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ÄR DU INTRESSERAD AV 

HANDGJORT PAPPER ELLER 

AV PAPPERS HISTORIA? 


av ha ntve rkstradi tionen, av tillverknings

sätt t, av redskapen , av pappersmakarna , av 

bruk h istoria och bruksmi ljö , av den fär d i

ga produkten ch dess användning, av vat

te nmärken , av datering med hjäl p av pap

persegenskaper (särskilt vattenm ärken), av 

papperskonservering, av konstnä rligt b ruk 

av papper? 


GÅ DÅ MED I NPH, FÖ R ENI NG EN 

NORDISKA PA PPE RSHISTOR IK E R! 


D u får då NPH-Nytt, föreningens tidskrift 

fyra gånger per år. Du blir d å berättigad 

att delta i medlemsmöten var ta nnat år och 

träffa likasinnade. 


Årsavgift/ prenumerationsavgift In9 för 

enskilda medlemmar och hembygdsföreningar 

är S EK 80:-, för institu tioner S E K 125:-. 

Årsavgift 1990 är 90:- resp 130:-. 

Betala på föreningens postgirokonto 85 60 

71 - 6. Glöm inte aU ange avs~indare. 


Omslag: Bo Rudin: Fontanas japanske kus in, (19R2) 
Foto: Bo Rudin 



Konst av papper 

eller . 


Kärt barn har Inget namn 

A V BO RUDIN 

Det känns tråkigt att b()rja en artikel med 
aU tjata om definitioner, men ibland är 
det nödvändigt. ] gaUeri- och muscisvängen 
ha r papperskonst i alla tider varit syno
nymt med konst på papper, dvs konstverk ut
.-orda med en pappcrsyta som mottagare av 
antingen tryck, målni ng cller tcckning" Dcn 
här artikeln kommer att handla om något 
heJt annat, nämligen konstverk framställda 
dirckt av p appersmassa eller på annat sä tt 
manipulerat papper. I brist på annat kan vi 
kalla det konstpappcr. 

Att göra sitt eget papper har utvecklats 
till en ny konstart och många konstn~irer 
h;.Jr genom aU personligen engagera sig i 
ha ntverket b", rja t intressera sig för fram
sUiJJningsprocessen och som följd därav så 
småningom börjat tillverka massa själva. 
Genom att samla in fi brer och bcarbetn dem; 
s lamma upp fibrerna i vatten för att få 
pappersmassa; til lverka egna handpappers
formar rö r att göra ark eller använd a 
mass;.lIl till skulptur eller andra t.redimen
,siol1ella verk. För konstniiren är det bara 
dcn egna fantasin SOI11 sätter gri~nserna för 
konstpappret. 

På sätt och vis knn man se dagel1s kOl1 st
p3pper som en fortsättn ing på de t so m 
Braque och Picasso sysslade med i den mo
derna konstens barnd om när de klistrnde bi
tar av tapeter och tidningspapper på sina 
bi lder om delar av k mpositionen. En vida
reutveckling av dessa tankegångar kunde 
skönja i början av 1960-talet , när flera 
konstn iircr börjnde arbeta med ylstruktu ren 
i konstverkct. Burri och Ta pies med nj a, 
rivna och inf~i rgade tygstycken , Yves Klein 
med svamp samt Fontana med snitt i dukcn. 
U ngcf~i r snlll tid igt började de första ex pe

ri mentcn med konstpap per i USA och Europe] 
Det handgjorda papperets möjl igheter som 
konst närlig t mcd ium gclr upp F· r ner och 
fler och, å ~måningom uppst<1r en hel t ny 
konstart. En konstart där man visserligen 

använder papper, men inte som underlag utan 
~om ett självständigt mcdium. 

För många konstnärer har denna djupgående 
kontakt med papperet inneburit nya tanke
gångar och nya arbetssätt. Det som ti<ligare 
var ctt själlöst underlag fick plötsligt en 
helt ny status! 

Man kan faktiskt tala om en f()rutsäg ba r 
kedja av händelser som inträffar när niJgo n 
börjar intressera sig för papperets möjlig
heter. T ill en början år det pappersmassans 
förföriska takt ila egensknper och dess mc)j
lighetcr att låta sig ma nipu leras samt för
milgan ntt innesl uta a ndra obje kt eller ma
terial. De första arbetena ten derar också 
att framh äva ytans str uktur (många gånger 
ett resultat av il la mald massa). Efter öv
ning och praktik - eller tr ial and error 
som det också kallas - lär man sig dock att 
.<;tyrn processerna så att resultatet blir 
det som åsyftas. 

Just aU man kan styra arbetet med bil
den genom sina egna verktyg, pa ppersmassan 
och formen, gör konstn ä rens cHbcte med 
pappcrsbilclen väsensskild från den gängse 
uppfattningen av "pappcrskonst". Det finn s 
inge ,<; Iumpartat i att göra en bild av 
pappersmassa. Tanken, eller "skissen" i 
huvudet, kråver för att kunna utföras kun
skaper om materinJct, något so m tar lång 
tid att inhämta. 

Den lilla bild (20 x 10 cm) som jag kal
la t Fon lanas japanske kusin är gjord 1982 
och uppbyggt! med en kvadratisk pappersform 
mcd en delning. rib ba i övre delen samt en 
"ram " . om fo rma ts med en rcms;] metallni4t. 
Ramen är gjord av tidning, pappersnwssa (små 
bitnr tex t fi nns kva r här oc h Vår) med an 
det so m finn s innanför ramen år gjort av 
hom ul lsm assa. 

Men som sagt , endast di n egen fantasi 
s ~ilte r gränserna för vad d u vill i<;tndkol11
ma. Papperets möjligheter är gränslösa ! 



ART-89 i HärnösandAV BO RUDIN 

Arbetstältet . Längst fram Lv. Andreas von 
Wcizäcker, Lh. Sonja Renard 

Utgångsläget för ART-89 i Härnösand var 
att skapa skulpturer i papper. Papper som 
skänkts av bygdens huvud industri i form av 
balar med massa, rullar med tidningspapper , 
kartong etc. Dessutom fri tillgång till 
verktyg av alla slag. De deltagande konst
närerna, som valts ut av skulptörföreningar 
i tio länder arbetade i ett tält samt på en 
utomhusscen på Mellanbolmen i centrala Här
nösand och allmänheten kunde hela tiden 
följa arbetet. 

Det var således mera en arbetande verk
stad med givna förutsättningar än en vanlig 
konstutställning. Ingenting var givet på 
förhand. Konstnärerna ställdes inför mate
riaihögen på scenen och sedan var det "ba
ra " att sätta igång med skapandet. 

Den inledande dagen som var fredag den 10 
juni gick mest åt till att känna sig fram, 
eftersom de flesta av de tio konstnärerna 
inte tidigare arbetat med papper som medi
um. På fredagscftermiddagen h()l!s OCkS{l den 

officiella invigningen med tal av bl a 
statssekreterare Gunnar Svensson . Han fram
höll konstens och kulturens betydelse i 
samhället och ansåg att sommaren var en 
idcal ,isk tid för en mindre stad som Hä rnö
sand att arrangera en kulturfestival. 
Mycket folk är i rörelse under somm armåna
derna och det innebår att festivalen inte 
blir så lokalt färgad. 

Konstnärligt lyft ,. 
Åke Lagerborg, den svenske deltagaren, sa

ger att han var oerhört glad att Skulptör
förbundet valt honom att representera Sve
rige på ART-89. 
-- Ett verkligt lyft att få träffa och inte 
minst arbeta jämte nio kollegor från i 
stort sett alla hörn av världen. Vi blev 
snabbt ett väl sammansvetsat gäng som ver
kade ha känt varandra sedan barnsben, För 
egen del hade jag väl lite tankar om vad 
jag ville göra, men jag. tycker ä~clå ~lt ~lct 
blev en verklig utmanIng att stai'las 111for 
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pappers- och massahögen på scenen. 

Islänningen Sverrir Olafsson som annars 
mest a rbe tar i metall och trä håller med : 
-- En bra ide att samla konstn ä re r från o
lika länder och kulturer. Här får vi chan
sen att träffas och inspireras av våra oli
ka bakgrunder och kulturer. 

Returmaterial 
R uth Faerber från A ustralien arbe ta r gär

na med returrnater iai -- att kun na ge en ny 
betyde lse åt "något som anses förbru~.at. Hon 
anser också a tt det rinns ett molekylart 
minne i varje människa och.med sin ko ~.st 
vill hon locka fram dessa mII1nen och starka 
för bindelserna mellan oli ka kul tu rer. 

Just det senare, a tt stärka förbi nde lser
na mellan olika länder och kulturer, va r 
ett gemensamt önskem å l för sam tli~a delta
gare i ART-89 och nera av konstnarern a 
skulle undersöka möjlig lwtcrna av att 
a rrangera något li knande i sina hem länder. 

Kulturakademin 
A rrangöre rna av denna fr~mgå ngrik aJesti

va l kal lar s ig Kulturakademtn och cldsJa-. 
18rna ba ko m det tjusiga namnet hetcr Bnta 
Hatt och Kjcrs t in Schenell. 

