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UTGIVEN AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER 

UNIKA RE CEPT för färg
ning av papper hos Papyrus 

Hos Papyrus, idag Stora Enso Finpapper, gjorde vid inrättandet 
avenarkivlokal ett fynd med unika receptböcker för färgning av 
papper och kartong. Den äldsta är daterad 1886. Arkivarie Tenny 
Eriksson beskriver fynden i perspektivet av den historiska ut
vecklingen av pappersbruket vid Mölndalsån. 

Se sidan 2 

• NORDENS mInste 
trykkpapirfabrikk 

Om Nordens minste tryckkpapirfabrikk, Holmen-Hellefos, Norge, skriver Oyvind Haugen. Där installerades 1905 
en Bagley &. Sewall pappersmaskin med en kapacitet om 7.500 ton per år. Den var dock, vid den tiden, den 
bredaste och snabbaste tidningspappers maskinen i Norge. 
Se sidan 9 

VÄLKOMMEN till Uppsala 
Föreningen Nordiska Pappers
historlkeI håller i år sitt årsmöte 
i Uppsala den 23 -25 maj. Pro
grammet erbjuder flera intres
santa studiebesök, Landsarkivet, 
Carolina Rediviva (bilden), 
Gustavianum och Gamla Upp

s ala. 
Anmälan senast 2 mai, program 
och anmälningsblank ett på 
sidorna 14 och 15. 



Internationella kongressen hålls i år i Rom och Verona 

Föreningen [nternati onelhl P'lppcrs

hi storiker, [PH, håll er i å r si n 26.c 

kongress i Rom och Veron'l under 

tiden 30 augusti till 6 september. 

Som brukligt är, uppdclas den i två 

avsnitt . Det första utspe las i Rom 

och omfattar föreningsmöte, före

liisningar, forskningsrapporter och 

workshops till och med 3 september 

m eda n avs nitt t vå i Verona in 

rymm e r besök i Fedrigo ni s fin

pappersbruk med demonstration av 

pappers- och bo ktillve rkning för 

ha nd , besök i Museo di Cas te l

vecc hi o, st<ld s rundtur oc h fö r

midda g äg nad pappe rsb ruk oc h 

ha nde l med papper i äldre tiders 

Italicn. 

Kongressen har två temata: 

Papper som bärare av vårt kulturarv 

och Papprets a rkeo log i och beva r

andc Iconse rvat io n ). [ sess io ne r 

omfattandc en halv e ll er he l dag 

behandlas frågor såsom till verkning 

och bevarande av dokument, böcker 

och konstföremål av pappe r, ana-

Om föreningen NPH 

lyser av pappcr medan fyra pa rall ell a 

a rbetsgrupper förd jupar sig i papper 

mcd och utan va ttenmärken, handeln 

med papper och " the archeo logy of 

paper". I progra mmet för Ro m är 

inlagt ett förmiddagsbesök i Roman 

Libraries and Archives och en ex klu 

siv visning av Biblioteca Apostoli ca 

Vaticana sa mt VatikanmuseeL 

Onsdagen 4 september ägnas bussresa 

till Verona med inlagda bruksbesök. 

Pri set för deltagande i Rom är för 

medl emmar i [PH 170 Euro och för 

daga rna i Verona 30 Emo. Icke med

lemmar betalar 200 resp. 40 Euro. [ 

avgifterna ingår föredrag, alla mål

tider och förfriskninga r, den offi ciella 

middagen I september, bussresan till 

Verona, stadsrundturer m.m . Kon

gressekrctari atet har reserverat rum 

i närbelägda värdshus och hotell av 

olika standard . Bokas snarast . 

Konferensspråket ä r enge lska och 

ita li enska. 

D en som vi ll framlägga 'a pape t' 

le nda st o ri gin a l och opubli ce rat 

Förcningen Nordiska Pappershistoriker I PH) är en ideell förening med uppgift 
att främja intresset för pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och 
stimulerar forskning om och dokumentation av lump och dess beredning, 
tillverkningsprocesser, rcdsbp som valskistor, kypar, fonn ar och guskredskap. 
Andra intresseområden är historia om bruksmiljöeroch mäniskorna vid pappers
bruken, papperets användning och distribution. Vattcnmärkning och datcring 
med hjälp av pappersegenskaper är liksom papperskonservering och konstnär
ligt bruk av papper andra exempel på föreningens intresseområden. 
Ordförande: Göran Wohlfart, Mälarblick 34, S-168 4 1 Bromma, Sverige 
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Tel: 08-37 90 43 
Medlemsärenden: Kassören Paul Solvin, Pilos väg I, S-168 50 Bromm'l, Svcrige 

Tel: 08-87 92 80 
Medlemskap kan tecknas genom inbeta lning av mcdlemsavgiften till PHs 
postgirokonto 85 60 71- 1 i loka l valuta. 
Avgifter: Enskild medlem: 150 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 750 kr 

Ny redaktör 
Som ny redaktör för tidskriften har tillträtt Börjc Dah lin , Sundsvall. Han 
har va rit verksam vid SCAs informationsvadelningl960 - 1997 och som in
formationschef i 30 år. 

• Verona 

• Rom 

mat e rial ) ska ll prese nt e ra e n 

'abstract ' senast 30 mars per c-post 

till : rome2002@paperhi story.org. 

Formulär för anmä lan av de l

tagande erhå ll es hos: [PH See re

tariat , att. Ludwig Ritt e rpusch , 

We rda e r Stra sse 135, 0-35041 

Marburg. 

Telcfon/ fax.49-64 2 1 8 1758 ell eni 1I : 

see reta ry@paperhi story.org 
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FARGRECEPT för papper -
unikt fynd 
När arkivarien Jenny Eriksson 
fick i uppdrag att reda upp det 
gamla arkivet vid Stora Enso i 
Mölndal (f.d. Papyrus) upptäck
tes en samling receptböcker för 
färgning av papper och kartong. 
Dessa visade sig vara synner
ligen unika i sitt slag. Jenny 
Eriksson beskriver här fynden i 
perspektiv av utvecklingen vid 
pappersbruket vid Mölndalsån 
där papperstillverkning har anor 
från mitten av 1600-talet. 

3 juni 2000 startade ett ar
kt vid Stora Enso i Möln

_""""'--"' .. ..,.,UJ (f.d . AB Papyrus). Ekonomi-
chefen Kenneth Nellros hade tagit 
initiativet till att reda upp det gam
la brukets handlingar som samlat 
damm i skrymslen och vrår sedan 
hundra år tillbaka. Undertecknad, 
med bakgrund som student vid 
Landsarkivet i Göteborg, fick i upp
drag att upprätta arkivet i en ny ar
kivIokal efter alla konstens regler. 
I samband med arbetet upptäcktes 
en samling receptböcker för färg
ning av papper och kartong. Dessa 
visade sig vara synnerligen unika i 
sitt slag. Söker man i den rikstäck
ande arkivdatabasen NAD98 på or
det "recept" så finner man alla 
tänkbara sorter, såväl recept för tex
tilfärger, läkarrecept, matrecept och 
tobaksrecept som recept mot skabb 

hos får' Men recept på papper och 
pappersfärger finns bara i några en
staka exemplar. Stora-koncernens 
centralarkiv i Falun har stor erfa
renhet av arkiv från många av Sve
riges äldre pappers- och massabruk
sarkiv, men inte heller de har hört 
talas om liknande samlingar av re
cept som den på Stora Enso i Möln
dal. Det finns en hel del historiska 
skildringar och minnesböcker om 
företagetS Men dokumentation om 
Papyrus unika samling receptböck
er existerar inte. Kanske beror det
ta på att receptböckerna under 
många år varit nerpackade i stora 
trälårar i det gamla företagstrycke
riets lagerlokal. 

