterlig använ

der man en gammaldags spimirock . Det ta 

underbara prov på sflickarskicklighet 

är tillverkad av bambu och cypress och 

saknar helt metalldelar. Själva spirm

-
\1 

Pappersstrimlorrl a tviw las ihop 
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hjulet är upp hä r1 gt i bamb ublad och 

srlurrar fullständ i g t lj udlöst . De n 

spurlrla trÅderl f ör v r a s sedan l e rl tyg

klädd korg tills det är dags a tt väva. 

För färgnir1g av trsde n anvärids rlatu r 

färger (växtfärger ) som t.ex. ind i go . 

När man komm e r ss lå ng t som ti ll a tt 

bör j a väva, kan ma rl an vä nda t. ex . bo

mull i varperl och shl fu i vä fte rl e ller 

ar1vända häl flerl l lrm e ell er sl I ke. Det 

gåt också at t a nv s nda l00 ?~ sh i fu ä ven 

om det blir t äm l i gerl kosl bart. Ma ll rä k 

rlar med att av eLt ar k kunno t i l l ver ka 

Sp lnmock av bambu 

ca '160 m tråd f och ä ven om e t t ark wa

shl i nt e ä r oöverkomligt i pris , så 

går de t ju åt ganska mycket papper för 

att t.ex . göra en kimorlo . 

SHIFU OCH FRA MTIDEN 

Efter det att i ntresset och kunskaperl 

om shi fu va r l t i de t rlärmaste hel t för

s vunrl e t LJrlder ett trettiotal sr, så 

blommade det åter upp i början av f yr 

tiotalet. De t var erl ättling till den 

tidigare nämnda klanen Katakura, som 

tillsammans med Chu tar o Sato startade 

shifu's pån yt tfödelse i samma stad som 

s å g d Il födas några hundra sr tidigare. 

Till er1 bör jan va r de t erl hel t och hål

l e t mus e al f öre te e lse, merl så smånirlg

om börj a d några väve rs kor i n tressera 

sig för der! gaml a me t oden. För närva

r a nde f i rms det ungefär e l t t i o tal 

shi fu- väve rskor i J apcH1. 

Efte rfr å gan på deras produk ter är 

stärld l g t sUgande , oc h de två som jag 

träffa de vi d e tt al ltfdr kort besök 

1985 , hade f ullt upp med utstellnir1gar 

oc h be s tällr li rl gar. 

Även t ryckt i tidskr if ten 


Hemsldjden 1988 : nr 3 


10 

l 



FoU-PROJEK TE T FOR PAPP ERSKONSERVERING VID RIKSARKIVET, STOCKHOLM 


IN GM AR FROJD, projektledare 

intervjuas av JAN OLOF RUDEN 

BAKGRUND 

Lir en skrivelse från svenska riksarkivet 
12 febr. 1986 (RA Dnr 183-86-36) : 

kvalitativt krävande konservering av öm
tåligt material med avseende på underlag 
skrift och bild. När det gäller bild be

Hösten 1985 samlade riksarkivet företrä
dare för arkiv, bibliotek och mus~er till 
överläggningar om samverkan på pappers

gränsas denna förfrågan till kartor och 
ritningar, medan konstföremål och foton 
lämnas utanför undersökningen. 

konserveringsområd e t. En arb e tsgrupp med Ett viktigt led i undersökningen utgör 
r~presentanter fr ån Kungl biblioteket uppskattningen av hur stora mängder som 
(KB), lan tmä t e r iverket (LMV) och riksar behöver konserveras samt en grov upp
kivet (RA) fic k i up pdr ag att utarbeta skattning av material- och skadetyper. 
ett forsknings- och utv ecklingsprogram 
(FoLI) för papper s kons erver ing. Programmet 
skall utgå från gemensamma in tressen hos 
arkiv, bibliotek och mus~er. 

Det har visat sig nödvändigt att gå ut 
med nya frågeställningar och till en vi
dare målgrupp än som var fallet 1981 i 
samband med Konservatorsutredningens be

FoLl-programmet s kall omfatta såväl mass tänkande Konservatorn i centrum ( DsU 
konservering (avsyrni ng och lagning) som 1981:22, RA Dnr 2764/1 2/79). 

JOR: Det är ju en til l fäll ig t jänst du 

har. Vilken var beve kel segrunden för 

statliga myndigheter att sä t ta igång det 

här projektet? 

IF: Nedbry tn i ngen av papper har länge 

iakttagits i arkiv, bi bl iotek och mus~er. 

Eftersom papperet bär i nforma ti on så 

finns risk a tt in fo rmat i onen går f örl orad 

om papperet försvagas eller förstörs. 


Detta är ju inte bara ett svenskt pro


blem. I USA t.ex. kan vissa bibliotek in


te låna ut stora delar av sina samlingar 


( upp till 40 %) därför att böckerna är i 


s å dåligt skick. 


I Sverige har an s variga myndigheter ve, 


lat ta reda på hur illa ställt det redan 


ar, om det finns tillräckliga kunskaper 
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för att råda bot på missförhållanden osv. 

Finns det möjligheter och underlag för 

ett nationellt åtgärdsprogram för at t be

vara vårt kulturarv till kommande gene

rationer? 

JOR: När tillträdde du och vad har du 

för bakgrund? 

IF: Projektet st artade formellt den 1/7 

1987 och jag tillt r ädde i oktober det 

året . Tidigare har jag varit ark i varie 

vi d bl . a. Krigsarkivet och vid Landsarki

ve t i Uppsala, men närmast kommer jag 

från Skandia. 

JOR : Det talas i annonsen om tjänst ens 

utlysand e , att arbetet är inriktat på 

papperets egenskaper som informationsbä

rare samt om metoder, för masskonserve

ring. Jag vet, att rikarkivarien utlovat 

e tt "Nobelpris" till den som räddar sön

derfallande arkivmaterial. Papper har ju 

olika hållfas t het beroende på tillverk

ningsmetoder och råmaterial , jag menar 

l umppapper, slipmassepapper, papper av 

kemisk massa, olika limningar och be

s trykningar. Bedriver du nägra praktiska 

studier eller försö k? 