-- Vi skickade inbjudningar till 16 länder, 
men eftersom vi bara hade pl at') för tio 
deltagare så tog vi de tio (?rst anmä ld~ 
säger Kjerstin ScheneU ' Fo: att ,:rara va rt 

o
första arrangemang maste Jag saga att det 
blev en fullstän d ig succe och förfrågning
ar har kom mit frå n många håll om a tt anord
na liknande fe tivaler. Det unika med K ul
turakademin ä r ju att vi arbetar över alla 
kulturområden. 

Stipendier . o 

Fyra s tipendier delades u t, Inte som na
gon slags prissättni n~ u~an .mera so~ en be
löning för hu r de tagl t till s ig mat~.fl a
let. N är de t io a rbetsdaga rna var over och 
de färdiga verken ställ ts ut i ~eater~ s fo
ajc kun de juryn -- som egentlIgen .vtl le bc~ 
löna alla dc tio deltaga rna -- s lu tlIgen 
enas om att ge fö rs ta p ris~t t.ill B arb a ~a 
T ieaho frå n F inla nd . De ovnga t re pnsta
garna var R uth Faerber , A ustralien , T~ (?.r 
Sandborg , Norge och Andreas von WClzacke r, 
Västtyskiand. De övriga sex deltaga rn a var . 
Joyce Honsberger, Canada, Ma rgi t Rosem?lcr, 
Da nm ark Sverri r Olafsson, Isla nd , SebastI
a n. Mexic~), Åke Lager borg, Sverige sam t 
Sonia Renard, Frankri ke. 

R uth F aerber 
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Fiskebyholm vid Norrköping 


AV BJÖRN H ELMFRJD 

Ur sin kommande bok om Fic;kcby pappers
bruk genom tiderna har Björn Helmfrid 
ställt till NPH-Nytts förfogande det ka
pitel som skildrar pappersbrukets mrsta 
tid. 

Borgmästarnas pappersbruk, J637 - 1649 
På lantmätaren Jean De Rogiers karta över 

Borgs kyrkby i Memmings härad , utförd 1650 , 
ses också de tre hem manen i Fiskeby på no r
ra sidan om Motala ström samt vattenverk i 
anslutning till [a lten strax väs ter om 
nämnd a by. På samma li ll a ho lme, invid 
strömmens nordsida, där änd a in i nutid 
F iskeby pappersbruk legat, fi nne r vi två 
byggnader, båda utan markerade vatten hjul. 
Mellan byggnaderna står ordet "pappers
bru k", d äröver ett oläsligt ord. O m själva 
byn anges, att den är frä lseegendom under 
Louis de Geer. Så hade den varit alltifrån 
1641, då den store vallonske affärsmannen 
och industriidkaren tillhandlade sig går
darna . H an h ade d essförinnan innehaft dessa 
på arrende alltifrån 1628, året efter det 
att han etablerat sig i Sverige och Norrkö
ping. 

Alltsedan Erik XIV:s tid hade gårdarna 
haft sin egen beteckning i kronans jorde
böcker, "Fiskeby godsen". Dessa spelade en 
y.iktig roll för bergshanteringen i norra 
OstergötIand, särskilt Finspång, som på 
1580-talet blev centrum för tillverkningen 
av först stångjärn, från 1610-talet också 
-- och främst -- kanoner. Dessa produkter 
skeppades över sjöarna Dovern och Glan -
vintertid på slädar -- till dess att Fis
keby forsar stoppade färden och tvingade 
fram landtransporter över näset till Norr
köpings hamn. Bönderna i Fiskeby utnyttja
des av först kronan sedan de Geer för 
transporterna ned til] vad som snart kom 
att kallas Kanontorget, strax öster om det 
palats och kontorshus de Geer ägde och be
bodde på Saltängen, "Stenhuset". T ranspor
terna i motsatt riktning omfa ttade livsm e
del samt förnödenheter för bruksdriften, 
under långa tider främst jä rn malm. Stora 
magasin vid Fiskeby inrymde de lättare och 
mer känsliga varorna, medan dessa väntade 

på vidare transport i ena eller andra rikt
ningen. 

De Rogier noterade inte holmens namn. 
Detta dök emellertid upp den 26 december 
165 l i St Olai, stadsförsamlingens äldsta 
ministerialbok, nämligen Fiskebyholm. 
Pappersbruket d är hade då existerat il4 
år, alltsedan 1637. 

Grundarna 
Pappersbruket på den lilla holmen hade 

alltså vid tidpunkten för kartans tillbli
velse existerat i 13 år. Dess grundare var 
då sedan länge ur tiden. 

Anders Matsson (159 1- 1642) tillhörde en 
inflytelserik släkt. H a ns far var kyrkoher
de i Västra Husby, Mathias Petri, född i 
Söderköp ing, hans mor dotter till en borg
mästare i Norrköping. Flera av hans bröder 
nådde höga poster. 
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En av dessa, Per, adlades Stiernrelt, sedan han 

länge beklätt kronofogdetjänster i Östergötland, 

där han också vikarierat som ståthållare (mot

svarande senare tiders landshövdingetjänst). En 

annan broder, I lans, var sedan 1599 kyrkoherde i 

Norrköping, en tredje, Johannes, biskop i 

Strängnäs och drottning Kristina d y:s lärare, 

en fjärde , Knut, landskamrer i Växjö. 


Anders hade börjat sin bana såsom sk riva
re vid kronans proviantinrättning i Norrkö
ping i slutet av I610-talet och några år in 
på I 620-talet tagits upp i stadsstyrc\sen 
såsom rådman. Han hade då börjat ägna sig 
åt affärsverksamhet och återfan ns i senare 
hälften av 1620-ta le t i ett köpma nna- och 
redarekonsortiu m, som för kronans räkning 
med förnödenheter underhö ll bl a det sven 
ska krigsfolket i Riga. 

Sedan han i ett år vikarierat på en borg
mästaretj änst i Norrköping blev han vid 
valborgsmässorådstugan 1631 ord inarie på 
posten. På hösten samma år gav han sig in i 
stora arrendeaffäre r med kron an . Mot ett 
avtalat belopp tog han han d om kronans 
sam tliga uppbörder i olika östgötafögde 
rier. Dessa affärer bragte honom till sist 
på fall, efter om hans verksamhet i dessa 
sammanhang gick utöver den gräns gä llande 
arrendekontrakt utstaka t. All tifrån 1636 
var Anders Matsson Norrköping, obestritt 
ledande man -- åväl inom ad mininstrationen 
som i den borgerliga .?ffärsv rksamheten . 
Louis de Geer var i Ostergötland alltsedan 
1627 dominanten inom storindustri oc h ut
ri kesh an del n . 

Den andre grundaren, Nils Månsson ( ISR6
1639), adlad DUJ-e ll , var on ti ll en borg
mästa re i Jönköping. Efter skolgång i he m
staden hade han sänts till Tyskla nd F·r att 
lära handel och bokhålleri . Efter några års 
praktik i hemtaden flyttad e han till Norr 
köping, där han gifte ig med en dotter 
till borgmästaren Jöran Larsson. Nils Må ns 
son var också besläktad med en av de mest 
framstående köpmännen i Stockholm , Anders 
Larsson 

Nils Måns~ons första hustru dog ung. Han 
gifte 16 16 om sig med en jönköpingsdam , 
ståthållarens dottcr Elisabet Hård af Se
gersta d. Också hon gick snart ur tiden . 
T redje äktenskapet ingick~ tped Margareta , 
dotter ti ll hertig Joh ans av Ostcrgötlan d 
förs te hovköpman, Pettcr Kru , e. När denne 
avlöstes av li.ibcckaren Johan Uthoff, sälla 
de sig Nils Månsson helt naturligt till 
denn es affärskrets. De månssonska handels
förbin de lserna inr ik ta es förutom mot tyska 
hans~st.äder? H~.lIan~. ?ch Spanien ocksel mot 

Jönköping , östgotastaclerna -- och till 
stockholmarnas förtret -- även mot mälarda
len. Ett mått på hans inflytande är att han 
förordnades till ledare i Norrköping för 
den viktiga salthandeln, då regeringen 1628 
gjorde denna till ett statsmonopol under 
högsta ledning av bl a Louis.de Geer. ... 

Monopolet hävdes emellertid redan folJan
de år. Andra tecken på inflytande är att . 
ha n togs med i direktionerna för det 1627 
bild ade Söderkompaniet, som skulle ta upp 
hand el med de främmande världsdelarna , amt 
följande år .i Skeppskompaniet, vars primära 
uppgift var att ersät~a för/ys ten a~ r?~al
skeppet Vasa. Att NIls Mansson atnJot ostort 
förtroende hos Axel Oxenstierna fram ga r av 
det förhålla ndet att han, när Norrköpings 
stads tyrelse t 638 tro ts bo rge rskapets mot
stånd byråkratiserades , sågs som en lämplig 
borgmästarkandid at av så äl ri kskanslern 
so m menigheten i staden . 