Jag har som "undersökande ar
kivarie" fått lära känna arkivma
terialet på den plats där det skapa
des, och få pussla ihop historien 

om de människor som har skapat 
handlingarna. Några frågor som ur 
en arkivaries perspektiv ska försö
ka besvaras här är för det första, 
vilka är de historiska personerna 
bakom dessa över 200 vältumma
de, nötta och omsorgsfullt nedteck
nade böckerna? För det andra, på 
vilka sätt kan pappersrecepten bi
dra med kunskap till eftervärlden? 
Först en viss bakgrund till AB Pa
pyrus och den tillverkning som 
bedrevs på platsen under företagets 
nästan hundraåriga historia. 

AB Papyrus (1895-1986) 
Det har funnits papperstillverk
ning längs Mölndalsån sedan bok
bindaren Thomas Kuhn uppförde 
det första bruket där år 1653 6 Två 
hundra år senare var ett annat bruk 
längs ån, Rosendahls fabrikers AB, 
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i den legendariska herr David Otto 
Franckes ägo? Efter år av skulder, 
konkurser, namnbyten och herr 
Franckes plötsliga död' trädde fa
miljen Wallenberg in i företaget. 
Det konstituerande styrelsemötet 
hölls för detta nya företag den sista 
oktober 1895, som då grundades i 
namnet AB Papyrus. Där fanns fi
nansiären vice häradshövding Mar
cus Wallenberg, entreprenören dis
ponent Gustaf Danielson och före
tagets tredje bolagsman direktör Jo
hannes Lohman. Bruket rymde 
också avdelningschefer, arbetare 
och den lilla administrativa staben, 
precis som det brukade vara i det 
industriella brukssamhället kring 
sekelskiftet 1900. Företaget kom 
under några hektiska år att moder
nisera och utveckla pappers- och 
kartongtill verkningen och företa
get arbetade sig in i en glanstid som 
ett av Europas främsta pappersbruk. 
År 1987 uppgick AB Papyrus i 
STORA-koncernen . Stora Enso i 
Mölndal är numera ett renodlat fin
pappersbruk för färgat papper och 
specia lproduker inom finpappers
området. 

AB Papyrus tillverkade på sin tid 
många pappers- och kartongpro
dukter som var välkända för svens
ka folket. Torsten Althin, författa
ren av minnesboken som gavs ut i 
samband med AB Papyrus SO-års 
jubileum, hävdar att" det finns nog 

ingen svensk , som under de senaste SO 
åren in te haft i sin hand en bunden bok 
m ed försättspapper i något fantasifullt 

mönster eller en samlingskartong över
dragen m ed marmorerat glansigt pap
per, vi1l<etframställts vid Papyrus. Om 
inte annat k ommer nog var och en ihåg 

pärmarna till m ånga av skoltidens lä
roböck er och även psalmböckernas 

m ed sm årutat svart papper klädda 
pärmar.9

" 

Papper och kartong som tillver
kades vid AB Papyrus de första fem
tio åren var av många olika slag, 
alltifrån "färgning av luftpostku
vert för ogenomskinlighet" från 
1943 till silverfärgat "Aluminium
papper för kaffeförpackning" av år 
1932. 10 Det till verkades också vat-
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tenstämplat papper med varumär
kestryck, reklamtryck, tapetpapper 
och försättspapper till böcker. Bru
ket specialiserade sig på a lla tänk
bara slags finpapper: Posto, skriv
och tryckpapper, konsttryckpapper 
och glanspapper, så kallat fantasi
papper med uppsjöar av mönster 
och färger, vitt papper, färgat pap
per, duplex- och triplexkartong, 
emalj-, glans och konsttryckskar
tong, så den välkända läder- och 
vaxduksimitationen." Man pröva
de sig fram genom olika gramvik
ter och spännande färgsättningar. 
Så gav man pappersfärgen vackra 
och internationellt gångbara namn, 
gärna på engelska, som Mignonet
te, Primrose, Emerald, Lavender 
och Azure.12 

Receptböckerna är inbundna och 
välanvända. De flesta spräckliga 
och i alla möjliga diskreta färgsä tt
ningar. Gröna, bruna, lila eller blå, 
vissa i mattsvart klotband. Böcker
na som innehåller recept på be
strykning av papper sträcker sig 
från 1880-talet och fram till om
kring 1970, IJ och arkivets äldsta är 
daterad 1886. 

Männen bakom böckerna 
Männen bakom receptböckerna 
från AB Papyrus är minst lika in
tressanta som böckerna själva. " 
Det var verkmästaren larbetsleda
ren) på Kromoavdelningen som 
tecknade ner recepten, vilket hör
de t ill vanligheterna på sin tid. De 
äldsta exemplaren av receptböcker
na vid AB Papyrus är på tyska, 15 ett 
bevis på de utländska influenserna. 
Den förste disponenten Gustaf Da
nielsons närmaste män kom från 
Tyskland respekt ive Österrike. Tys
ken O. Haertel var fabrikschef på 
pappersbruket mellan 1896 och 
1903 och samtidigt Danielsons svå
ger. Den andra personen, österrika
ren dr. Schlossmann, anställdes vid 
bruket som chef för kromofabri
ken. 16 En hypo tes är att Schloss
mann är fadern till de äldsta recept
böckerna. Dessa böcker var tunna
re än de övriga, bokomslagen blå-

röda, spräckliga, och etiketterna på 
böckernas framsidor hade ersatts 
med nya. Det är svårt att tyda den 
nötta texten, men på vissa böcker 
framgår tysk text, "Fabrichsbuch" . 
Den lilla klisteretikett som håller 
fast ett av receptbladen i boken har 
ett tryck märkt "Wien", och böck
ernas utseende och omslag avviker 
markant från de böcker som är 
bundna av AB Papyrus egna bok
bindare. Detta tyder på att det var 
Schlossmanns böcker och av ut
ländsk härkomst. Det är emeller
tid oklart om dessa " , avvikande 
äldre receptböcker som bevarats för 
eftervärlden skrevs på AB Papyrus, 
eller om de togs m ed till Sverige 
från utlandet . 

"De äldsta exemplaren 

av receptböckerna hos 

Papyrus är på tyska, ett 

bevis på de utländska 

influenserna." 