IF: Ett av ända må len med det här projek

te t är att utvärdera kända metoder för 

masskonserver ing och om möjligt vidare

utveckla och införa en lämplig metod i 

Sverige. 

Me n det är inte min uppgift att bedriva 

några praktiska studier. Min uppgift är 

at t vara samordnare, a tt organisera och 

administrera projektet. Dess ar betsmo

dell är att köpa konsulttjänster och 

forskningsuppdrag av kval i f icer ade upp

dragstagare. 

'12 

JOR: Att s tudera ut veckl i ngs mö j l igheter 

för et t mer beständi gt papper ingår ock

s å i programmet . Är in te papperstillver

kare på de t klara med f örut sät tningarna 

fö r ett mer bes tändi gt papper, med pH

värde omkri ng 7, passande limning osv? 

Ar det in t e den bris tande e f te rfrågan 

som gör at t mer beständigt pappe r inte 

redan f inns i mar knaden? 

IF : Behovet av mas skons erver i ng ar ju 

ti l l stor del en föl jd av då l iga kvali

t e ter. Mot de n bakgr unden ar det logiskt 

att det andra huvudmålet för projektet 

är produk tutveckl ing - annars blir det 

aldrig något slu t på den onda cirkeln: 

dåligt papper, behov att konservera. 

Åldrandets me kanismer och förutsättning

arna att råda bot på dessa är till en 

del, kanske t il l en stor del, kända. Men 

det finn s frågetec ken och sannolikt kun

skapsluckor. 

Ef ter f r ågan är en helt annan sak och en 

seku ndär frå ga. 

JOR : De t är t io ins titutioner som ingår 

som intressenter i pr ojekt et. Är dessa 

medfinans iärer e l le r hur bekostas projek

t e t? 

IF: Det f i nns e tt ege t ans l ag fö r pro

jektet (ge nom fo rskn i ngspr oposi t i onen 

1986/87). 

JOR : Det f i nns uppenbar l igen en förh opp

ning att pro j ektet skall vara s l utfört 

hösten 1990. Hur ser du på möj li gheterna 

att nå konkr e ta r esult at i nnan dess? 

IF : Pr ojekte t löper un der tiden 1987

1990 . Det är en kor t tid, kanske alltför 

kort, f ör et t så komplext pr obl em som be



i 

varande t av våra informationsbärare = 
runstenar, mikrofilm, papper, optiska 

skivor, databand m.m. utgör. Forskning 

och utveckling tar alltid lång tid och 

kostar mycket pengar! Men jag är överty

gad att vi skall ha presenterat använd

bara resultat till 1990. 

JOR: Till s i s t en fråga för våra medlem

mar som är kon s ervatorer, bokbindare och 

arkivarier. Har du något angeläget råd 

att ge dem i deras verksamhet? 

IF: Inte för närvarande något väl under

byggt, s om bygger på nyvunna kunskaper 

alla fall. 

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION rj', ~ 
..L/0

fI\ 
1, quai Lezay-Marnesia· F· 67000 STRASBOURG . Tel. (88) 35.30.63 ' Telex 890440 r 

MANUSCRIPTS AND TECHNOLOGY 

EN ENKÄT AV EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 1982-83 

FÖR ATT TA REDA PA och sammanställa fa - A. Om inst it ut ionen som svarade 

ciliteter i Europa inom handskrift s ana
1. Namn adress , telefon, antal an

ly s och teknologi utsändes 1982 en enkät stäl l da 

till 	156 mottagare i 24 länder. Ungefär 2. Institutionens status (statlig, 
pri vat osv.) och kundkrets 

hälften svarade. Efter s om undertecknad 
3. 	 Samar bete med andr a och servicegrad 

var en av uppgiftslämnarna, finns rappor
4. 	 Utbildningsverksamhet 

ten att tillg~ ho s mig. 
5. 	 Publikat i oner 

6. 	 Hur ans er ni a tt de behov som finn s 
sk a ll t i l f r edsst ä llas i er insti FRAGORNA VAR: 
tu tion , i er t land, i Europa. 
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B 1. Er specialit et : Analysmetoder 

1. 	 av papper (kemiska, mikroskopiska, 
genom spårelement osv.) 

2. 	 av bläck 

B 2. Er specialitet: Teknologi 

1. 	Analys av historiska data för iden
tifiering (datering, proveniensbe
stämning) och rekonstruktion av do
kument, speciellt vattenmärken, 
handelsmärken, charta sigillata 

2. 	 Papperstypologi. Pappersprover. 
Verktyg/ redskap för papperstill 
verk ning. Arkiv av teknisk art rör
ande tillverkning 

3. 	 Om skr ivredskap 

B 3. Er specialitet: Handstilsanalys 

1. 	Bildförstärkning/ tydliggörande ge
nom optisk, kemisk, data-analys 

2. 	 Identifiering och dateri ng av 
handstilar genom automatiserad 
h8ndsti lsanalys. Optiska och sta
tistiska metoder för att analyse
ra drag i handstilen. Morfo logisk 
information i data-lagring 

B 4. Er specialitet : Data-analys 

Datahjäl p vid studiet av varianter, 
förändringar, andra transformationer 

Automatiserad jämförelse av råkopior 
eller utkastversioner 

Applikationer för text -utgivning 

Användning för undersökning av till 
blivelsen av manuskriptet 

Följ ande institutioner i Norden har 

svarat, mer eller mindre utförligt i 

den stencilerade rapport som distribue

rades under 1984 till d21tagarna i en

käten. 

I Danmar k: Det Ar namagneanske institut 

(särsk i lt B 4) ; Det Kongelige Bibliotek, 

Håndskriftsavde l ingen; De t kgl. Biblio

tek , Bokvårdsavdelingen, Ove K. Nord

strand (särskilt B 1, B 2, B 3) ; Rigs

arkivet (särsk i l t B 2). 

I Finland: He l s i nki University of Tech

nology, Department of technical physics, 

Laboratory of camputer info rmation 

science (sä rskilt B 3, B 4) ; Keskusla

boratorio/Cen t ra l laboratorium (särskilt 

B 1, B 2); Helsinki University of Tech

nology, Department of forest products, 

Laboratory of gr aphic arts technology 

(B 1, B 4). 