Byråkratisering skapar pappcrsbchov 
U nder j 620- och 30-talen svepte cn byrå 

kratiseri ngsvåg över det svenska samhället. 
Den berörde praktiskt taget alla samhälls
kroppens nivåer. Alltmer av den mänskliga 
verksam heten skulle på ena eller andra sät
tet dokumenteras skriftligt. J icke ringa 
mån låg staten fis kal a intressen bakom . 
Under 1620-tale t påfördes svenska folke t en 
rad nya skatter och avgifter. l nästa de
cen niu m stabi liserades den region ala fö r
valtn inge n genom til1 komsteI! ay pcrma l~.enta 
länsstyrelser. U nder samma a r tJo nd~n vaxt? 
sig många fö retag inom handc\ och mdustn 
så tora , att de krävde en omfattan e pap
persexercis för att rätt kun~a sköt~.s .. Fi n~ 
spång. Bruk ~ch ,Ho!mens !. N rrkop1l1~. ~r 
exem pel bärpa fran Ostergotla nd . Bokfonng, 
korrespondens, kon trakt, kartor och sk ilda 
slag av protokoll kom ti ll i ständigt ökan
de s tröm -- hos offentliga myndigheter lika 
väl som ho en ki ld a personer och närings
idkare . 

Papperet härtill häm tades till den allde
les övervägande delen från Holland . Aret 
för F iskeby bruks gru nd ande, 1637 infördes 
till Sverige, mes tadels över Stockholm, 
4.290 r is pap er. Kvantiteten räckte till 

nära 43 .000 v lymer, vardera om 400 kvar

tosido r, motsvarande vår tid A 4-format. 

50 år sena re hade importen stigit till nä
ra det dubbla ! 


De in hem ka pappersbrukens bidrag till 

försö rjningen med främst skrivpapper var 

mot denna bakgru nd obetydlig_ Tidigast an

lagt var bruket v id Norrström i Stockholm, 

vcrksamt 1. 56~- ! ?78, dä rcf~er det vid Upp
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sala, grundat 10LL genom kronan och på 
1640-talet överlå tet till Uppsala u niversi
tet. Näs t därefter (1620) anlade ståthål
laren Gabriel Gustafsson Oxenstierna , från 
1643 riksdrots , d v justitiem inister, vid 
sitt slott Tyresö, Uddby pap ers bruk. 
Nummer fyra bland svenska pappersbruk blev 
ett östgötskt, anlagt vid Tannefors in till 
Li nköpi ng 1628 genom domkapit let. Udd by och 
T annefors inriktade sin verksamhet på a tt 
med skrivpapper frä m t försör ja. ina ägare, 
universitetet respektive domkyrkan och dess 
organ inklusive församlinga rn a inom del 
vidsträckta linköpingssti[tet. 

Under 1630- talet blev Ostergötl and det 
ledande landskapet på papperst illverkning
ens område. Då såg nämligen ytterligare två 
pappersbruk dagens ljus. 
Först kom Louis de Geer med eU, förlagt j 

anslutn ing till hans mässing, bruk i Norr
köpings centrum. Anlagt 1633, primärt för 
att fö rsörja de Geers vittomfattande ind u
strier och handelsrörelse med papper u pp
nådde detta dock endast t io levnadsår. Bru
ket begagnade sig som emblem i vatten märket 
aven krönt St Olofyxa. Sam ma märke up ptog 

också Anders Matsson och Nils M ånsson, var
för det under deras pappersbruks fö rsta tid 
är omöj ligt att särskilja det ena brukets 
produkter från det andras i t ex elen öst
götska lä nsstyrelsens arkiv. En annan olä
genhet med överlappningnen i tid mellan 
bruket på Laxholmen inne i staden Ofh det 
på Fiskebyholm i dess grannsocken, Ostra 
Eneby, är att vi inte vet, vilka av pap
persmakarna vid sidam om ledarna för Hol 
mens pappersbruk, som skall hänföras till 
det ena eller det andra bruket, förrän ef
ter mitten av 1640-talet, då Fiskebyholm 
blivit ensam herre på täppan. 

Borgmästarnas arvingar 

När Nils Månsson 1643 avled, var endast 


äldste sonen, Magnus, vuxen och hade 20 
rig inlett en diplomatkarriär. Barnen i 

äkten kapet med Marga reta Kruse var ännu 
minde rå riga; den äldste -- en son -- blott 
9 år gam ma l. Modern gifte om sig med borg
mäs taren Olof Hising j Norrk',ping och vled 
1658. Barnens in tre sen till varatogs av 
Nils M ånsson bokhållare Joha nnes Boste
lius. 

Anders Matsson tvingades 1640 av självas
te Axel Oxenstierna att lä mna in borgm ä 
tarepost eftersom ha n enligt rikska nslerns 
mening kött sitt ämbete lamt och försum
ligt. Va värre var, han stä lldes under 
åtal för sitt sätt <;l.tt handha uppbördsar
renden a i öd ra O tergötland. Detta han n 
dock aldrig fullföl jas innan ANders Ma 
sons timglas runnit ut. Före sitt frå nfälle 
hade han mot säkerhet i sin del av pappers
bruket lånat upp pengar på skilda håll, b l 
a av översten på Svärtinge, Otto Schu lma n 
och Johannes Bosteliu , vilken si ts nämnde 
senast 1648 , ålde sin pa ntedel till Jacob 
W itte på Knivberga, en ~ gdc i Olla Sch ul
mans tj ä n t. 

N är de Geers pappersbruk på Laxhol men 
bru nnit fö r an dra gången, brydde sig ägaren 
inte om att återuppbygga det. Ett av skälen 
härtill kunde vara , att det visat sig bil 
ligare att importera papper från Hollan d , 
ett annnat att pappersbruket på Fiskebyholm 
kunde leverera erforderligt papper. Sedan 
dess båda grund are gått ur tiden begärde 
deras arvingar hos regeringen bekrä ftelse 
på 1637 år privilegium, vilket också bevil
jades den 20 juli 1644. 

År 1648 överlät Louis de G eer d ä ti ll 
sin andre son, Louis d y, 27-årig a, ses_or 
i bergskollegiet, Finspångs Bruk jämte Fis 
keby. Redan året därpå inledde denne bygg
nadsarbeten på den uppströms F iskcby beläg
na ön Ringstaholm. På grunderna efte r en 
medeltid a borg ämnade han u ppr" ra ett säte
ri, för vilket han importerade holländsk 
klink av samma typ som fadern låtit använ
das , då Holmens Bruks porttorn uppförde. 
och svågern Carl De Besche nyttjade, då 
denne byggde "Vita stenhuset på Saltängen ". 

Så snart arbete na kommit igång, begärde 
Louis d y säterifrihet för den blivande 
byggnaden, för de tre bondgårdarna samt för 
mjölkvarnen i F iskeby, vilka -- som vi 
minns -- fadern förvärvat. Bråbo härads
nämnd, som besiktigade de pågående bygg
nadsarbetena tillstyrkte den begå rda fri
heten. Men säteribyggandet avbröts innan 
det fullbordats . Ansökningen om säterifri
het togs heller aldrig upp av länsstyrel 
sen, ej heller av kammarkollegiet. Icke 
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de 'tomindre agerade Lou is d y i fortsätt
ningnen, som om den begärda friheten bi
fallits. Fiskebykomplexet försvann nämligen 
1648 ur mantalslängder och kronans övriga 
upp bördsräkenskaper. Det tillgodogjorde sig 
skattefrihet -- enligt ägarens hestiimmande! 

En ny instruktion för landsbokhållarna 
(senare tiders landskamrerare), utfärdad av 
kammarkollegiet strax för julen 1662, in
skärpte vikten av att vederbörande lokala 
myndighet noga kon trollerade de grunder på 
vilka enskilda tillgodoräknade sig olika 
skatteförmåner, t ex säteri fr ihet. När ti
den var inne för upp rättande av 1662 års 
mantalslängd [ör Ostra Eneby, tog härads
skrivaren i Bråbo därför upp frågan om fis
kebykomplexets erkliga kamerala sta tus. 
Resulta tet av hans prö 'ning blev följande 
notering i man ta lslängden : 

T re gårdar i Fiskeby säges vara säteri oeh äro 

därpå 12 personer (i mantalspliktig ålder). 

Ibid(em) (= på samma ställe) pappersmakar n, 

räknas under samma frih t , är 3 personer. 

Jbid (em) mjölnaren und r samma frihet är tre 

personer. 


Inalles bodde således nu 18 personer j 
åldrarna 15-60 i Fiskeby. Uppenbarligen 
hade pappersbruket där övergått i Louis de 
Geer el y:s ägo. Myndjgheternas up pmärksa m
het hade nu fäst') vid Fiskeby. l f rtsä tl
ningen underkastades de tre gårdarna och 
mjölkva rnen , katter och avgif er som van 
liga frälsehem man. Pappersb ruket däremot 
hölls alltjämt uta nför alla skaltelnngder. 
Det betra ktades uppenba rligen so m en ind u
str iell an läggning under Fin. pångs Bruk, en 
del av detta. 

Pappcrsmakarc vid Fiskcbyholm 
U nder åren närmast efter det a tt pap pers

bruket på Laxholmen i Norrköping avveck
lat. . bodde i Norrköpings norra kvarter 
så, om grannar till varandra pappersmakarna 
OJof Månsson och Sven samt lumpsamlarn;l 
Jöns och Olof Jönsson. Li tet sena re dyker 
också Krisloffer pappersmakare upp. Något 
annat pappersbruk att betjäna än Fiskeby
holms fanns icke i norrköpingstrakten. De 
nömnda måste alltså -- för att anvönda en 
modern term -- ha pendlat mellan bostad oc h 
arbetsplats, här en sträcka om en fjär
d ing. väg (2 1/2 km) fågelvägen. Sommartid 
betydde detta en halvtimmes promenad i var
dera riktningen. Med tidens vanligaste 

fortskaffningsmedel, hästen, förkortades 
fä rdtiden till hälften. Pa ppersmakarna vid 
Fiskebyholm är de första kända pendlarna i 
Norrköping! 