Vid juletid år 1896, lite mer än ett 
år efter det första styrelsemötet för 
AB Papyrus hållits mellan herrar
na Wallenberg, Danielson och Loh
man, erbjöds förmän och arbeta re 
vid Nykvarns bruk i Sörmland för
flyttning till Mölndalsbruket. Sam
ma höst hade Nykvarns bruk stått 
i lågor, och efter branden uppkom ' 
en krisartad situation för arbetar
na. Kontakterna mellan AB Papy
rus och Nykvarns bruk var gott se
dan tidigare då disponent Daniel
son hade sin bakgrund som dispo
nent på Nykvarns bruk. " En av fa
miljerna som antog erbjudandet att 
flytta till Mölndal var Freijs. A.W. 
Freij kom med tiden att bli verk
mästare, och sedan föreståndare för 
AB Papyrus kromofabrik .19 Han 
omtalas som en skicklig och med 
utomordentlig arbetsförmåga ut
rustad man som har gjort företaget 
stora tjänster·2o Med tiden började 
även fler representanter ur famil-



jen Fre ij arbeta på AB Papyrus." 
Karl Freij arbetade på Kromokon
toret under I 930- talct och va r kan
ske den som mes t insåg det framti 
da vä rdet av dessa receptböcke r. 
Flera av företagets häften med va ru
prover ha r med vacker namnteck
ning s ignerats av Karl. 

Receptböcke rna bands på plats 
av brukets egen bokbindare. l en
lighet med gammal brukstradition 
skull e a llting prouuceras på det 
egna bruket, såvä l m jölk, grönsaker 
och frukt till arbetare och tj änste
män" som inbindning av de böck
e r so m ämnades å t den inte rna 
verksamheten. En av AB Papyrus 
bokbindare va r Hjalmar Elgh, va rs 
sonson idag arbetar med prägling av 
papper på samm a fö retag. Med a ll 
sa nno likhe t har Hjalmar bundit 
många av receptböckerna . Dennes 
efterträdare i tryc keri et var Yngve 
Persson, som också blev den siste 
bokbindaren på bruket. En stor del 
av det gamla brukstänkandet s lu
tade med den generationen, då bok
tryckare Persson i s in tur gick i pen
s ion från AB Papyrus fö r några de
cennier sedan . 

Dokumentation till eftervärlden 
Det är ingen tvekan om att syft et 
med pappers- och kartongrecepten 
var att minnas hur man fram stä ll
de färgsä ttningen. Receptböckerna 

innehå lle r vä rdefull kro no logisk 
do kumentati on öve r AB Papyrus 
produktion från en stor del av den 
svenska industriella epoken. Som 
jag ser det kan receptböcke rna bi 
dra med kunskap t ill eftervärlden 
del s som ett hi stori skt bevi smate
rial ö ve r AB Pap yru s samlade 
produktion, dels som en hi stori sk 
kä lla vid studier av forskning och 
utveckling inom svensk pappersin
dustri såvä l som utgöra kä llmate
ria let vid studier av kunskapssprid
ningen vid svenska pappersbruk . 
Den riktiga gu ldgru van blir källor
na kan ske fö r miljö histo rike rn , 
som vill fö rdjupa s ig i studier av 
pa ppe rsti II verkn i ngens m i I jö på
verkan under industria li smen. På 
det senare området har det, som vi 
ska se, skett enorma förändringa r 
över tid . 

Böckerna utgö r a lltså ett hi sto
ri skt bevismateri a l på papperspro
duktio nen, och ka n ko mma till 
nytta då forskare söker efter bcvis 
för företagsproduktionen. För någ
ra månader sedan ringde till exem 
pe l en forska re till Stora En so i 
Mölndal och ville ha belägg för att 
AB Papyrus var det första svenska 
fö retaget som tillve rkade omslags
papper med julmotiv, ett tydligt fa ll 
då receptböckerna fyll er funkti o
nen av bevisvärde. 

Receptböckerna innehåller även, 

med dagens moderna språk, en do
kumenta ti o n öve r AB Papy ru s 
forskning och utveckling de senas
te hundra åren. De utgö r dokumen
ta tion öve r hur man prövade s ig 
fram. Experiment m ed färger och 
kva lite te r, no te ringar om dose
ringsmängder, recept som strukits 
i de fall resultaten blivit mindre 
lyc kade. På så vi s kan forskaren 
följa det industri ell a, tidiga 1900-
ta lets arbete med att få fram den 
bästa bestrykningen ., och samtidigt 
få inblick i vilka typer av bestryk
ning som refuse rades. 

"En forskare ringde och 

ville ha belägg för att 

Papyrus var det första 

svenska företag som till

verkade omslagspapper 

med julmotiv, ett tydligt 

fall då rec eptböckerna 

fyller funktionen av bevis

värde." 

Receptböckernas kro no logiska 
och inbördes sa mmanhållna ord 
ninggör det mö jligt att studera hur 
bes try kn inge ns sa mmansä ttn ing 
förändrats över t id, och då va ra till 
hj älp i studier kring hur kunskap 
om pappersframstä llningen, nöd
vändig Know-How, spred sig mel
lan de pappers- och kartongprodu
cerande företagen. AB Papyrus fö r
ste di sponent kom från Nykva rns 
bruk i Sörmland, och dennes när
maste män kom som vi har sett från 
utl andet. Kunskapen spred sig mel
lan indus tri a li sm ens brukso rte r 
och fabriker. I en av de äldsta re
ceptböckerna fi n ns någonti ng som 
kallas "a m erika- metoden " ned
tecknad, vilket visa r på inspiration
ens av pappersframstä llning från 
andra s ida n Atl anten . Fö rutom 
Nordam erika var Tyskland och de 
tyskspråkiga länderna en källa till 
inspiration såvä l politi skt, kultu -
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rellt som genom de industriella 
framstegen under den industriella 
epoken . 

Två övergripande faktorer brukar 
nämnas som de stora skillnaderna 
mellan papperstillverkning för 50 
år sedan och idag vid Stora Enso i 
Mölndal: Dels produktionshastig
heten, 21 och dels miljömedvetenhe
ten. N är det gä ller studier inom 
miljöhi sto ria , har fo rska ren en 
guldgruva i de över 200 receptböck
erna vid Sto ra Enso i Mölndal. Det 
bestrukna papperet från 1900-talets 
första decennier ser nästan overk
ligt fräscht ut femtio till hundra år 
efter framställningen. För varje pap
persrecept mellan ISSO-talet och 
1970 framgår ingredienser, tillred
ningsinstruktioner och papperspro
ver över resultatet . Vanliga ingre
dienser i recepten från 1900-talets 
första decennier var mjölk, grädde 
och bivax. Ingredienserna är till sy
nes "naturliga". Förr använde söt
mjölk fö r att lösa upp partikar, och 
grädde fö r att fä rgen inte skulle 
skumma. Bivaxet var ingrediens till 
vaxat papper, som bland annat till
verkades för dåvarande ASEA. Det 
rörde sig emellertid inte om något 
vanligt vax från naturens kolonier 
av bin, utan om en förkortning för 
en kemisk tillsats. Lera var den hu
vudsakliga beståndsdelen i alla färg
recept, och för några decennier se
dan blandades fortfarande leran till 
färgsättningen på plats och då an
vändes även pigm entfärg i pulver
form. Nu för tiden köps istället le
ran till pappersfärgen färd igblan
dad. Pigmentfärgen har ersatts av 
högkoncentrerad flytande färg. Men 
färgens beståndsdelar har också för
ändrats av miljöskäl. 