I Norge: Osl o Universitet, Klassisk in
stitutt (särskilt 8 3, 8 4); Norges al 

menvitenskapelige forskningsråds EDB

center for humanisti sk forskning (8 4) . 

I Sver i ge : Föreni ngen Nordiska Pappers

histor i ker , Jan Ol of Rud~n (8 2); Göte

borgs unive rs itet, Institutionen för 

sp råkvetenskaplig databehandling (B 4); 

Riksarkivet (B 1, 8 2); Sve nska trä

f orskn ingsins ti t utet (B 1, B 3) . 

Även om det nu har gått ett antal år och 

forskninge n r imligtvi s har hunnit längre 

på många områden, och trots att rappor

ten inte är r epresentativ/ uttömmande för 

alla länder, finns här samlat tillräck

ligt för att man åtmins tone kan få ad

resser till riktiga institutioner och 

därigenom kan ledas vidare i sina forsk

ningar. 

JAN OLOF RUDEN 
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HARRY ER I CS ON TIL L MINNE 


NPH HAR ÅTERIGEN SORG. Alla s vår vän 

Harry har lämnat oss och därmed lämnat 

ett stort tomrum i vänkretsen. 

För te cknaren av dessa rader känns det 

på samma gång overkligt och svårt att 

lida en sådan förlust, samtidigt som 

jag känner djur tacksamhet över att ha 

haft förmånen att samarbeta med honom 

i nästan tjugo år. 

Vår bekantskap kn öts, då Harry efter 

mångårig tjänst vid Tumba bruk s om pen

s ionär återvände till sin kära barndoms

stad, Mariestad, där han som ung assis

tent till sin far, den smått legendaris

ke papp ersmästaren Hjalmar Eri cson på 

Katrinefors papper s bruk, gjorde sina 

första år som pappersmakare. 

Katrinefors var och förblev något av 

Harrys särskilda ögonsten, som han kom 

att ägna ett stort intr esse. I ett fler

tal artiklar i lokal pressen, vid före

drag och andra till f ällen gav han liv

fulla s kildringar av de t dagl i ga live t 

och det slitsamma arbetet i handpappers

bruket. God per s on- och fackkännedom i 

skildringen var resultatet av ingående 

forskningsarbete i arkiv och ute på 

fältet. 

Handpapperstillverkning var någonting 

nästan heligt för Harry, och han hyste 

ofta s tor respekt och beundran för de 

mästare, gesäller och lärpojkar, s om han 

Foto : ars E i cson, Lund sbrunn 8/ 6 1986 

tr äFfade p' i s i na e fterf orskningar och 

för den produkt , som de åst adkom und er 

mång a gånger otroligt primitiva förhål

landen. Den gaml a yrkesb et eckningen 

ko ns t fö r van t , som stod för boktryckare, 

ty ckt e Ha r ry kl i ngade så vackert och gav 

ut try k f ör något allde l es e xtra i hant

verksskjck l ighe t, varför han då och då 

till ät sig att överflytta denna yrkes

te rm även på den skickl ige pappersmak a

r e n , ty denne var i sanning en riktig 

konsthantverkare. Ett vackert pappers

a r k - det är e t t konvt verk l 

Om vi vanliga resen "" re r använder en bi l 

a tl as, då vi ger oss ut på vägarna, så 
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fick jag ganska snart erfara i vårt trev

liga och spännande samarbete att Harry 

vid sina resor hade Gustaf Clemenssons 

smått klassiska karta över belägenheten 

av de svenska handpappersbruken som vik

tigaste vägvisare. Redan tidigt berätta

de Harry, att han "klarat av" mellan 30 

och 40 av de nämnda bruksplatserna . Des

sa hans resor lämnade naturligtvis spår 

efter sig. Det är säkerligen många en

skilda personer och hembygdsföreningar, 

som vid Harrys oväntade besök på ett 

ovanligt och engagerat sätt fått ny kän

nedom om kanske sedan länge bortglBmda 

bruksplatser och traditioner med anknyt

ning till papperstil l verkningen på 

platsen. 

Den entusi asm som Harry hade en sällsynt 

förmåga att sprida omkring sig, gav i

bl and anmärkningsvärda result a t. FrBåsa 

lilla fina bruksidyll i hembygdsparken i 

Virserum liksom det lilla pappersbruket 

i Br uns kog, som uppby gg t s t i ll minne av 

Gullsby handpaprersbruk, är båda strå

lande exempel på Harrys otroliga energi 

och initiativrikedom. Att Harry aven lig

ger bakom det populära kyplaget från Tum

ba , s om årligen vid juletid deltager i 

Skansens julmarknader, är allmänt känt. 

Många va r det som årligen fick en j ul

och nyårshälsning i form av ett l it et 

pappersark med vattenmärke: eklöv . Arket 

var fram s tällt i Ekl i dens pappersbruk, 

Harrys ege t l illa privata handpappers 

br uk i vi llakällaren på Ekliden 12, Ma

riest ad . Det är rHr mig trevliga min nen 

att t änka t illbaka på, när Harr y skö t te 

formen och jag fungerade som guskpo jke 

under många mHrka höstkvällar. 

En av Harrys störst a och mest mi nnes r ika 

dag ar som pappershistoriker, tr or j ag , 

var då han i san~and med Ös j5fors hand

pappersbr uks 200-års jubileum l ängs t fram 

i koret i Rumskulla ky r ka f r amfB r grav

stenen över J ohan Dristig höll ett myc

ket gripande minnes- och hög t i dst a l , som 

gjorde dj upt intryck på åhörarna. Vi ha

de då en känsla av a tt c jrkeln på något 

vis var slut en, då Harry, räddaren av 

den unika bruksmiljön i Ös jö f ors , hedra

de den duktige pappersmakaren och g~ un

daren a\l ÖSjöfors genoni a tt lägga ned 

en krans som ett tack f rån oss s en t i da 

pappershistoriker, NPH-are. 

VÄnnen Harr y är borta men hans i nsatser 

och mi ne kommer länge att leva! 

Tack för många år av trogen vänskap, 

Harry! 