Lumpsamlaren Olof Jönsson dömde 1647 
från livet av rådsturätten i Norrköping för 
delaktighet i flera stölder. Antagligen ut
sattes han under sina lumpinsamlingstur
neer, då han gick ur hus i hus, för fres
telser som blev övermäktiga. Huruvid a döds
domen också verkställdes är icke känt. 

De första vid Fiskeby boende pappersma
karna var "mäster" Lars Svensson, troligen 
son till den ovannämnde Sven pappersmakare 
i norra kvarteret, samt Erik Andersson. 
Dessa båda hänvände sig elen 27 september 
) 643 till härads tinget i Brå bo med begäran 
om frejdbetyg F'r att i utlan det få för
kovra s ig inom sitt yrke. Lars preciserade 
de ras planer sålunda: 

Jag oeh min kamrat äm nar fortsätta att tiJlverka 

papper i rjskeby men nu lära oss "främmande 

nationer seder och statuter" 


Rätten betygade att båda pappersmakarna 
var födda i äkta sängar -- ett villkor för 
att de sku lle tas emot i han tverka rkretsar. 
Lars var född i Risinge och hade dittills 
skött sig "som en ung man väl pryder och 
anstår". Erik var född i Fiskeby, i en av 
bondfamiljerna där, och sades ha förhållit 
sig ärl igt och stilla . Båda kunde därför 
rek mm enderas till "all behaglig ( = lämp
lig) tjänst". Efter hemkomsten trädde Lars 
Svensson 1651 i verksamhet vid Fiskeby-
h Ims pappersb ruk. Under de båda pappersma
karnas utländska läroår hade pa ppersbruket 
skötts av Olof Månsson, som flyttat till 
"nya staden", d v s Saltängen och und er 
ännu något år efter de båd a kol legernas 
återkomst kvarstannade i brukets tjänst. 

Nä r Lars Svensso n åt rkommit, fylld av 
intryck fr ån kontin ntal a pappersbru k, 
byggde han om Fiskebyhol ms pappersbru k med 
ekonomiskt bis tånd från bl a lantmä tare 
Jean De Rogi r, som bodde på Borgs säteri, 
mitt emot Fiskeby och fö r sin kartfram
ställning köp te papper från bl a Fiskeby
holm. Sannolikt bid rog också ägaren , Louis 
de Geer d y till en del av ombyggnad. kos t
naderna. Lars Svenssons re!ati n till denne 
var uppenbarligen arrendatorns. Borgmäs
tarnas pappersbruk var numer de geera rn as 
pappersbruk. 
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G.limtar från Lantmäterikontoret i Vasa län
FInland ' 

A V A RKIVARIE LEIF KARP 

Lantmäteriverket j Finland omfattar tre 
olika nivåer. Lantmäteristyrelc;en, som är 
stationerad i HeJsingfors leder Iantmäte
riverksamheten i landet. J varje län fmns 
det ett lantmäterikontor (undantaget land
skapet Åland, som hör til1 lantmäterikon
toret i Åbo och Björneborgs län).Det hand
har ledningen av lantmätcrivcrksamheten i 
respektive län. Varje län är indelat i 
lantmäteridistrikt, som utför olika slag 
av lantmäteriförrättningar. I varje för
rättning uppgörs handlingar och kartor, 
vilka efter att förrättningen avsIulal'i 
sänds till lantmäterikontoret för registre
ring och arkivering. 

På lantmäterikontoret u tfö rs gi etvis en 
mä ngd olika arbetsuppgifter, men jag skall 
försöka koncentrera mig på d e uppgifter som 
berör arkiva vdelningen . 

Det egentliga skiftcsa~kJvet o mfattar 

kartor ch handlingar frän storskiftestiden 
på 1700- och UWO-tale t fram till idag. Det 
fi nns ock å lite t material frå n t iden före 
storskifte. N ä rmas t d å frå n 1600- ta Jc t. 
Antalet ka rtor i lantm ä ter ikonto ret. arkiv 
u ppgår till ca 80 000 och handlinga rn a t ill 
ca 165 000. Allt är orig inal rn a ter ia I. 

Materialets användning och tillc;tånd 
Använ dni ngen a v ma teria let ha r under 

årens lopp vari t stor. Det märks in te m ins t 
p å den kondit ion, om en stor del av arkiv
materia le t befi nner, ig i. Inn an d e moder
na kopieri ngstekniken togs i bru k gjordes 
kopieringen med h jälp av nålstic k. Det var 
tidiga re va n ligt a tt lantm ä ta re förde med 
sig en arkiverad originalka rta t o m ut i 
terrä ngen . Med tanke på den beh andli ng ka r
torna må nga gånger fick utstå tidigare mås
te kvali teten på äldre t iders papper ha va 
rit väldigt god. 

Kartor i så här dåligt tillstånd som på detta 
foto från 1970·talet hittas inte mera i arkivet 
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Samma karta i f:'iruigkon scrvcrat skick 

Bevarandeåtgärder 
Idag har vi dock en annan syn på värdet 

nv detta material. Detta speglar sig i dc 
å tg~irdcr som vidtagits för att hevara d~t 
vii rdefulla ma teria let f()r senare generatIo
ner. Ar 1977 påbörjades mikrofilmningen av 
.skiftes;Hkivets kartor och handlingar. kIng 
finns i det närmaste allt arkivmaterial på 
mikrofilm. Som brukskopior anv~inder vi 
diatzokopior ClV storleken 18 ,7 x R,n cm . 
Utlåningen från arkivet har begränsats och 
användningen av originalmaterialet har med 
milt tvång styrts över till mikrobiIderna . 

Restaurering och konservering 
Restaurering och konservering av kartorna 

påbörjades i blygsam skala 1972 , men har 
under 19RO-talet utveckl a ts till att om
fCltta S heltidsanställda personer. Ni·istkom
mande ;'l r, 1990 kommer denna verksamhet alt 
utökas med ytterfigare två personer, som 
enb ent kommer att koncentrera sig på hand
lingarna. 

Kartkonservering är synnerligen tidskr~i 
vande i oeh med att däri ingår 1115nga sV ~1rn 
arbetsmoment. BI a måste de äldre kartorn(! 
alltid putsas och tv~ittas. Oftast finns det 
på kartorna otroligt mycket tejp, som tas 
hort med hjälp av lö.sningsmcdel. Rullkar
lorn(l har vi hittills oft.nst öppnat j sina 

gamla fogar och planat ut. Efter nya direk
tiv fdin lantmäteristyrelsen kommer vi i 
större omfattning än hittills att lämn a en 
de l rullkartor i ursprungligt skick efter 
utförd konserve ring. Fdn 1972 till idag 
hill' vi rest:~urerat eller konserverat ca 
~()OO kcHtOr. A rbet.et med kartkonserveringen 
kommer att fortgå långt in på nästa århund
rade. 

Service 
.Ja g n~imnde tidigare att slitaget har va

rit ~ tort på arkivmaterialet. Fi) r att fil en 
upprattning om läget idag kan nämnas [ltt 
lantmäterikontorets kundbetjäning årligen 
betjänar ca 5000 kunder över disk och XOOO 
telcron fö rrrågninga r. Samtidigt kopierCls ca 
10 000 karlor och 4000 handlingar c'\rligen 
med anledning av inkomna beställningar från 
privatpersoner, företag , kommuner oeh stat
liga verk runt om i länet oeh i landet. Man 
kan säga aU i runda tal nO - 70 % av denna 
betjäning sker med hjälp av mikrohilder. 

Arkivavdelningens verksamhet går i huvud
sak ut på att vårda och bevara det material 
som uppkommit inom lantmäteriverksamheten i 

asa län under dc senaste <lrhundradentl, men 
.sam tidigt bör den breda allmänheten betjä
nas på ett tidsenligt sätt med de uppgifter 
dctla arkiv har att ge. 
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Fremstilling af glober 


AV MICHAE L H0JLUN D R ASMUSSEN 

Indt il for få år siden spillede papiret 
stadig en stor rolle i fremstillingen af 
glober. Det gor det ikke mere. Det er kun 
enkeIte forlag, der utgiver glober, hvor 
det kortb<Erende medium eller selve kuglen 
er lavet af papir. Idag er man helt eUer 
delvist gået over til at fremstillc glober 
af plastik. 

l godt og vel 50o år har himmcl- och 
jordglober vreret kendt og produceret i Eu
ropa, og i al den tjd har papiret V3!ret in
vo)veret i konstruktionen af dem. 

Lige fra den tidtig~t ken~te jordglob~s 
fra 1492 til engang l slutnmgen af fornge 
århundrede har konstruktionsprincippcrne 
v~rct de samme. De enkelte instrumentmagere 
havde deres egne metoder, men princippcme 
rendredes ikke syndertigt fur globeproduk
tionen blev industrialiscret i slutningen 
af 1800-tallet. 