Mjölk och grädde verkar natur
ligt och miljövänligt, men detta är 
ett sken som bedrar. Vissa ingredi
enser till det papper som tillverka
des för hundra år sedan och kemi
kalier som användes till själva till
verkningsprocessen skulle i dag 
va ra klassade som miljöfarliga. I 
den idehistoriska debatten brukar 
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man nämna den amerikanska bio
logen och författaren Rachel Car
sons verk Tyst vå r (1962) som väst
världens väckarklocka för det mo
derna miljömedvetandet.24 Det var 
först i kölvattnet av den debatt som 
spred sig därefter som någon reage
rade på de metoder och kemikalier 
som användes till tillverkningen 
inom industri, jordbruk och i hem
m e n så också vid AB Papyru s. 
Många äldre Mölndalsbor berättar 
gärna om hur AB Papyrus färgade 
åvattnet efter den färg som produ
cerades. Mest avvek sig vattenfär
gen från det normala då den var full
ständigt röd. Ån rinner fö rbi Lise
berg, och både en och annan Lise
be rgs besöka re har förm odli gen 
undrat om fä rgen i va ttnet tillhör
de nöjesfältets attraktioner. Men 
detta har förändrats. I dag sker till
verkningen med tillsatser som upp
når uppsatta miljökrav och vattnet 
i Mölndalsån är betydligt renare än 
för 50 år sedan. 

"Tack vare att samlingen 

pappersrecept bevarats till 

eftervärlden skulle det vara 

möjligt att rekonstruera det 

papper som tillverkats 

under seklet som gått." 

Receptböckerna är på så sätt en 
möjlig huvudkälla fö r historiker, 
idehistorier och forskare med be
strykningshistorisk inriktning. En
ligt Torsten Althin finns även pap
persrecept från tiden före AB Papy
rus bevarade. Dessa lär finnas be
va rade på Tekniska Museet i Stock
holm ." Tillsammans med de recept 
som förvaras på Tekniska Museet 
får vi ett helhetsperspektiv på till
verkningen vid företaget som täck
er praktiskt taget hela den industri
ella epoken. De fram steg och den 

utveckling som har skett på be
strykn ingsområdet har fram till 
våra dagar ombesörjts vid maski
nerna och hos maskintillverkarna 
själva.2• Det är först idag som be
strykningsområdet har flyttat in 
vid univ ers it et e n . Akade m is k 
utbildning på området finns sedan 
tidiga re i Finland och i södra Euro
pa, men det har även startat upp ett 
"betrykningscentrum " vid Karl
stads universitet . Tack vare att AB 
Papyrus samling pappersrecept be
va rats till eftervä rlden skulle det 
även vara möjligt att i efterhand 
rekonstruera det papper som till
verkats under seklet som gåttY 

Sammanfattning 
Ur arkivariens ögon utgör pappers
och kartongrecepten vid Stora Enso 
i Mölndal ett synnerligen spännan
de och orört källmaterial. Företa
get har en gedigen historia. Stora 
Enso i Mölndal gick i 91 år under 
namnet AB Papyrus. Under det för
sta halvseklet förvandlades fö reta
get till ett av Sveriges främsta pap
persbruk. Mer än 100 år efter fö re
tagets moderna historia startade 
inleddes ett arkivpro jekt vid Stora 
Enso i Mölndal. En skatt beståen
de av över 200 receptböcker m ed en 
kronologisk dokumentation från 
ett sekels tillverkning kom i dagen. 
På dessa rader har vi försökt söka 
reda på vilka historiska människor 
som döljer sig bakom böckerna på 
vilket sätt de här källorna skulle 
kunna bidra med kunskap till ef
tervärlden. 

De tidigaste receptböckerna från 
ISSO-talet visar sig ha österrikisk 
härkomst. Även Familjen Freij med 
ursprunge t vid Nykvarns bruk i 
Sörmland har lämnat histori ska 
spår i de gamla böckerna. Samtliga 
utom dessa tidigaste böcker bands 
in av brukets egen bokbindare. 
Böckerna utgör som källmaterial 
en utmärkt dokumentation över 
prov från AB Papyrus samlade pro
duktion, och är ett hi stori skt bevis
m at erial. Re ceptböckerna so m 



finns bevarade från perioden mel
lan 1880 fram till omkring 1970 
visar upp tillverkningen av vitt och 
fä rgat papper och kartong i många 
spännande färgsättningar och gram
vikter, och noggranna anteckning
ar av verkmästaren på Kromoavdel
ningen gör det möjligt att följa den 
forskning och utveckling som be
drivits . Spår av inflytande från ut
landet visar på spridningen av kun
skap, Know-How, till AB Papyrus. 
Handlingarna är kanske framför allt 
en guldgruva för miljöhistoriker 
som vi II studera ingredienserna i 
den historiska t illverkningen av 
papper och kartong jämfört med 
idag. En betydande skillnad mellan 
dåtidens och nutidens papperspro
duktion är miljötänkandet i pro
duktionsprocessen, som fick ge
nomslag först under 1960-talet. Ef
tersom receptböckerna bevarats till 
eftervärlden skulle detta göra det 
möjligt att någon gång i framtiden 
rekonstruera det papper som har 
tillverkades på bruket. 
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Nordens minste trykkpapirfabrikk 
Norde n s min s t e tr y kkpapir

fabrikk , d e t är his torie n om 

Bagley &. Sew a U papirmaskinen 

fra 1905 vid Holmen-HeUefos i 

N orge, beskr iven av 0yvind 

Haugen. T ill tross ombyg

ginger og mode rniseringer e r 

d e t fo rtsatt de n m askinen som 

er grunnstammen vid bruke t. 

Aksjescls kapet Ho lme n-Hcl lefos 
(i dag Bo rregaa rd -H e ll efos) bl e 
grunnlagt den 26. m ai, 1898 og var 
en sa mm ens lutning av H o lmen 
Papirfabrik i Drammen, grunnlagt 
i 1883, og Hellcfos Tr~slibe ri ved 
Hokksund, e t par mil lenge r opp i 
e lve n . He ll cfos va r grunnlagt i 
1889. Etter at sammenslutningen 
var et faktum, begynte se lskapet 
planlegging m ed tanke på å opp
gradere ut s t yre t og 0ke produk
sjonen av både tremasse og papir. 
Men planleggingen og re-vurdering 
av planene trak k voldsomt lit i tid . 
Da se lskapet i 1904 bestemte å gå 
til anskaffelsc aven papirmas kin 
fra The Bagley & Sewall Company, 
markerte de t s lutte n på en va n
skelig periode i selskapets hi sto ri e. 
Samtidig ble de t begynnelsen på en 
n y tids regnin g. So m så mange 
hi sto ri er, er h e ll er ikke de nn e 
preget av enkle 10sninge r. 

Papmabriken som ikke ble bygget! 
Opprinnelig var de t to alternative 
planer fo r å få sving på selskapets 
papirfabrikas jon . Den ene innebar 
e n o mfatte nd e o pprust nin g av 
a nl egge t i Dra mm e n m e ns den 
andre gikk ut på å bygge en he lt 
ny papi rfabrikk på Hellcfos . Selv 
om det ikke ble fatte t noen endelig 
bes l utnin g, vet man at begge 
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Produksjonen vid Borregoard-Hellejos er idag treholdig trykkpapir for boker. Mosldnhastigheten er idag 
omkring 550-600 min/ min. Äfsproduksjonen er om lag 45 000 tonn. 

alternativene ble grundig utredet . 
M a n vet også at minst to papir

mas kinle ve rand0 re r k o m m ed 
ti lbud på ny papirmaskin - en fra 
Europa og en fra USA. Den ameri
kanske leveranderen var The Pusey 
& jones Compan y i Wilmington, 
De laware og den europeis ke va r 
Maschinenbau-ansta lt H . Hillner 
(i dag PMPoland) i Warmbrunn, 
Schl es ien . 