ERIK WITTING 
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Av JAN OLOF RUDEN 

DEN INTERNATIONELLA PAPPERSHISTORISKA 

föreningen, International Association 

of Paper Historians, IPH, ger ut en års

bok - IPH Yearbook och en tidskrift, 

IPH Information. Dessa kan köpas sepa

rat för SFr 45 resp. 40, om man inte 

föredrar att bli medlem i IPH, då med

lemsavgiften, SFr 60, inkluderar båda. 

Detta sker enklast genom inbetalning 

till pg Basel 40 31 630 eller till Union 

Bank of Switzerland, Basel konto 

664.350.01E. Språken är engelska, t yska, 

franska med resumeer. Arsboken släpar 

något efter: senast utkommen är årgång 

1986. IPH Information utkommer fyra 

gånger om året. Arsboken innehåller mest 

större uppsatser, sådan a som inte lämp

ligen kan publiceras i IPH Information, 

samt föredrag från IPH's kongresser 

vartannat år. Nästkommande kongress kom

mer att äga rum 4-10 september 1988 l 

Durham-Hertford, då intresset koncent

reras till engelskt papper. 

YEAR BOOK 

INF ORMATION 

Jag har ha f t tillgång till årsböckerna 

vol. 4(198 3/84 ) och 6(1986). Arg. 4 inne

håller föredrag från kongressen l Boston 

1982. Där finns bl . a . bidrag av NPH-med

lemmen Be van Ginneke- van de Ka s teele, 

som i sin översikt över Paper Publica

tion Soci e ty's historia tvingas meddela, 

att serien Monumenta-band tills vidare 

måste läggas ne d e fter nr 15, på grund 

av att det har blivit ett för dyrt pub

likationssätt. Nr 15 blir en översätt

ning av N. P . Li kacev's Paleograficeskoe 

znacenie ... : Paleographic significance 

of watermarks in paper. Där finns vidare 

bidrag av NPH-medlemmen Edo Loeber om 

papper i stort form a t (4 sidor ) , om pap

perstillverkning på 1800-talet med avseen

de på råmaterial (6 s.), om ett sätt atL 

fotografera t r ådmärken i pappers formar 

( 3 s. ) , om en pappers form för sedeltill

verkning (4 s. ) . 
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I övrigt finns föredrag om tidigt bruk 

av velinpapper i tryckta böcker (Richard 

L~ Hills), om f~rgat papper till för

s~ttsblad i Olga Hirsch Collection (Mir

jam M. Foot), om handtillverkning av 

papper i Korea (Kim Yeong-Yon ) , om char 

ta sigillata (Lia Nadler), om skotskt 

inflytande på amerikansk papperstill

verkning (Alistair G. Thomson ) . 

Bland övriga uppsatser kan n~mnas: om 

Vm som s~kringsmede l i holl~ndska v~rde 

papper (Jacop van Houtum). I denna upp

sats avtrycks en "Förbindelse avgiven 

av m~stare och pappersges~ller vid Uddby 

pappersbruk" 29/11 1665, undertecknad av 

Ar[e]ndt Schlodt , Carl Carl Son, BertelI 

Sanner, Joh. Christoff Bentz från Frei

burg im Breisgau och Joh. Christoffer 

Marten (Kammararkivet . Bankv~sen. Gamla 

banken. Bunt I, fol. 79 [nr 40]). På 

samma st~lle fol. 31 [nr 41] finns en 

liknande förbindelse av pappersmakarge

sällen Johan Christoff Bent, ~venledes 

från Freiburg im/ Br. 1/ 12 1665. Papper 

till den palmstruchska banken fick inte 

komma på avvägar eller efterapas, och 

allt utskott måste malas till pappers

massa igen. 

Det finns förutom kongressrapporterna 

ett par pappersbruksmonografier: om Hau

ritz l Oberpfalz (Tyskland), om pappers

bruk i kantonen Zug (Schweiz) samt 180 

sidor om papperskvarnen vid Brunau (Ös 

terrike) av Rudolf Matouch. 

Slutligen kan nämnas L.E. Fleming's ar

tikelom pappersmakarkonstens va ndring 

från Bortre Orienten. 
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På samma s~tt innehåller årgång 1986 

föredrag från kongressen i Köpenhamn 

1986 - men inget darutöver. Det var des

to fler föredrag bl.a. av vår medlem 

Theodor Gerardy om identifieringen av 

Vm i Basel på 1500- och 1600-talen ge

nom att para ihop familjevapen / symboler 

och pappersbrukshistoria. Detta före

drag kompletteras av Hans B. Kälin om 

vapen i schweiziska Vm. 

Medlemmen H.P. Pedersen berättar hur ar

kivalier förvarades i Danmark, Anne

Grethe Rischel om papperstillverkning i 

Nepal och Thailand, Gunnar Chr istie Was

berg om tiara-vattenm~rken. Det finns 

dessutom en sida reklam om Anne Vilsb011 

som papperskonstnär. 

I en artikel, ursprungligen publicerad 

l Paper and Pulp 1983 : mars, fastslås 

T'sai Lun's "uppfinning" av papperet. 

Man har studerat arkeologiska lämningar 

av tidigare försök att tillverka papper. 

Elaine Koretsky fyller på med en arti

kel om papperstillverkning i Kina och 

Tibet idag. Wisso Weiss rapporterar om 

olika tillfällen, då man tvingats att 

~ta upp papper. Peter F. Tschudin före

slår ett klassificerings/ben~mnings-sys

tem för vattenmärken inför en önskvärd 

databearbetning. Richard L. Hills berät

tar om de första maskinerna för pappers

tillverkning. Pappersbruksmonografier 

representeras här av Peter C.G. Isaac 

om Fourstones (England) och Henk Voorn 

om De Sc hoolmeeste r (Holland) . 



Denna volym har iordningställts vid Kon

servatorskolen i Köpenhamn genom att fö

redragshållarens manuskript har repro

ducerats. Tyvärr har det engelska språ

ket ofta misshandlats i de danska bi

dragen. 

IHP Information innehåller uppsatser, 

allmänt och blandat, bokrecensioner, 

tidskriftsöversikter, medlemsnytt etc. 