Ved fremstillingen af en tradition el glo
bus er udgangspu nktet en kugle -- hvadenten 
vi taler om en model af jorden elle r af 
himmelhvrelvingen (firmamentet). Denne kllgk 
skal altid kunne rotere fr it i sin stander 
og må ikke vre re for tung . End videre skal 
den vrere sta bil og tilnrermelsesvis målfast. 
Dette ville ikke kunne opnås med en kugle 
af f.eks. trre, der er tungt og ha r let ved 
at revne. Der er en kelte eksem pler på glo
ber fremstillet helt eller delvist af meta l 
(ligesom de islamiske glober), men det har 
aldrig helt slået an. 

Papirkugle 
Det foretrukne materiale blev fra begyn

delsen omkring år 1500 papiret. K uglen blev 
fremstillet af papir eller pap machc evt. 
over et simpelt stel af trrelister. I regeln , 
konstrueredes to halvkugler af pap mache, 
som f0jedes sammen over en papfals langs en 
linie svarende til rekvator. For at st0Ue 
kuglens poler anbragtes en stok -- den så
kaldte centerstok -- mellem de to poler 
inden samlingen af halvkuglerne. 

l cen terstokkens encler saUes to stifter 
eller pinoler, som lldgjorde globens akse. 

; 

) 

For at s ikre en så jrevn og runel overnade 
som muligt , blev papkuglen overtrukket med 
flere lag kridering -- blanding af krid t og 
varm lim . Overfladens krum ni ng blev kon
t rolleret af en halv cirkelru nd skabelon, 
hvis cirkelkreds sva rede fu ldstren igt til 
globens endeIige omkreds . 

Papir til overOaden 
Dc t idligste glober var gerne bekl wd t med 

pergament eller papir, hvorpå kor tet blev 
tegnet. Hå nd tegnede glober ka ldes man u
krip tglober og h0rer tiI sj reldenhederne. 

H urtigt begyndte man at tryk ke kortbilledet 
i trre nit og senere i kobberstik og litho
gra fi . De striber af papir med kor tbi llede, 
som kl rebes på globen, kaldes segme nter. Dc 
er konstrueret, så de kan drekke 1/1 2 a f 
globens overflade fra pol til pol. Nogle 
gange bestå r selve polerne af en run d pa
pirskive -- en kalot -- som samler de 12 
segmenterspidser. Store glober kan have 
flere end 12 segmenter, og de kan endvic!ere 
V<Cfe delt langs rekvator. 

Forbl0ffende nog egner papir uclmrerket UI 
at drekke en krum overflade. Hvis det ikke 
er for hårdt limet, vii papiret vccre lige 
tilstrrekkelig elastisk til at kunne give 
sig her og der, således at alle gradlinier 
og landegrrenser kommer til at passe sammen. 

Matematisk set er det umuligt at lave en 
n0jagtig projektion af jordkuglen på et 
fladt medium som papir. Men kombinationen 
af den sfreriske tokant-form (altså segmen
tet) , papircts elasticitet og et uhyrc ~måt 
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Glohus (Johann I3eyer, 1722) 

m å ls tokfo rhold (glober er meget sm a mocle
Ier) mu ligg0f altså d ette alligevel. 

Gam le glo ber ses ofte beskyttet a f e t läg 
fernis. For at fern issen ik ke sk al sy r ke i 
papiret og g0re det stift og transparent, 
må papiret f0rst limes gru ndligt med gela 
tine. 

Globen er mo n teret i en meridianring af 
me, si ng, !lyor to lejer holder pinolcrne på 
plads og sikrer fri rotation . M eridianrin
gen fas tho ldes i en stander af tr~, gerne 
forsynet med en horisontring bek l«~dt med 
papir, hvorpå kalender og dyrekreds er 
trykt. 

Frcmstilling 
Fremstillingen af papkuglen kan ske på 

nere m åder. Som n~vnt bruges pap machc , 
men det kan jo v~re mange ting. leg vill 
her s k itsere de metoder, jeg har set og 
h0rt om i mit arbejde med glober. 

IfHIIge en engelsk beskrivelse fra 1700
tallet skulle kuglen formes af papirstyk
ker , der lagvist blev klccbet på cn tr~kugle 
noget mindre end den fcerdige globus. Når 
kuglen havde opnået en tykkeJse af ca. 4 

mm , blev den skåret op langs cckvator, og 
h alvdelen blev taget af tnekuglen og samlet 
over en centers tok. H erefter fulgtc en kri
dering som n revn t ovenfor. 

- 11/")" V I ---.\ ~N 
~-~ 

kon ka v 
fo r m 

Kugler ku n ne dog også op bygges på samme 
måde i en hu l eller konkav for m af ter el
ler ligncnde materiale. H uld hede blev t i!
dan net med en ci rkelrund ska belon , såled es 
a t den indvend igc overnade var mcget jrevn. 
Me toden beskr ives i en anonym tys k bog fra 
1760, og jeg ha r konstatcret den brugt på 
en tys k globus fr a 1722. Her b lev kuglen 
fo rmet a f hele papstykkcr af form so m seg
me nter, der i opfugtet tilstand var b levet 
lagt ned i en ko nkav form og limet samman 
fra indersiden. 

Den kvalitative forskel på ko nkave og kon
vekse papforme kan diskuteres. Under opt0r
ringen af fug t igt p ap, pap mache elle r pulp 
vii materialet tnekke sig sammen . På en 
konveks form vii d er vcere en grccnse for, 
Iwo r meget papiret kan trcckke sig sammen. 
Det viI spcencle sig selv fast om tr~kuglcn 
og fibrene vii blive fikseret ideres mak
simum Iigesom veel almindelig opkhcbning af 
fugtigt papir. 

I en konkav form vii dette imidlertid 
ikke vcere tilfcelclet. Her vii materialet 
frit kunne tr~kke sig sammen, og fibrene 
vii således falde tilbage i en afspccndt 
tilstand. Med klimasvingninger og mekaniske 
påvirkninger gennem nere hundrede år må 
det afsp~ndte pap n0dvendigvis v~re mere 
sta bilt og udholdencle end det, hvor fibrene 
er fikseret ideres maksimum. 
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Maskinc1 fremstill ing 
Med industrialiseringen m<1ttc sfldanne 

spidsfindige overvejelser vige for mere ra
tionelle processer. Fra slutningen af 1800
tallet blev hele papplader presse t til 
halvkugler i damppresser. Danske og tyske 
glober (og formentlig også andre) fra denne 
per iode blev fremstillet på den m5de. En 
cirkelru nd papplade med kilchak langs kan
te rne blev damppresset , og sam lingerne 
(hakkene) blev fo rs trerkede med papirstrim
ler. 

På dette tidspunkt forsva nc1 t krideringcn. 
Den var jo ikke o0dvendig nu cia damppressen 
kunne Icvere den helt rigtige kllglcform . Et 
problem man dog ikke tog h''' jd e dengang var, 
at puJpen, der blev brugt, var mekanisk 
trrema se, hvis store indhold af lignin for
årsagcde nedbrydning af de p;lkl,cbede korl
segmenter. 

Fra,et konserveringsm;:cssigt synspunkt gi
ver d lsse glober de st0rste problel11er til 
trods for deres unge alder. Segmen Lerne er 
(~fte temmeJig misfarvede og helt uhå nd ter
Ilge p .g.a. sur nedbrydn ing fra den mek a
niske trremasse. Dertil kommer at de ret 
let gå! i stykker ved behandling. Kridtla
get pa dc gamle glober fungered e ikke bare 
som fysisk underlag for segmenterne men 
ti!lige son: kemisk buffer mod sur nedbryd
Il Ing a~ el Isse. Derfor ser vi langt ofterc 
mekaniske skacler end kemiske på de gamle 
glober, hvorimod vi på de yngre ser bilde 
mekaniske og kemiske skader. 

Globen idag 
Siden introduktionen af de damppressede 

~Iober er der kun sket ganske få ;cndringer, 
lIlden man gik helt over til at benytte 
plast.. F .eks . er lakkerne blevet bed re; de 
er mcre mod ta ndsd ygt ige og gulner knap s/l 
mcget. Meridianr ingen er blevet red llcerct 
til en halvcirkel (hvis den overhnvedet er 
der), og s tanderen er blcvet Illere og mere 
enkel i ci n uclformning. 

Som videnskabeligt instrument er globens 
rolle nok udspillet , til geng;:cld har den 
fundet plads ind i folks stuer , hvilkct jo 
~etyder at den må kunne produceres bil
ligt. ~en det er lidt synd, at globen he lt 
har nHste t kontakten med papiret, 

PERMA N ENT PAPER - ISO STANDA RD? 

PapJ1er för biblioteksändamål måste ha god
tagbar hållbarhet och i USA har redan en 
stand ard etablerats (ANSI Z39.48-1984
Permanence of paper for printed library 
materials) . Denna ligger till grund för ett 
1I tkast till internationell standard fö r 
perm anent paper (lSO/DP 970 1-6) fdln 19~X . 

J den amerikanska sta ndarden f()resk rivs 
pH-värde och innehåll av basiska fyllnacl s
sto ffer. pH-värdet är fastlagt till minst 
7,.'5 och högst 9,5. p(1ppret ska ll inneh å ll a 
en basik bu ffer på minst 2% ka Icil! mka rhon a t 
och del skall vara fritt från slipmassa 
Cfully bleached "). 