På Hagl ey Muse um & Library 
i Wilmingto n, D e laware finn es 
tegninger, datert 14. oktobe r 1898, 
som viser en Pusey & jones papir
m as kin so m var planla g t for 
H olm en-He llefos . Tegninge ne e r 
ga ml e, og bå de tall og spes ifi 
kas joner er va n-skelige å tyde. Så 
vidt m an kan se, var wireparti et 
104 tomme r bredt og 3 1 fot, II 
tomme langt. Presspartie t hadde to 
flatpresser. T0rkepartie t bestod av 
fem terkecylindere m ed 48" dia
m eter, deretter en Yankee m e d 
108 ' diam e t e r og til slutt fire 
cy lindere m ed 48" diameter. Etter 
terkepartiet var de t en glitt, et kniv
arrangement og endclig et opprul 
lingsstativ med to fa s te tamburer 
i frioppheng. Total t mål te maski nen 
104 fot, 6 tommer fra ende til annen. 
Den ble aldri bygget - i hvertfa ll ikke 
for Holmen-Hcllefos. 

Historikeren Bent Ek skrev i 1998 

fabrikkens 100 års jubilcumsbok 
der det frem gå r at fabrikken faktisk 
bestilte en papirmas kin fra Hillner, 
m en kanse ll e rte o rdren ette r ko rt 
tid . Videre fremgår det at Hillner 
hadde s ta rte t arbeidet på maski nen 
da o rdren bl e annu ll ert. Det viser 
seg også at Holmen-Hcllcfos måtte 
beta le Hillner fo r dette. Spesifika
sjo ne n e på Flilln erm askine n e r 
ikke kj ent . Et å rs tid senere var 
papirmarkedet i fritt fa ll s lik at 
papirfabrikken - m ed sine sm å og 
umodcrn e maskiner - hadde ikke 
sjanse til å holde det gåe nde. Den 
ble derfor sta nset på so mme ren 
1899. Maskineriet ble e tter hvert 
dem ontert og so lgt . 

I 1902 hadde sclskapet planer om 
å s ta rte fabrikken på Holm en på 
nytt med produksjon av brunpapir. 
Drammense lvens Papirfabrikker (i 
dag Nordie Pape r Geithus), e n 
fabrikk som ligger 35 km oppover 
i e lven fra Drammen, hadde tj ent 
gode penger på s lik prod uksjon i 
omkring 25 å r . M e n under
sekcl ser viste at brunpapirmarket 
var på vei nedover. Man kom derfor 
frem til at scls kapets fremtid m åtte 
v~re i produksjon av av ispa pir. I 
1897 hadde Drammensclvens Papir
fabrikker anskaffet en hurtiglepende 
papirmaskin fra Pu sey & jo nes, 
nettopp med henblikk på avispapir-



produksjon. Selvom denne ma
skinen slett ikke var noen suksess 
fra begYJU1elsen, var den en milep~l 
i utviklingen av den norske 
papirindustrien. 

Det fremgår av Bent Ek's bok at 
forhandlinger med The Pusey & 
Jones Company kom i gang igjen i 
1903, og at det gjenstod bare detaljer 
da det kom et tilbud på en papir
maskin fra The Bagley & Sewall 
Company i Watertown, New York. 
Maskinen som ble tilbudt var blitt 
bygget et par år tidligere for The 
White Mountain Paper Company, 
men denne fabrikken gikk konkurs 
for maskinen kom i gang. Bagley & 
Sewall kunne derfor tilby maskinen 
til en sv~rt fordelaktig pris og med 
atskillig kortere leveringstid enn 
Pusey & Jones var i stand til. 
Dessuten var Bagley & Sewall
maskinen en del bredere enn 
maskinen Holmen-Hellefos opp
rinnelig hadde planlagt. Kjopet kom 
i stand og maskinen ble demontert 
ved The White Mountain Paper 
Co. og sendt over Atlanteren til 
Drammen i Norge der den ble 
startet i 1905. 

En ny tidsepoke for 
Holmen-Hellefos 
Da den var ny, var Holmen
Hellefos-maskinen 148" bred og 
wirelengden var 24 fot, 4 tomrner. 
Maskinen hadde to flatpresser og 
29 torke-cylindere med 48 " dia
meter. Glitten hadde 6 valser og 
etter denne var det et opp
rullingsstativ med to faste 
tamburer i frioppheng. Med sin 
store bredde, og konstruksjons
hastighet på 130 m / min, var 
maskinen ved Holmen-Hellefos i 
mange år den bredeste og hurtigste 
i Norge. Produksjonskapasi-teten 
var omkring 7.500 tonn pr år. 

Ved oppstarten ble to ame
rikanske maskinforere innleid for 
å få maskinen i drift. D et viste 
seg vanskelig å få tak i kvalifisert 
personell, og Holmen-Hellefos aver
terte i amerikanske aviser etter 
nordmenn og svensker som var 
vant med hurtiglopende papir-

maskiner. Hvorvidt man lyktes 
med dette vites ikke. Like etter 
oppstarten oppdaget man at 
gummivalsene i begge pressene 
hadde skader som gjorde at de måtte 
sendes tilbake til USA for repa
rasjon. På denne tiden var det ikke 
mulig å få utfort slikt arbeide i 
Norge. Det var også andre vansker. 
På samme måte som Pusey & 

Jones-maskinen på Geithus, var 
Bagley & Sewall-maskinen på 
Holmen- Hellefos slett ingen 
hurtigloper i begynnelsen. Hastig
heter på omkring 100 m / min 
kunne v~re vanskelig nok og ved 
hoyere hastigheter var maskinen 
sv~rt ustabil. Under diss e for
holdene var maskinen bare så vidt 
lonnsom. Transporten av tremasse, 
elveveien fra Hellefos til Dramm
en, viste seg dessuten sv~rt kostbar. 

"Hastigheter på omkring 

100 m/min kunne vrere 

vansklig nok og vid hoeyre 

hastigheter var maskinen 

svrert instabil." 

Etter en tid begynte man igjen å se 
på de gamle planene som innebar 
flytting av hele fabrikkanlegget til 
Hellefos. I 1916 ble den endelige 
bestemmeisen tatt om å integrere 
papirfabrikken med tresliperiet på 
Hellefos. Papirfabrikken bl e 
stans et, og i lopet av etter 
sommeren og hosten 1917 ble alt 
maskineri på Holmen demontert. 
Hver enkelt del ble merket, kata
logis ert og sendt oppover el ven. 
Etter at maskineriet var borte, ble 
bygningene revet. Mursten og almet 
brukbart ble rengjort og sendt 
samme veien. På Hellefos ble 
maskinsalen bygget noe storre enn 
den hadde v~rt på Holmen. Dermed 
kunne wirepartiet forlenges noe, 
samtidig som et par ekstra torke
cylindere fra Bagley & Sewall fikk 
plass i torkepartiet. Oppstarten på 

Hellefos skjedde i midten av august 
1919. 