Inr 1988:2 meddelas, att belgiska pap

pershistoriker börjat att ge ut en kvar

talstidskrift som behandlar belgisk pap

persti 11 verkning, "B P H". För läggare 

är Walter Kaefer, Boite 4, B-4890 Mal

medy. 

Ävenledes en fransk pappershistorisk 

grupp har grundats, c/ o Mme Monique 

Zerdoun, I.R.H.T., 40, Av. d'Iena, 

F-75116 Paris. 

TVA GI-ARE PRESENT ERAR MARMORERAT PAPPER 

Som ett slutprov på en tvåårig utbild

ning på Grafiska I nstitutet hör det till 

att eleverna skriver ihop (dvs. produ

cerar in i minsta detalj en tidskrift 

som kallas Calamus . Två examinerade ele

ver , Yasemin Aymergen bestämde sig för 

att skriva om marmorerat papper. 

Yasemin är född i Tur kiet och har där

för "infödd" känsla för detta material. 

Innan hon kom till Sverige, arbetade 

hon som journalist och radio-TV och en 

tid på ett tryckeri i England. 

Karin, som ingå tt i den allmänna redak

tionen av Calamus 1988, har va r it ansva

rig för trycksaker på en informations

avdelning och bildredaktör. Karin är så 

intresserad av ämnet, att hon lärt sig 

marmorering av många typer och kommer 

att fortsätta experimentera. 
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"Den grafiska Ind u strin beh över g eneralister m ed god överblick, 
personer som fö rstår och kan arbet a Inom hela den grafiska 
proce ssen från manus tll/ färdigt och distribuerat tryck, med 
sty rning aven Industriell organisation, ekonomisk styrning, 
pers onaladministration, lagar och regler och Inte minst med hur 
nian åstad kommer k o mmunlkat lons- o c h estetisk kvalitet." 
Med de o rden hälsades vi p å utbildningens första dag av rektor 
Chrls Ottander. 

rafiska Institutet bildar till
sammans med Institutet för 
Högre Kommunikations- och 
Reklamutbildning, IHR, en 
högskoleenhet inom Stock
holms Högskoleregion. För att 

bli antagen till GI krävs allmän 
högskolebehörighet och praktisk 
erfarenhet i den grafiska bran
schen. 

GIs tvååriga utbildning har givit 
oss 80 högskolepoäng och rätten a tt 
kalla oss diplomerade GI-are, DG!. 
Etappavgång kan ske efter ett år. 
Det ger 40 poäng. 

Utbildningens 35 ämnen, som är 
integrerade i varandra, kan delas in 
i tre kunskapsområden: 
O ekonomiska och 

administrativa ämnen (50 %) 

O formgivning och 


humaniora (25 %) 

O tekniska ämnen (25 %) 


Ekonomi och administration 

I detta kunskapsblock är företags
ekonomi och industriell organisation 
övergripande ämnen. Här, liksom i 
ämnet marknadsföring, har vi varvat 
teori med projektarbeten, där vi 
löst olika problem åt näringslivet. 

I blocket ingår även produktkalky
lering, statistik, redovisning, natio
nalekonomi, försäljning, lagar-förord

,ningar, arbetsrätt , psykologi och per
, sonaladministra tio n-arbetsledning . 

Formgivning och humaniora 

Grafisk formgivning har vi studerat 

och praktiserat tillsammans med 
tre formgivare, var och en specialist 
på sitt område. Vi har arbetat såväl 
enskilt som i grupp. Precis som i 
andra ämnen ligger en stor d el av 
den nedlagda arbetstiden u tanför 
den schemalagda undervisningen. 

Andra ämnen som ingår i detta 
block är färglära, bild- och symbol
analys, språkvård och språkanalys 
samt bokhistoria . 

Ämnena engelska och tyska berör 
främst tillämpning av grafisk ter
minologi. 

Grafisk teknik 

För at t undervisn ingen i de tekniska 
ämnena ska vara så aktuell som möj 
ligt stöds den med en serie studie
besök på ledande fö retag i d en gra 
fi ska branschen. Textb eha ndl ing, re
produktionstekn ik, tryckteknik, bok
binderi och andra efterbehandlings
metoder, papp erskännedom, dags
pressteknik och datorteknik ingår i 
blocket liksom tilllämpad ke mi och 
fysik. 

Utbildningens mål 

De som lämnar GIs tvååriga utbild
n ing ska ha kvalificerade kunska 
per när det gäller planering och 
problemlösning av olika slag, sam t 
förmåga att välja teknik i d en gra 
fiska branschen. 

Efter GI ska vi kunna: 
D Förs tå organ isation och styrning 

av grafis k in dustri ur ekon omis 
ka, tekniska, juridiska, mark 

nadsm ässiga och p ersonalpoli 
tiska aspekter. 

D 	Kunna identifie ra och analysera 
produktionsproblem, fatta be
slut samt styra och kontrollera 
genomförande t. 

O Kunna välja lämplig teknik för 
såväl text och bild som tryck och 
efterbehandling. 

D 	Kunna välja formgivn ing som 
fyller läsar- och kundkrav inom 
givna tekniska och ekonomiska 
ramar. 

D Kunna planera och genomföra 
försäljn in gs- och marknadsfö
ringsaktiviteter. 

Efter utbildningen 

Ungefär två tredjedelar av de utbil 
d ade går till tryckerier och tid
ningsföretag, hälften som produk
tionsled are och faktorer och den 
andra hälft en som ekon omer och 
administratörer. 

Den återstående tredjedelen ar
betar som beställare på kundsidan. 
Det blir också all t vanligare att GI
are anställs som reklam- och mark
nadsföringsansvariga på företag 
utanför den grafiska branschen. 

N u när våra två intensiva och ro
liga år är till än da, önskar vi inget 
hellre än att komm a u t och tillämpa 
våra kunskaper och färdigheter. Vi 
ser fram m ot u tmanande och krä
vande arbetsuppgifte r någonstans 
inom informationsindustrin. 