Detta p(1pper är alltså avse tt för biblio
teksändamål men man kan förv ~inta sig att 
~iven arkivpapper kommer att pilverkas (1V 
standarden eftersom tillsättningen av fyll
Il adss toffer förbill igar prod u k tionen . 

Ur Nordisk arki vnytt 19RR:4 
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P~.PP'erskonserveringsavdelningen vid SVK,
Goteborg 

AV KONSERVATOR MARTIN ERICSON 

Stiftelscn Väsl.,vensk konservatorsatelje, 
SVK, är en r.egional konserveringsatclje som 
bildades 1983 av Göteborgs kommun, HaUands 
läns landsting och 8ohusJandstinget. AtcJ
jen som ligger i centrala Götcborg har sin 
lokal i en nyrenoverad industribyggnad. 
Vcrksamheten är uppdelad på fyra avdclning
ar: pappcrs-, tcxtiJ-, måleri- och kultur
historisk konservering. En konservator på 
varje avdelning och en sekreterare är hel
tidsanställda. Personalen utökac; ibland med 
praktiscrande studenter och projektanställd 
personal. Dessutom har kooservatorena utc 
i regionen möjlighet alt använda ateljeer 
och utrustning när så behövs. 

Utöver ateljeema finns också tilIgång 
ti ll bjbliotek, snickeri, laboratorium och 
utrustning för fotografisk dokumentation 
och röntgen. 

Verksamhetens mål är att tillsammans med 
de västsvenska museerna och hembygdsföre
ningarna tillgodose behovet av förebyggande 
vård och konservering. 

Pappersavdeln ingen är en väl utrus tad 
atelje med en J00 kvadra tmeter stor lokal 
ti ll iu förfogande. Den togs i bruk i 
samband med alt en papperskonservator an
ställdes hösten 1987. Efter två års arbete 
med inredn ing, utrustning och utarbetandet 
av arbetsru tiner börjar nu alteljen ta form 
och viSe a arbetsformer har blivit inkörda. 

Konservcringsbchov 
Behovet av papperskonservering i regionen 

är mycket stort. Arkiv med böcker och lösa 
ha nd lingar och stora samlingar av konst på 
papper finns ute på museerna. Därtill kom
mer stora kol lektioner av fotografiskt ma
terial, en materialgrupp som ateljen kommer 
att arbe ta med i framtiden. Förutom att 
atel jcn är utrustad med bänkar, stolar och 
förvaringsutrymmen finns tvättkar, tork
ställ ning, vakuumbord, ljusbord och diverse 
min dre apparater. 

Med tanke på att endast en papperskonser
vator arbetar på ateljen har verksamheten 

Interiör från pappersavdelningen, SVK . Foto: 
Martin Ericson 
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tills vida re till stor del fått anpassa sig 
till mer a ku ta konserve ringsåtgä rder. I 
framtiden hoppas avdelningen att i samband 
med nyanställningar kunna göra en mer sys
tematisk genomgång av samlingarna å att 
verksamheten kan bli mer rationell och mål
inr iktad. Det finns ett önskemål om en hel
täckande skadeinventering av samtliga sam
li ngar, så att r utiner och utrustning kan 
anp ass as mer effektivt efter de behov som 
fin ns. Tanken är att ateljen skall kunna 
gå igeno m skadegru pp efter skadegrupp, så 
att in te utrus tn ing och rutiner behöver 
ställas om efter va rje enskilt föremål. 

T raditionellt sattes bonaderna ba ra up p 
vid juletid med hjälp av sm åspik och stift. 
När de inte användes rullades de ihop och 
fick ligga förvarade till nästa jul. Detta 
ned plockande och uppfästande har naturligt
vis påverkat dem. Revor , hå l och färgbort
fall är vanliga skador tillsammans med vat
tenfläckar. Dessa skador har antagligen 
förvärrats nä r de en gång har hamnat på nå
gon hembygdsgård eller museu m, d ä r ma n sä
kert med stor omsorg förvarat dem, men 
kanske inte alltid tänkt på vik te n av a tt 
dessa föremål mår bäst av att förvaras 
mörkt, kallt, torrt och i pl a nt läge . 

I Tandmålad bonad med typiska skador i form av 
revor och fårgbortfaU. Donaden har tidigare 
btivit uppfordrad på grovt, syrahaltigt papper. 
Foto: Martin Ericson 

Bonadsprojektet 
Som ett led i denna strävan har pappers

avdelningen tillsammans med målerikonserve
ringsavdeln ingen startat det s k "bonads
projektet /l , som har till mål att få fram 
konse rveringsmetoder för sydsvenska bonads
m åln ingar. Denna typ av folkkonst tillver
kades av allmogen i södra Sverige mellan 
ca 1700 och 1860 . Bonaderna målades med 
limfärger på kritgrunderad textil eller 
papper. F rån en bit in på 1800-talct var 
papper de t vanligaste underlaget. På grund 
av d en rikliga mängd kalk som dc innehåller 
ser det inte ut som om någon typ av försur
ning har påverkat objekten. Men däremot är 
de fysiska skadorna desto allvarligare. 

l 4 

Projektet har tre delmål: 
l. 	Utföra en heltäckande " kacle inven tering 
2. A tt utifrån de data .som denna ger arbeta 

fr a m lämpliga ko nserver ingsmetod er 
3. 	Att organisera de resu rse r som fin ns i 

form av personal och l kaJer ute på mu
seerna och hembygdsgå rd a rna , så att så 
mycket som möjligt av det rutinmässiga 
konserveringsarbetet ska ll kunna utfö
ras där bonaderna förvaras. 

Konserveringsetik 
Till projektet skall också knytas en 

grupp folklivsforskare med bonaclsm ålningar 
som specialitet. Dessa skall ingå i en re
ferensgrupp så att vi tillsa mrr:8.r1s skall 



kunn a disku tera kOl1server ingsetiska p 0
blem , Vad skall m a n t ex g"ra med gamla 
lag ningar? När är dessa hL toriskt intrc.<.;
san ta? Kan lagningsmaterialet möjligen vara 
for k aren li ll hjälp i hans a rbete med a tt 
iden tifiera konstnä ren , användaren eller 
: am larcn? O m vi tar bort lagn ingen och er
sä tter den med eo mer "konserveringsr iktig" 
lagning, har vi d å förlora t vi ktig histo
risk info rma tion? 

Samarbete över avdelningsgränserna 
Samordning av know-how och andra resur 

ser mellan avd elningarn a är något vi strä
var efter. Många fö rem ål bes tår av så må nga 
o li ka ma terial, att man inte a ll tid s jälv
kla rt ka n säga till vilken avdelning fö re
målet bör hänvisas, Bonad. må lningar på pap
per är ett b ra exe mpel. De är rörvL so "m a
lade tavlor" och skulle fö ljdaktIigen åt
gär as av måleriavd elningen, men underlage t 
ä r papper och före må let h a r delvis kara kte 
ris t iska pappersege n 'karer. 

Papperskonservator Martin Ericson i arbete. 
Foto: T homas Peteus 

PAPPERSKONSERVERING r NORDEN 


Påpassligt har Nord in ro -- det nord iska 
samarbetsorganet fö r vetenskaplig informa
tio n gjort en sammanställning av vad som 
händer i Norden på papperskonserveringssi
dan, Detta presenteras i Nordinfo- Nytt årg 
11 (1988), h 4 (c/o Tekniska högsko lans 
bibliotek, Otnäsvägen 4, SF-021S0 Esbo 15), 

I n nehållsförtcckningen kan ge en finger
visning om hur långt varje land nått: 

Ivar A L Hoel: Bevaring i danske forsknings

biblioteker 


Per M Laursen: Massekonserverillg med papirud
fyldningsmaskine 

Leena Pärssinen: Konservering av biblioteks

materiai i Finland 


Pirklw Pirilä: Konserveringen inom det fmländ
ska arkivväsendet 

Stefania Juliusdottir: Diblioteksmaterialets 
tilstand i island ske bibliotekeT og formentlig 
udvikJjng de mest e 15 år 

Rolf Dah10: l tillegg til konservering 

Riksbibliotekstjenesten: Nei til sure b0ker 

NAVFs edb-senter for humanistisk forskning: 
YTEK - ny teknologi til bevaring og fomtidling 

av primrerkilder 

Ingmar Fröjd: FoU-projektet för papperskonser
venng 

Britt Hedberg: Papper som infonnationsbärarc 
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Tumba pappersbruk och invandrarforskning 


AV BIRGITTA CONRADSON 

4 juli 1822: " .. och enligt min egentcJiga 
föresats att bese, huru papper af Linne 
trasor tillverkas, lät köra Hästar, vagn 
och mig till Bankens Pappersbruk T umba -
Banco eller Bankens Kammereraren var så god 
och lät afd raga 3 ark aU visa, huru pappe
ret får sin fonn, men som något i machine
riet var sönder och under reparation, fick 
jag ej se detta konstverk i sin rä tta 
gång." 
(Ärstadagboken, Märta Helena Reenstierna, 
utg 1949) 

Bakgrund 
Den här artikeln handlar bl a om hur jag 

upptäckte a tt M ärta H elena Reenstierna 
skrivit om s ina besök vid Tumba pappersbruk 
i sin berömd a dagbok (journaler mellan 1793 
och 1839) . Årstadagboken är en av de mest 
detalj rika vardagsnära beskrivningar som 
fin ns från svenskt 1700-tal. 