Etter disse omveltningene har 
maskinen blitt v~rende på 
Hellefos der den fortsatt er i drift 
etter diverse ombygginger og 
moderniseringer. Flere torke
cylindere er kommet på plass. 
Disse er blitt levert av Thune's 
Mek.V~rksted i Oslo. I dag har 
maskinen 40 cylindere. Ny glitt ble 
ans kaffet fra Hunt & Moscrop i 
England. Dessuten er den gamle 
opprullingen skiftet ut mot en 
cylinderopprulling. Den gamle 
lang-akseldriften er avskaffet og 
erstattet med elektrisk seksjons
drift. Innlopskassen ble byttet ut 
mot en fra Black-Clawson. I 1976 
ble et databasert kontrollsystem fra 
Measurex anskaffet. Overwire og 
nytt pressparti fra Ahlström kom 
på plass i 1987. I 1994 anså man 
at innlopskassen fra Black
Clawson ikke lenger var tids
messig. Man valgte derfor å skifte 
den ut mot en ny, moderne 
innlopskasse fra Valmet. I det 
dette skri ves - i november 200 I -
kjores fabrikken i gang etter en 
hektisk tredagers stopp da det ble 
montert nytt, databasert kvalitet
styringssystem samt nytt st yre
system for glitten. 

Men det er ikke bare maskinen 
som er blitt modernisert. Det er 
ofte slik a t bygningsmassens 
utseende kommer i siste rekke . I 
lopet av de siste årene har 
Borregaard-Hellefos gjennomfort et 
kjempeloft for å pusse opp 
fabrikkbygningen slik at det hele i 
dag har et riktig tiltaiende 
utseende. 

Trykte kilder: Bent Ek: Fabrikken 
ved Helle/assen, 1898-1998. 
Fotos: Bjorn Moskul, Borregaard
Hellefas. 
Takk til: Arve Wang, Trygve 
0derud, Arne Mikkelsen og 
Håkan Elfving ved Borregaard
Hellefos. 
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CURTIS - kjent i 200 år for sine spesialpapi 

Här en utblick från det nordiska 
perspektivet med en artikel om 
ett känt pappersbruk i Delaware, 
USA - Curtis Paper Mill, som enligt 
flera källor grundlades redan 1789. 
Bruket blev således över 200 år 
innan det lades ner 1997. 

Författare även till denna 
artikel är Oyvind Haugen som 
presenterar sig själv på sidan 13. 

l ove r 200 å r var papirfabrikken 

C urti s kj ent fo r s ine spes iaIpro

dukter innen bok - og trykkpapir. 

G je nn o m tide n e har produkt e r 

med navn som Curtis Tex t, Curti s 

Flanell og C urti s Tw eedwave, 

sa mmen med fl ere spes iai so rter i 

mange forskj ellige farger kommet 

fril den l i ll e papirfabrikkcn li ke 

utenfor Newark, Delaware. Produk

tenes bruksområder var mange, så 

som b0ker, årsrapporter og bros jyrer. 

Kort silgt - il lt som tok s ikte på å 

imponere lese ren, ble trykket på 

Curtis papir. I mange år bl e også 

UN ICEF julekort laget av papir fra 

Curti s. Fabrikken ble grunn lagt av 

Thomas Meeteer i 1789. Da den ble 

nedlagt - 208 år senere - var navnet 

C rown Vantage Corporation I Curtis 

Paper Division. Her tar vi en liten 

titt i fabrikkens hi sto rie. 

Man vet ikke helt n0yaktig når 

Tho mas Mec tee r grunn la papir

fabrikken som sene re ble kj ent som 

C urti s Paper Mill, men hi storikeren 

Norman B. Wilkinson daterer be

givenheten så tid lig so m året 1789 

og de fl este andre kildene s ie r det 

samme. To år tid ligere hadde joshua 

G ilpin og Miers Fisher opprettet den 

f0 rste papirfabrikken i Delaware, 
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Oen nedlagte [urtis Paper Mill. JO. august 2001. 

ved e lven Brandywine på et s ted 

som i dag er kjellt som Kelltmere i 

Wilmington . Gi lpinfabrikken var 

dess LIten den f0rste i Amerika som 

tok i bruk papirmaskin . joshua Gilpin 

bygget sin egen papirmaskin som ble 

startet ved Gi lpins fabrikk - The 

Brandywine Paper Milis - i august 

18 17. Maskinen var basert på en 

konstruk-sjon av engeIskmannen john 

Dickinson. Denne maskinen hadde 

cy linder ist edet for den endel0se 

wiren som franskmannen Nicholas

Loui s Rob e rt hadd e oppfunnet. 

Roberts kOllstruksjon var blitt vide re

utviklet i England av blam andre, St. 

Leger Didot og bwdrene Fourdrinier. 

Meeteers fabrikk ble bygget på et 

sted som het Tysons Ford ved den 

lill e elven White C lay Creek, uten

fo r landsbyen N ewark i Dclaware. 

Mens G ilpin rette t s in markeds 

f0 rin g m o t Philade lphia , mar

kedsf0rte Mee teer-fabrikken - i den 

tidligste tiden kjent som Mi ll ford 

Pape r Mill - s ine produkter i 

Baltimore, Maryland. I Baltimore 

eide dessLIten Meetee r-fam il ien en 

forretn ing og et lagerhus. T homas 

Meeteer og senere s0nnene, William 

and Samuel , drev papirfabrikken til 

innpå I 840-tall e t . I sin hovedopp-

gave "Histo ry of the C urti s Paper 

Co mpany " ved Unive rs it y o f 

Delawa re i 195 1 skriver Patri cia 

Martha Brown at en Gilpin-maskin 

va r i drift ved Meeteerfabrikken fra 

omkring 1820, men hun dokumen

terer ikke påstanden. Mens det er 

kjem at joshua Gilpin bygget noen 

få maskiner for andre fabrikker, vi i 

det forbli ukjem om Meeteer hadde 

en Gilpin-maskin, selv om det slett 

ikke er usannsynlig. 

I 1838 d0de Samuel Meeteer og 

Mr. joseph Chamberlain ble ansatt 

so m forvalt er av Mectee rs e ien

dom mer. Papirfabrikken var i drift 

frem til 184 1 da Mee tee rs etter

kommere bestemte seg for åselge. 

Hele eiendommen ble solgt i 1843 

ti l joseph E. Perry. Lite er kjem fra 

Perry-perioden . Like ledes er det 

ukj ent h vorvidt han drev papir

fabrikken ell er ikke. Men det han 

eventuelt forctok seg var ikke 10nn

somt. Og i 1847 var Perry konkurs. 

De n 14 . januar 1848 fikk 

fabrikken igjen nye e iere. Geo rge 

Berkl ey C urti s og broren Solomon 

Mino t Curti s ti lh0rte en papir

make rfamili e i N e wto n Lower 

Falls, Massachusetts, der deres far 

Solomon C urti s - og senere deres 



bHldre Allen og William - drev 

papirfabrikk ved Charles River. Det 

heter således at C urtis-bmdrene va r 
erfarne papirmakere da de kj0pte 

den nedslitte og forfalte Meeteer

fabrikken sammen med 21acres Ica. 
85 dekar) av den omliggende grunnen 

for 4.600 dollars på en tvangsauksjon 
holdt av sheriff George Platt. 