REDAKTIONEN 

För mer information : 
Grafiska Institutet 
o 08-660 02 24 
Box 27094, 102 51 Stockholm 
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Alla har nog sett m armoreringar i gamla böcker, men Inte 
funderat närmare över det. Ord som - gles kam, mjällig 
hårborste, Ingefä ra, havsalg, galla från oxe och näktergalsbo
alla har de s in p lats i marmoreringens spännande historia som 
sträcker sig lång t bak I tiden. Användningsområden och 
tillverkningsmetoder har varit skiftande. 

huvudsak har marmorerat pap
per använts som dekoration vid 
bokbindningen, främst som fö r
sättsblad. När det blev för dyrt 
att klä böcker med skinn kom 
marmorerade bokomslag väl till 

pass. Det har dessutom varit van
ligt att marmorera bokens snitt, 
d v s bokens skurna sidor. Gamla 
kassaböcker har t ex marmorerats 
för att undvika bokföringsbrott. 
Togs ett ark bort ur kassaboken 
kunde man se det på snittets möns
ter. (Det finns en annan form av 
marmorering som vi inte går in på 
här, nämligen den man finner på 
målade väggar i äldre trapphus och 
på möbler.) 

Några få utöv a re 

Idag finns bara ett fätal hantverkare 
som genom handbokbindningen 
häller marmoreringen vid liv i Sve
rige. En av dessa är Marlis Egli i 
Huddinge. Det är genom den mar
morerade ytan som hon ger boken 
en personlig prägel. Hon v ill inte 
bedöma ett marmorerat ark för sig, 
utan ser det som ett komplement 
till bokens form och innehåll. För 
henne fungerar alla delarna som en 
helhet. 

Men visst är det marmorerade ar
ket ett konstverk i sig, även utan 
den inbundna boken. 

Det finns konstnärer som utny tt
jar den speciella teknikens möjlig
heter. Marc Frolla frän Fran krike 
har gjort fantastiska bergslandskap 
och Nedim Sönmez frän Turkiet, nu 
bosatt i Tyskland, avbi ldar s täm
ningar i naturen. En kla tulpaner el-

Det anses va ra svårast al t gära en marmo 
rering av delt här typ en . 

ler hyacinter på en enfärgad bak
grun d , av Mu stafa Dii zgiinman, är 
vackra stämningsbilder. 

Det är möjlig t att marmorera på 
bomullstyg och siden . Men den 
speciella tekni ken begränsar storle
ken på den yta man vill färga in. 

Nästan trolleri 

För att på ett enkelt sätt beskriva 
hur man gör kan man säga att ut
stänkt färg fär flyt a pä en klisterIös
ning, likt gräd de klickad pä nypon
sop pa. Ett papper lägg3 försiktigt 
ned pä badet och suger omedelbart 
upp den flytand e färgen. 

Det se r u t som trolleri, men är 
inte så svårt at t lära sig. Vi ska här 
kortfa ttat beskriva två sätt att mar
morera. De skilj er sig en del från 
varandra, men principen är den
samma. 

Vi d den enklare tekniken sprids 
oljefärge r, u tspädda med lacknafta, 
ut på e tt bad gjort pä cellulosaklis
ter. Denn a metod kallas oljefärgs~ 
ma rmorering och ger många möjlig
heter att variera färger och möns
ter. Drar man en gles kam genom 
färgytan eller rör med en pinne i 
badet föränd ras de t mönster som 
förs över ti ll papperet. 

Det andra och krångligare sättet 
kallas carraghen marmore rillg. En 
speci ell algar t, carraghenmossa, 
kokas med vatten och utgör den 
"grund " som färgen ska flyta på. 
Grunden kan dock inte användas 
med en gäng, utan måste stä och 
"mogn a" flera dagar. Färgerna är 
speciell t p igmen trika och för att få 
dem att flyta ut tillsätts galla från 
oxe, som päverkar ytspän n ingen. 
När man drar kammar och pinnar 
genom färgbadet följer färgerna ef
ter, och bildar fina li njer. Det är 
med denna metod man bl a fä r fram 
dettypi skakam marmo rm önstret. 
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Marmoreringen är klar när arket lyfts fr dll "grunden". 

Allt ska stämma 
Det som gör carraghenmetoden 
svår, är att flera saker ska överens
stämma med varandra. Rummets 
och grundens temperatu r måste 
vara exakt densamma och det får 
inte vara för dragigt. Grunden får 
inte heller vara för tjock eller fö r 
tunn och färgerna får inte spädas 
med lltför mycket oxgalla. 

Följ ande histo ria visar h ur till sy
nes obetydliga saker spelar in . Den 
berömde turkiske marmoreraren 
N. Okyay och hans elev höll på att 
göra marmorerat papper, ebru, i 
badrummet samtidig t som frun 
grillade kebab i trädgården. Plöts
ligt förändrades rnarmoreringsytan 
och blev helt prickig. Eleven blev 
förvånad men Okyay skrattade och 
sa: 

- Det är grilloset som sprids i 
luften, lägger sig på ytan och 
splittrar färgen. Olj a och ebru kom
mer inte överens. 

Kineserna var först 

. Pappersmarmoreringen har en lång 
och brokig historia. Att h antverket 
är gammalt kan man konstatera, 
men hur gammalt har man länge 
tvistat om. Inte heller vet man orsa
ken till dess uppkomst. 

Det är svårt att bestämma åldern 
på marmorerat papper, då det inte 
var brukligt att signera eller skriva 
ut år tal då marmoreringen gjordes. 
Man får istä lle t bedöma färgpig
mentens sammansättning eller 
papperets ålder. 

Den första, h ittills kända, be
skrivninge n av marmoreringskons
ten kommer från Kina. I boken 
"Papperets historia" av Su-[-Chiell 
från 900- talet beskrivs hur man 
med hjälp av så skilda medel som 
ingefära och mjällig hårborste (!) 
fick svart och färgad tusch att spri
das och d ra ihop si g på en klister
lösning. Mönstren föreställde 
mänskliga figurer, moln och fåglar. 
I Kina och i Japan har färgade pap
per alltid haft tor symbolisk bety
delse. 

Sedan 1000-talet har m an i Japan 
tillverkat ett stilrent tuschmönstrat 
papper, s k suminagasilipapper. På 
de t skrev man dikter. I Japan och 
USA lever tekn iken vidare, men i 
Europa h ar ingen intresserat sig för 
den . 