Bakgrunden är följande: Stiftelsen Bot
kyrka invandrarinstitut och Museum, n ystar
ta t 1987, vars u ppgift det är a tt forska 
och sprida kunskap kring vår invand ring, 

- ha r givit mig uppdraget att fo rska närmare 
i den invandring som skedde av holländska 
pappersmakare ti ll R iksbankens sedel pap
persbruk i Tumba på 1700-talet. Då institu 
tet ligger i landets invand rartätaste kom 
mu n (drygt hund ra nationer) , var det också 
följd riktigt a tt gräva något i den egna, 
lokala invandrarhistor ien, som då ocks<l är 
sedelb rukets historia. På nära hålt kanske 
det fi n ns något som kan ge relief till da
gens inva ndrarproblematik både i och utan
för kommunen, resonerar man . Uppdraget, 
som jag utför på d eltid, skall så småningom 
leda fram till en skrift och en utställning 

Syfte 
Projektets huvudsyfte är således en etno

log isk och kulturhistorisk studie av de 
holländska pappersmakare som, från C & J 
Honigs då välrennomerade pappersb ruk i 
Zaand ijk utanför Amsterda m, lockades hit av 
svenska myndigheter för att 1ä ra svenskarna 
att tillverka icke kopieringsbart sedelpap
per. Detta skedde i samband med grundandet 
och uppbyggandet av Riksban kens sedelpap

persbruk i Tumba. Tre generatione r hollän
dare verkade vid bruket unde r perioden 
1758-1 825, en period som således innefattar 
både frihetstid , gus taviansk tid och Karl 
Joh ans-tid. Holländarnas insatser vad gäl
ler den tekniska pappershanteringen, lik
som brukets egen historia, är väl dokumen
terad och känd, medan det saknas egentliga 
kun ka per om holländarnas liv och erfaren
heter som invandrare i ett för dem främman
de land. H ur mottogs de på bruket? Hur 
funge rade deras vardagsliv? Vilka traditio
ner i boende och mathållning tog de med 
sig och omplanterade i si tt nya hemland, är 
några frågor man ka n stä lla. 

Min up pgift ä r således i fö rsta hand inte 
att bed riva pappersforsk ning . Men pappers
ha nteringen, de hollä ndska pa ppersrnästarnas 
"hemliga" pappersmetoder som de, en ligt do
ku menten mer ellcr mi ndre motvilligt lärde 
ut till venskarna, bilda r naturligtvis en 
viktig bakgrund fö r de t li v de levde som 
invandrare och som jag ska ll försök a ge
stalta och sätta in i ett något stör re sam
manhang. 

Brödcrna Jan, Era'imus och Caspcr Mulder 
Bakgrundsbcrättelsen, som til l stofa delar 

ä r känd och dokumenterad i samband med 
sedelbru kets histor ia, är i korthet fö ljan
de. När Ri ksens tä nders Bank bestämmer sig 
fö r e tt eget pappersbruk fö r a tt und vika 
det växande pro blemet med för fa lskade sed
lar , inser ma n snart, efter att ma n be
s tämt platsen och inköpt skattehemmanet 
Tumba, att själva finp appersko mpetensen 
mås te hämtas utanför Sveriges gränser. 
Främst behövs form are och lu mpsorterare. 
M an bestämde sig för Holla nd, tIOts att man 
där bara några år tidigare, av välgrundad 
rädsla för minskad pappersexport, infört en 
lag, som innebar förbud mot att yrkeskun
nigt fo lk sålde sina tjä ns ter till andra 
länder. G enom det svenska ministeriet i 
Ha ag och en svensk affärsman på platsen 
fick man så kontakt med två skickliga ex
perter , bröderna Ja n och Erasmus Mulder. 
Båda har i många år arbetat på ett av C & J 
Ho nigs framgångsrika pappersbruk i Zaan
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Lumpbearbetning enligt Diderots Encyclopedic, 
1767 

dijk , i det kvarn täta områd et Z aanl and. 
Jan, den äldste av brödern a var pappers
rnästare medan Erasmus var verks am som 
pappers; orterare. En möjl ig .rö rklari~.g till 
att de ville lämn a Holland for en okand 
framtid i Sverige är, a tt de var mennoni~ 
ter en religiös s kt d är med lemmarna vag
rad e göra krigs tjänst och. där många ~1 edlem
mar därför utvand rade ti ll Nordamenka och 
Ryssland. 

Svenskarna ville också köpa verktyg, bl a 
pappers fo rmar. Upphand lingen av detta över
lämnas till den äldste brodern Jan . Under 
flera månaders aktiva förberedelser och be
ställning av redskap blev Jan varnad , bl a 
av de formmakare som han också försökte 
locka med till Sverige. Jan ignorerade dock 
alla varningarna, blev strax innan den 
ti,lltänkta avresedagen i början av året 
1758 häktad. Han dömdes till "16 års rasp
hus", där han så småningom dog. Brodern 
Erasmus klarade sig. Han gömde sig och 
smugglades, utklädd till bonde, ur landet. 

På försommaren 1758 anländer Erasmus 
Mulder med hustru per båt från Weimar till 
Stockholm, där han planenligt tog kontakt 
med kungliga boktryckaren, bankokommissa
rien m m Peter Momma. Han var en nyckelfi
gur i sammanhanget och kom att få stor be
tydelse för Erasmus Mulders introduktion 
på bruket och inlämmande i det svenska sam
hället. M elIan Erasm us Mulder och Riksban
kens fu llmäktige upprättades ett kontrakt 
för hans tjänstgöring som pappersmästare. 
Erasm us fick en för sin tid och även efter 

ho lländs ka förhållanden, fursllig lön in
kiu ive skattefr ihet, fri bostad samt ti
tel n inspektor. Följande år lockades yt
terl igare en bror h it, Casper, med stor fa
milj. Casper fick tjänst som mäs tare. Hans 
lr vuxna söner, Joh an, Thomas och Corne
lius anställdes som limmare, överpackare 
respektive u nderpackare. 

I många år framöver dominerades arbetar
s tammen vid T umba av dessa holländska in
vandrare. Casper efterträdde Erasmus som 
pappers rnästare 1780 och avlöstes i sin tur 
av sonen Johan. Ar 1799 "ärvdes" pappers
rnästaretjänsten av Samuel Krauer. Han var 
gift med en dotter till Johan, Christina 
Svankind, brorsdotterdotter till den förste 
invandrade holländaren. 

Metod 
H ur närmar man sig då ett sådant här äm

ne? Det första jag gjorde, när jag inledde 
detta projekt på förh östen 1989 , var att 
läsa Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, 
Frihetstiden (1975). Detta bl a för att få 
en insikt i hur det senare 1700-talets po
litiker, ekonomer, manufakturiclkare, ut
landsresenä rer, ku I tu rperson Iigheter och 
vetenskapsmän agerade och resonerade. Den 
här perioden har avsatt många skrifter och 
eftersom ämnet är lyckligt begränsa t känns 
det ofarligt att ge sig hän och leta efter 
och associera till alla tänkbara skrifter 
och dokument -- utan den vanliga forsk
ningsrisken att drunkna i ett alltför stort 
material. Här fann jag t ex ingångar till 
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en av centralfigurerna i sammanhanget, 
Peter Momma. Denne driftige, mångsysslan
de person med holländska anor, hade i sin 
ungdom studerat boktryckeri i Amste rdam. 
Han kunde således tala Muldrarnas eget 
språk. Det visade sig också att han av 
olika skäl hade ett personligt intresse av 
att svenska staten och Riksbanken kunde 
tillverka eget papper av god kvalitc i 
stället för som dittills importera dyrbart 
papper. 

Parallellt har jag försökt skaffa mig all 
tillgänglig litteratur om såväl Tu mba bruk 
som svensk 1700- talshistoria. Jag försåg 
mig också med en "mentor" i G eorg Anzclius, 
gammal trotjänare på bruket i andra ge nera
tionen med ett detaljminne om sträcker sig 
till baka t ill seklets början (jfr Bo Rud in, 
Papperets h istoria , kap Pappersmaka ren , 
1987). Hemma hos Georg var bokh yllo rna 
fylld a med historiskt mater ia l om bruket. 

En granne, född och bördig från Holland, 

bUr mitt holländska språkrör. Under hösten 

har hon gjort ett flerta l resor till Hol
land och red an varit mig t ill stor hjälp. I 
ett an tikvariat i Amsterdam, bland alla 
holländska böcker, frnncr hon plö ts ligt 
Erik Castegrens viktiga bok om Riksbankens 
pappersbruk T umba, skriven till 200-årsju
bileet 1955. Via motsva righeten tiE vårt 
K ungliga bibliotek, Koni nklijke bibliotheek 
i Haag, d är det rrnns en tor pappe rshisto
risk samling, får hon också kontak t med den 
man som skapat samlingen , pappershistori 
kern och specialisten Henk Voorn, numera 
pensionerad. 