Bmdrene fant fabrikken i så dårlig 

forfatning at m es tepa rten måtte 
bygges opp igjen fra grunnen a V. For 

å gjennomf0re det te, måtte de låne 
7.500 dollars av investorer i Newark

område t . N ytt m askin e ri ble 
installert - inkludert en Fourdrinier

ma skin av ukj ent fabrikat . Da 
fabrikken kunne kj0res i gang, hadde 
bmdrene pådratt seg stor gjeld, men 

de kjente papirindustrien og var ikke 
redde for hardt arbeide. Det offisielle 
firmanavnet var C urtis & Brother, 

men bmdrene kalte selve fabrikken 
Nonantum Paper Mill. Nonantum 
er et ga mmelt indiansk navn på 

N ewto n Lowe r Fa lls - C urti s
bmdrenes hjernsted. 

200 tonn pr. år 
Allerede tidlig i 1850-årene gikk 
fabrikken med brukbart over-skudd . 

Den skaffet arbeid t il 9 menn og 6 
kvinner. For å dri ve maskineriet 
brukte man både va nnkraft og 

dampkraft . Ärlig produksjon va r 
dmye 200 tonn bokpapir som ble 

solgt for 60.000 dollars. Alle lån var 
tilbakebetalt ved utga ngen av 1850-
tall et. I 1860 hadde produksjonen 

0ket t il omkring 250 tonn i året. 
Fabrikken hadde nå 14 ansatte - 10 

menn og 4 kvinner. Lonningene va r 
28 dollars i måneden for menn og 15 

dollars for kvinner. 
Under Borgerkrigen stod Curti s

bmdrene på Nordstatenes side, til 

tross for sterkt påtrykk og advarsler 
fra motpa rt en. N ewark-om rådet 

hadde sterke Sorstats-sympati er. 
Staten Delaware va r under Borger

krigen i en t emm elig spes ie ll 
situasjon. Geografisk var den en Sor-

stat i og med at den ligger S0r for 
Maso n-D ixon linj en m en s den 

polit isk var en N o rds tat. Da 

Solomon M. Curtis heiste unions
flagget på taket av fabrikken, kom 

s0Istatssympatisorer og forlangte at 

flagget ble tatt ned, ellers ville de ta 
det ned selv. De truet også med å 

sett e fyr på fabrikken. 
- Bare pmv dere - sa Mr. Curti s -

vi har flere flagg! Fredsavtalen som 
kom i stand ved Borgerkrigens slutt 

ble skrevet på papir fra Curtis. 

"Fredsavtalen som kom i 

stand ved Borgerkrigens 

slutt ble skrevet på papir 

fra Curtis. " 

Solomon M. C urti s fortsatte å lede 
fabrikken til han trakk seg tilbake i 
1887. Den 25. mai 1887 ble eien

dommene overtatt av et selskap 
dannet av sonn e r og nevoer av 
Solo mon M. C urtis. Selskapet fort
satte under samme navn - Curti s & 

Brother. Walter C. Curtis ble utnevnt 

til disponent. I likhet med den forste 
generas jonen Curti s, tok også den 

nye fatt med moderni sering. Store 
deler av anlegget ble ombygget, og 

nytt, moderne maskineri ble instal

lert . Blant det nye maskineriet var en 
Fourdrinier papirmaskin som ble 
levert av The P usey & Jones 

Company i nabobyen, Wilmington. 
I folge Pusey & Jones Companys 
lev era nselister, var dett e deres 

byggenr. SS. Den var 83 tommer 
bred, hadde l press, Il tork e

cylindere med 36 tommer diameter, 
2 glittstabler med 9 valser hver, og 
en pris lapp på 12.8 00 do lla rs. 

Fabrikken hadde nå en produksjons

kapasitet på 4 tonn papir pr. dag og 
ble kjort i gang den 8. februar 1888. I 
1896 ble en papirmaskin nummer 2 

ans kaffet. Også denne maskinen var 
blitt bygget av The Pusey & Jones 

Company. Om vi skal tro historien, 
kj 0pte C urti s denn e maskin en 

fr a Th e America n Wood Pa pe r 
Company in Spring C ity, Penn

sylvania som hadde kjopt den ny, 

men aldri brukt den. Dersom dette 
er sant, er det mulig at Curt is PM 2 

var maskin nr. 65 fra The Pusey & 

Jones Company, ettersom dette var 
den eneste maskinen Pusey & Jones 

leverte til The American Wood Paper 
CO. for 1896. Men akkurat på dette 

punktet er opplysningene noe uklare. 

Den siste Curtis 
Alfred A. Curtis - den siste Curtis 
som ledet selskapet - trakk seg 
tilbake i 1926. Han varf0dt i Newton 
Lower Falls, Massachusetts og hadde . 

kommet til Newark, Delaware som 
barn. Han levde lenge etter at han 

trakk seg tilbake og ble kjent som 
" the grand old man of N ewark ." 

Alfred A. Curtis dode den 15 januar 
1945. 

I juni 1926 - etter at Alfred A. 
Curti s hadde trukket seg tilbake -

solgte Curtis-familien selskapet ti! 
en gruppe investorer ledet av Mr. 

Herbert W. Maso n som tidligere 
hadde arbeidet ved papirfabrikker 
som S. D. Warren i Portland, Maine 
og Dill & Collins i Philadelphia. 

Depresjonsårene var harde og i 193 1 
unngikk fabrikken så vidt konkurs. 

Sels kapet ble reorganisert sommeren 
1932 og fikk firmanavnet The Curtis 

Paper Company. Selvom konkursen 
var unngått, var det bare så vidt man 
maktet å holde det gående. På denne 

vanskelige tiden i 1930-årene nedla 
Curtis Paper Mill et stort arbeide i 

utvikli.ngen aven spesielI papirsort 
bladet Fortune. Dette papiret var i 
begynnelsen framsti!t utelukkende 

av tekstilfiber - senere gikk man over 
til ce llulose. Ette r en tid endret 

Fortune sine spesifikas joner, slik at 

papi ret kunne framstill es i storre 
mengder - og fremfor alt bi!ligere - i 
storre fabrikker. Etter å ha holdt det 
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gående i 20 år, ble sclskapet igjen 

so lgt ti l nok en inves torgruppe -

denne ga ngen fra New York City og 

Philade lphia - med Allen F. Horton 

som sjef. Mr. Horto n trakk seg 

tilbake i juli 1970 og hk etterfu lgt 

av Sam uel S. M. DuBois, som nylig 

hadde kommet til C urti s fra Paper 

Manufacturing Compan y i Phila 

delph ia . 

James River - ny eier 
Mot m idten av 19?0-å rene, ble det 

klart at se1skapet måtte ta et va lg 

emen legge ned virksomheten eller 

sa t se hard e re på fremtiden . 