Det var sann oli kt via handelsvä
garna som kunskapen spreds till 
Indien, Persien och Turkiet någon 
gång före 1500- talet. 

l Indien framställd e man jakt
och na turscener på ett komplicerat 

sätt. Med hjälp av påklistrade scha
bloner kunde ett ark m armoreras 
flera gånger. en idag verksamme 
amerikanske marmoreraren Chris
topher Weima l1n har beskrivit hur 
detta gick ti ll. Han konstaterar att 
det troligen var samma hantverkare 
som gjort de 18 exemplar från 1600
talet som finns spridda på museer 
över hela världen . 

En lång tradition 

Turkiet betraktades länge som mar
moreringens hemland. Redan på 
1500-talet hade man en utvecklad 
teknik och komplicerade mönster. 
Det iinns bara e tt fåtal marmorera
de ark b varade från denna tid. 

Vattenlösliga min eral- och växt-

Näktergalsbomarmor. 

färger användes . Grunden kokades 
till en början av gummidragant, en 
kåda som kommer från en buskart 
som växer i Asien . När det blev för 
dyrbart at t fram ställa gummidra
gant, kom man på a tt använda alg
arten carraghenmossa. Den växer 
rikligt på Irlands kust och förekom
mer också på den svenska västkus
ten. 

Enligt muslimsk sed fick Ko
ranen inte illustreras, men genom 
att rama in texten m ed marmorera
de silhuetter blev de t indirekt bil
der. Marmorerat papper användes 
också i den turkiska undervisning
en. Det var tradi tion att eleverna 
fick skriva sina exam.ensarbeten i 
kalligrafi på sådana papper. Korri
geringar var nämligen omöjligt att 
göra utan att det syn tes. 

Innan turkarna själva kunde till
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verka papper importerades det från 
Europa. I Turkiet marmorerades 
pappret och såldes sedan tillbaka 
till europeiska länder, främst Tysk
land, under namnet "turkiskt pap
per". 

I det längsta ville man bevara 
. marmoreringens hemlighet i Turki
et. Tyska bokbindare lyckades dock 
komma på hur man skulle göra och 
började själva använda tekniken. 
Tyskland ges därför ibland felaktigt 
äran av att ha uppfunnit marmore
ringstekniken. 

Fortfarande marmorerar man en
bart med den komplicerade meto
den i Turkiet. Att använda oljefär
ger är ett stilbrott och helt förkast
ligt, anser man. Kanske är det ge
nom denna traditionsbundenhet 
man lyckats bevara hantverkskun
nandet och flera hundra år gamla 
mönster som näktergalsbomarmor, 
predikaremarmor och porfyrmarmor. 

Småindustri som förföll 

I Europa hade marmoreringskons
ten sin storhetstid på 1600- och 

1700-talen. Det var en blomstrande 
småindustri som förföll i och med 
1800-talets industrialisering. Pap
peret fick en sämre kvalitet och lön
samhetstänkandet kom in. Mot 
hela detta förfall av hantverkskons
ten reagerade två engelsmän, John 
Ruskin och William Morris kraftigt. 
Med intresserade bokbindares 
hjälp fic k de upp kväliteten på mar
morerat papper igen. 

Marmoreringskonstens historia i 
Sverige är relativt okänd, men m an 
vet ändå att den kom hit tidigt, re
dan 1679. Ingeborg Börjesson (1890
1976) är kanske den konstnär som 
betytt mest. Hon utvecklade olje
färgsmarmoreringen med ett säkert 
färg- och formsinne och hennes als
ter är högt eftertraktade även inter
nationellt. 

Nu ökar Intresset 

Intresset för pappersmarmorering 
har ökat de senaste 10-15 åren, 
både i Sverige och utomlands. För
ra året ordnade marmoreraren Jan
Olov Nyström en stor utställning l 

Kungliga Biblioteket i Stockholm 
som blev mycket uppmärksam
mad. 

På Nordiska b okbindartävlingen 
bedöms överdragspapper i en klass 
för sig. 

Ett marmorerat papper är unikt. 
Det äger en skönhet som man inte 
kan få fram m ed tryckteknikens 
hjälp, h ur utvecklad den än är. Det
ta konstaterande och det faktum att 
det är roligt at t utöva ett hantverk 
som ger resultat, gör att marmore
ringskonsten inspirerar. Det sägs 
att våren skulle vara den bästa ti
den för marmorering, så varför inte 
göra et t försök? 

För den som själv vill prova på marmore
ring skonsten rekommendera s "Marmore
ringsboken" av Jan-Olov Nyström, Ord
fronts förlag. Till stor hjälp för denna artikel 
har bl a varit Ulla Ehrensvärds artikel "Mar
morerat popper, ebru, från äldre tider" ur 
Svensl-.a Forskningsinstitutet i Istanbul , 
Meddelande n nr 511980. 

YASEMIN AYMERGEN 
KARIN LINDAHL 

Nedim Sönmez inspireras av IW/llren till sili(l kOllstn ärligillllarl1lorering(lr . 
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PAPPERSPOLKAN 


, 
Av JAN OLOF RUDEN 

DE AV OSS SOM HAR UPPLEVT andra världs

kriget och efterkrigstiden kommer säkert 

ihåg hur eftertraktat returpapper var. 

Jag har själv lastat cykeln full med 

tidningspapper, skickad av min mamma att 

sälja det till en lumpsamlare i Väster

ås. Under 1950- och 60-talen härskade 

fra~tidstro, och slit- och slängsamhäl

let. Då var det inte längre aktuellt att 

ta till vara använt papper. I stället 

utvecklades emballage till ett medel att 

marknadsföra varorna, och hygienpapper 

blev en stor produkt. Råvaror gick åt i 

allt större mängd. Med oljekris och ener

gidebatt på 1970-talet - och nu på sena

re tid även miljödebatt - har det åt e r 

blivit efterfrågan på returpapper. 

Det är väl inte aktuellt att skriva en 

ny schlager för att uppmuntra till in

samling av papper i våra dagar. Om så 

skulle s ke, skulle den nog bli litet an

norlunda än Papperspolkan , som här pub

liceras som ett minne för dem som var 

med och som ett kuriosum för en yngre 

generation. 