Det är Hcnk Voom som skrivit om bröder
na Mulders öden i Sverige u r ctt holländskt 
p.c rspektiv. l De papiermolens in dc provin
CiC Nord- Holland (1 960) beskri er han de tta 
som "den me t känd a em igrationsaffäre n". I 
The Pape r Maker ( 1/ 1960) berättar han om 
hur pappersfabdkcns ägare, Ja cob Corne
lisz Honig (1 707-1 770), drabbad av ryk tet 
om brödernas avflyttn ing till Sverige, 
skrev ett indignera t brev d ··rom lill åkla
ga rn:yndigheten i Amste rdam. I brevet, där 
Homg kallade de båda bröderna rör intr i
görer och pioner, påpckade han sä rskil t 
hur farlig denna händelse var för den fort
s~l.ta pappersexporten till Sverige. Ett år 
tIdigare hade svenskarna nä ml igen förbjudit 
import av blått och grått papper. 

Min viktigaste källa för att få veta nå 
got mer om dessa holländare är natu rligtvis 
Tumba bruks eget arkiv, sedan 1975 uppord
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nat och förvarat i Riksarkivet. Där finns 
bl a Riksbanksfullmäktiges protokoll, kas
saböcker och verifikationer från den aktu
ella tiden. I skrivande stund håller jag på 
att gå igenom detta material. En del kon
trakt, viktiga protokoll, lönelistor m m är 
redan publicerade (t ex i Sune Ambrosiani, 
Dokument rörande de äldre pappersbruken i 
Sverige, 1923), men bara att se dessa ur
kun der med egna ögon, om än ibland svår
lästa, ger en hel del. Vad kan det t ex be
tyda att Erasmus Mu lde rs anställningskon
trakt, som var formulerat både på hollä nd
ska och sedan översatt till svenska, är 
skrivna i så olika stilformer? Det svenska 
kontraktet är utskrivet i den då så vanliga 
tyska frakturstilen, medan utskriften av 
det holländska kontraktet är utförd med en 
enkel, nästan modern ha ndstil, he lt utan 
några extra snirklar och anfanger på de 
stora bokstäverna. Ett konkret , om än li
tet, exem pel på de båda ländernas kultur 
skillnader? 

Märta Helena Reenstiern a . Hur kommer hon 
in i bilden? Jag v isste sed an tidigare att 
några grenar av släkten Momma, en släkt som 
invand rade från Holla nd un der 1600-talc t, 
hade adla ts Reenstierna. Och mycket ri ktigt 
-- Märta Helena var en yngre släkting til l 
Peter Momm a. Bodde som ung nicka hos fa 
miljen, d v s hos Pe ter Momm as änka. Hon 
var högt upp i åldern en nyfiken da m och 
in te rädd för att förfly tta sig med häst 
och vagn inom nuvarande Storstockholmsom
rådel, t o m tiU Botkyrka. Del visade sig 
o k å att hon i ett par omgångar, b l a som 
maren 1822, nästan 70 år gamm al, besökte 
Tumba bruk för att se hur papper ti llve r
kas. Redan efter det förs ta, misslyckade 
besöket (citatet ovan) åtorvände hon efter 
några veckor: 

20 Augusti 1822 " ...men n särdeles otur gjorde, 

att icke beller nu fick j g se n r än ti ll h ·· lf
ten -- nu var ej verket sönder som förra gången 

den 4. Julli , men sedan Arbetarena slu tat ett 

visst fö resatt arbete , äro de för dagen frie, 

detta hade nu nyss före år ankomst skett, att 

vi blott fmge se lumprnalningcn. 

Kammerer Z ttcrberg var artig och fö ljde oss in 

att s denna besynnerliga uppfinning, ch huru 

lyckligt fOr samtida slägte är det icke, att nu 

F· tidcn kunna begagna papp r , bläck och pennor 

framför fom tidens okunnighet eller lortal på 

hårda gråstenar". 




DARD HUNTER -- AMER IKANSK 
PAPPERSFO RSKARK LASSJ KER 

A V JAN OLOF R UDEN 

Grundläggande framställningar om pappers
tiUverkning i orienten och västerlandet 
inklusive USA blev resullatet av de mer än 
50 år Dard Hunter (1883-1966) ägnade ämnet. 
Andra pappersforskare hade koncentrerat sig 
på vattenmärken och brukshistoria men Dard 
Hunter föresatte sig alt samla material om 
pappersframstäl1ningens teknik i olika de
lar av världen. 

T itla r som Old papermaking, Old papcrma
king in China and Japan, Apapermaking pil
grimage to Japan, Korea and China, Pnper
making by hand in America vittnar om hans 
in. atscr. Dessu tom utgav ha n 1925 Litera
ture of papcrmaking, 1390-1800 och 1943 kom 
en sorts samm an fa ttning av d ittills vunna 
erfarerihete r i Papcrmaking -- the history 
and tcchnique of an andent eraft. 

De flesta böcke rna fra mställde Da rd H un
ter själ v rå "Mou ntain House Press" i en 

ur r laga på end ast 200 exemplar. Dessa är 
na turligtvis dyrgripar id ag och omöjliga 
alt få tag på , Desto mer gläd jande är det 
att det finn s exemplar j Sverige , ISTFl) 
Senska träforskni ngsinsti tutet vid K Tek
niska högskolan i Stockholm finn s den s k 
G unna r Nicholson Collec tion o[ Rare Books 
on Ea rly Pulp a nd Paper Ma king, Dc som del
log i NPH -9 1985 i Stock hom h8dc tillfälle 
a tt beskåd a des. a exempla r. Tyv~irr har sam
lingen sedan des., packats ned och ~ir f fl 

inte ~!komi;g -- n:}got S t) ;tl förvisso inte 
var uon:H .r et /sikt. En förtec kn ing över 
sam lingen fin n i NPH-Nytt l (1973):1/2, 
bil aga 3. 

Den ovannämn da Papcrma ki ng (i den 2. upp
lagan 1947) utgavs som pocketbok av Dover 
publica tions, New Yo rk J978. Den kan man 
~ nn u fi nna i bokhandeln . 

ELDRE METODER HOLDES I H EVD 

De e1drc metodcr å prod usere papir på, er 
langt fra forlatt. Amat0rer verden over er 
interessert i å lage scg et ege t papir av 
plantefibre, blant annet fra Hawaii. If01ge 
en annonse kan en der få kj0pt viltvaksende 
fiberplanter så som hibiscus, torch, gin
ger, mclochia, heliconia, bird of paradise 
og coconut. 
Salgsadrcsscn er oppgitt som: "Wikl fi
bres", P O Box 4590, Ka'ilua-Kona, Hawaii 
98745, USA 
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LUMPINSA MLING EN FÖR G RYCKSBO 
PAPPERSBRUK 

UPPTECKNING AV J FROST 

Följande redogörelse finns i Dialckt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA 7461).
Det är cn uppteckning från 1934, Dalarna, 
Alvdalen. Liknande uppteckningar mottas 
gärna av redaktionen. 

I gamla tider kom en gång om året en re
sande lumpsamlare, som tog upp lumpor för 
Grycksbo pappersbruk. Som betalning för 
dessa lämnades i regel någon bit lakrits . 
För en fu ll säck erhöll man en hel stång 
lakrits men för mind re partier kunde man få 
vara nöjd med endast en eller en halv tum 
av stången. Den sålunda förvärvade lakrit
sen var ett mycket eftert raktat njutnings
medel , särskilt för de yngsta och fördela
des i små portioner när barnen voro snälla. 
Dessutom utdelades till varje avl ämnare en 
s k G rycksbopolett. Dessa skulle sedan sam
las och kli t ras ovanfö r stugdörren. Den 
gård som kunde uppvisa stort antal polet
ter kunde då erhålJa en ext ra portion la k
rits. Poletterna bes tod av en pappersbit av 
storleken I" x Y' och had e enligt en i upp
tecknarens ägo befm tlig polett följand e 
text: 
"Cedelhafwaren har emot betalning til 
Grycksbo Pappers = Bruk lcfwererad t Lu mpor 
för år 1813, som ti l bewis lemn as. J. J. 
MunktelJ". 

En annan version av texten finnes å en i 
Tenn Lars ägo befintlig polett: 
"Grycksbo PappersBruks polett. Tjänar till 
bewis att hafwa levererat lumpor till 
Grycksbo PappersBruk för år 181 1. " 

Det var en stor dag i byn, då lumpsamla
ren anlände och genom budkavle underrätta
des man var han hade sin mottagning. 

Älvdalen den 4 augusti 1934 
J Frost 
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INNEHÅLL 

l Konst av papper eller Kärt barn 
har inget namn. Av Bo Rudin 

2 ART-89 i Härnösand. Av Bo Rudin 
4 Fiskebyholm vid Norrköping. Av 

Björn Helmfrid 
8 Glimtar från Lantmäterikonto


ret i Vasa län, Finland . Av Leif 

Karp 


10 Fremstilling af glober. Av Mi

chael H0jlund Rasmussen 


12 Permanent paper - ISO-stan

dard? 


13 Papperskonserveringsavdel

ningen vid SVK, Göteborg . A v 

Martin Ericson 


15 Papperskonservering i Norden 
16 Tumba pappersbruk och invand


rarforskning. Av Birgitta 

Conradson 


19 Dard H unter - Amerikansk pa p

persforskarklassiker. A v Jan O lof 

Ruden 


20 Lumpinsam lingen för Grycksbo 
pappersbruk 