Nu var Pappe rspolka n inte tillkommen en

kom för pap per sinsaml ing. Det var en 

amerikansk schlager av Ross MacLean & 

Arthur Rich ardson med titeln Too fat 

polka, som handl ar om en alltför tjock 

flicka. När sch l agern subförlades i Sve

rige av Reute r & Reu te r försågs den 

80m regeln va r - med en svensk text (av 

"Ninita"), som med titeln Pingpong polka 

fortfarande handlade om en för tjock 

flicka . Men s å gj orde "Hjorvad" (Karl 

Custaf Johans son) en ny text till melo

din (med ut es lutande a v tr iodelen) och 

som Pappe rspol kan bl ev melodin spridd i 

Sverige . 
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Papper s polkan 
(Too :rut p olka. ) 

I ~()~~ Mae l.oan 

I 

~rL hur ~i c ha rdson 

r 

il 
G-? 

;) r r II
J 

J l J 
C 

j j J j . II; j JJ IJ , 
öppna dörren när vI klämmer i 	 del som nu skal l b l i 
aftonpress och r 	 klump kärleksurevnns sl um pveckopress i 

t:r1 	 c 
f 

tj J J I J, !F r r r I r r r j I J j J J 
vårens melo di. När vi spela r papperspolkan sllmJor ni j 

allt är papp e rs- lump. Ruppaka!j i:l ll sklll! .i ba Ijan samla a lit ni 

C c '1 
I l 	 f~ I r r r r I r 

C 

bun t, 
nar~ 

l W j J Jr I r r F •r 	

(!)r 
I. Rensa skåp och ga r -de-ro- ber kö k och kor-ri- dor r r r 

~U'l hyl- lor al- la s kr ub-bar var -je gam- mal l!i r 

Rädda sku- tan och va-lu- tan öpp- na r.rin -den upp t ill vinden 
2. 	 Al-m a- nac- kor dec- kar -böc-ker al l t ni Jä m- par hi t 


Här s ka ll ko-kas hårdva-lu- ta, l anga ba- ra [ram 


c 	 c 
1 I F F r r n 

ra 
al-Ju skum- ma vrii r, parpr.rspoJh:::tn r,år 

polkun [("är, polkJn puppr.rspolkiln 
 r.~' r 

Heja' Heja! I' Ilppersp01 b i n gå r 


kokas tiH sul fit 	 och t i l L molor spril 
[öUe-tong- er, snuska rtong-er, brö Ll opslc!e,- gr um 

Copyright © 191\7 by Shap.lro [krnsLein &. Co Ini;. Nr.~ Yo rk 
For SIwden ReuLcr &. IIr.uter I-'örlags "B, SLor:kholm. Tryc k L med 
Li Hsti'lnd 

25 


iii 



RÄKENSKAPER 1987 


Ingående saldo 1/11987 - Postgirokonto 85 60 71 - 6 U + CIK = 3.205 :18 kr 

INKClMSTER 	 UTCIFTEIR 

Tryckn i ng NPH-rlyt t 5 . 175:

Porto PH-nytt 2.472:23 

Etiketter & kuvert 494:75 

Medlemsavgi fter 8.759: 33 Fören ings ab orlflemang '100: 

Försälj ning NPH-rlyt t 662:50 Stämpel 12: -

Ränta 1987 247:04 Museiguide 84:50 

Kr 	 8.338:48Kr 	 9.668:87 

Saldo postgiro U + CK 3'1/ 121987 = 3.436:08 kr 

Unde rteck nade utsedda att granska räkenskaperna för Föreningen
99 	 enskilda medlemmar 

Nordiska Pappershistoriker ullder verksamhetsåret 1/1 - 31/12 1987 

31 institutioner får efter slut förd revision avgiva följande berättelse. 

Räkenskaperna är förda i god ordning. De har granskats och 


samtliga poster är verifierade. 


Tillgodohavande på postgiro överensstämmer med erhållet konto


besked. 


Med 	 anledning av den verkställda revisionen före slår vi årsmötet 


att 	fastställa balans- och resultatsräkningarna 


att 	bevilja styrelsen Full ansvarsFrihet för den tid som revisionen 

omFattar. 

REVISIONSBERÄTTELSE 
Stockholm i apri l 1988 

C]\l0'-- q,[V";>vW'~ { 
Ulla Ehrensvärd 	 Claes Ekeroth 

26 



---------------

RÄTTELSER OCH TILLÄGG TILL 

MEDLEMSFÖRTECKNING JANUARI 1988 

NYA IvlEDLEMMAR: 

Jan Erik Johansson 

Stens väg 9 C 

S-574 40 VETLANDA 

Gunnar Olofsson 

Ängkärrsgatan 8 n.b. 

S-171 58 SOLNA 

Kristina Scherp 

Berghauptmansgatan 

S-791 51 FALUN 

Carl Ake Svanberg 

Trollesundsvägen 139, 3 tr. 

S-124 39 BANDHAGEN 

ADRESSÄNDRINGAR: 

Elisabet Berg 

Körsbärsvägen 9/081 

S-114 23 STOCKHOLM 

Landsarkivet l Östersund 

Arkivvägen 1 

S-83 131 ÖSTERSUND 

Arbejder-, Håndv~rker-
Industrimuseet 

Att. Jacob B. Jensen 

Gasvej 17 - 19 

DK-8700 HORSENS 

og 

Lantmäteriet 

Kartvårdscentralen 

Att. Tomas Westin 

Verkmästargatan 3 

S-841 00 ANGE 

Stadsarkivet 

S:t Petrigången 

S-211 22 IvlALMÖ 

7 A 

Per Cu llhed 

Akervägen 5 

S-740 20 BRUNNA 

Sanny Holm 

Kungsholmsgatan 13, 

S-112 27 STOCKHOLM 

5 tr. 

IPH 

c/o Henk Voorn 

Pinkenbergseweg 5 

NL-6881 BA VELP 

Nederländerna 

Folke F. Ahlin tidigare Motala 


Bo Hansson tidigare Helsingborg 


Kjell-Ake Karlsson tidigare Aby 
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