Fabrikken gikk med bra ove rskudd, 

men ettersom den var liten kunne 

tiden fremover bli vanskelig. Etter ,i 

ha vurdert fo rskjell ige alternati ver 

inkluderr muligheten for å bli sto rre 

b1ennom å kjope opp andre fabrikker 

- bes luttet aksjonrerene å gå inn for 

sa lg av selsk<tpet . lames River Corp

orati on i Ri chmond, Virginia var den 

mest attraktiv e kjuperen , og den 

forst e janua r 1977 ble The Curtis 

Paper Company en del av lames 

Ri ver. Alfred Saindon - som hadde 

ko mm et til C urti s so m kjemi

ingenior i 1949 og som senere ble 

direkto r - bl e fabrikksjef i 1983. 

Saindon bl e i 1989 ette rfulgt av 

lames T. " Ia y" Fuess. 

På min forste reise ti l Wilmington, 
Delaware - i april 1994 - var jeg så 

heldig å bli invitert av Mr. Fuess ti l 

å besoke C urti s. Ved denne an led

ningen hadde jeg muligheten til å se 

n ae rm e re på fabrikkens papir 

maskiner sammen med ham. På alle 

o ri g inal e to rkecy linde re fant vi 

swpem crkene 10-8? Vi fant de t 

sa nnsynlig a t di sse tall ene indi 

kerte at cy linderene va r blitt stopt 

i o ktobe r 188? Pusey & Iones

maskin nr. 176, som fort sa tt er i 

drift ved N o rdi c Pape r Ge ithus 

It id lige re Dramm ense lvens Papir

fabrikker) i Norge, har inge n s like 

stopemerker. Denne maskinen ble 

avsendt fra Wilmington i desember 
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1896 og kjort i gang på Drammens

elvens Papirfahrikker den 24 mai 

189? leg la ogs,i merke til at press

partiene på begge C urtis-maskinene 

var blitt utskiftet med presser av 

sa mme type som på maskinen på 

Geithus. De nevnte presspartiene 

har patentda to 25. februar 1889. 

Videre la jeg me rke til at maskinene 

gjennom tidene var blitt hygget ut 

med fl ere to rkec ylindere. Begge 

maskinene hadde både cy lindere og 

stativer fra maskinh ygge re so m 

Bag ley & Sew,, 1I Co. i Watertown, 

NY, Sandy Hill i Hudson Fall s, NY 

og Moore & White i Philadelphi a. 

Mr. Fuess forta lte at man fo r tiden 

ikkc kjorte fabrikken på full kapa 

s ite t , m e n al li ke ve i g ikk m ed 

overskudd. 

Nedlegging 1997 
I 1995 ble Curtis overtatt av Crown 

Vantage Corp. i Oakland, Ca lifornia 

og ny fabrikk s jef ble Mr. C huck 

Bridges. Imidten av 1997 horre man 

rykter i industrien om at C urti s 

skulle nedlegges. Og ved utgangen av 

åre t stoppet maskinene fo r siste 

ga ng. Produksjon av de forskjellige 

so rrene Curri s papir forrsetter ved 

fabr ikker i USA og Skottland. Ved 

nedlegge lsen var Curtis den e1dste 

papirfabrikk en som var i drift i 

Amerika . I mai 1998 kunne man 

hare rykt er o m at Cu rti s kunne 

komme i drift igjen senere på året. 

Men det gjord e den ikke. Tidlig i mai 

1999 besokt e jeg C urti s og fant 

fabrikken forlatt, akkurat som den 

hadde vrert i 1848 da brodrene Curti s 

fant den. Men denne ga ngen var det 

ikkc håp. leg fikk fortalt at det meste 

av maskineri et var solgt som skrap. 

Bare holl ende ri et var intakt, ble det 

sagt . Over alt var det plakater som 

skrek ut: No Trespassing - Keep Out! 

Den 18 mai 1999 mottok jeg en fax 

fra Kati e Cutl er ved Crown Vantage 

Co rp . so m sa a t man fo r tide n 

forhandiet o m salg av Curtiscien

dom men til N ewark by. Tidligere - i 

Clarence "Hank" Christian jr. i arbeide ved 
rullmaskinen for Curtis PM 2. 14. april 1994. 
Hank tilh~rer en jam ilie som i flere genera
sjaner har arbeidet ved Curtis Poper Mill. 

199 1 - hadde byen kj0pt en del av 

området fra fabrikkcn. Dette er i dag 

byens va nnforsyning. 

Keep Out 
Kjopet av resten av området kom i 

stand den 8. juni 1999. I en presse

m e lding uttalte dire kto ren for 

Crown Vantage, Mr. David E. Swett 

fo lgende : " Vi e r glad ove r å h a 

kommet til enighet med Newark by 

slik at de kan overra fabrikkområdet. 

Dette området har gjennolll Illange 

generas joner vrert en viktig del av 

byen og har spilt en viktig ro ll e i 

Illange menneskers liv." Salgsprisen 

ble ikke oppgitt . 

Kjopet av Curris-ciendommen vii 

gi byen anledning til å fo rl enge den 



populrere naturstien som går over 
eiendommen langs White Clay 
Creek. Det ven tes at byen i fremtiden 
utvikler eiendommen slik ekonomien 
tillater det. Den J O. august 200 I 
bes0kte jeg igjen Cunis-fabrikken 
og fant stedet akkurat slik jeg hadde 
sett det ved forrige bes0k. Bare 
plakatene var byttet ut med nye som 
sa, Propert y of the City of N ewark 
- Keep Out! 
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Papperet till arets utgivning av 

Nordisk Pappershistorisk Tidskrift 

är sponsrat av M-real, Wifsta. 

Föreningen tackar för denna gäva. 

Originale t.rkecylindere pd Curtis PM 1. 

0YVIND HAUGEN, författare till denna 
och föregående artikel, presenterar sig: 
Jag er 52 ~r, arbeider som mekaniker p~ Nordic Paper Geithus i Norge. Denne fabrikken 

het tidigare Union Geithus og enda tidligere Drammenselvens Papirfabrikker. 

Jeg har arbeidet p~ fabrikken i 19 ~r og foruten mekanike~obben opptrer jeg som 

fabrikkens historiker. Jeg har skrevet to boker om fabrikkens historie og samarbeider 

med Luigi Bagnato i USA om ~ grive internettsidene som du finner adressene til under. 

Jeg g~r for det meste under navnet Gringo. 

http://www.finishingnet.com 

Paperfinishing from the machine reel to the Boxear. The premier site of ifs kind on 

the web. 

http://www.finishingnet.com/ history2.htm 

History of Paper & Papermaking. 

Norsk versjon : 

http://www.finishingnet.com/norwegian.histnor.htm 

http://www.finishingnet.com/ belhistory.htm 

Comprehensive history of BelDit Corporation 

Please direet e-mail as follows: 

English language websites: luigi@finishingnet.com 

Scandinavian language websites: gringo@frisurf.no 
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Årsmöte 23 - 25 maj 2002 i Uppsala NPH-24 

Program 

Onsdag 22 maj 
19.00 

Torsdag 23 maj 
F.m. 

11.45 

13.30 

15.30 

18.30 

Fredag 24 maj 
9.30 

10.00 

12.30 

14.00 

ca 15.30 

Lördag 25 maj 
9.30 

12.00 

Styrelsen sammanträder på Hotel Linne 

Incheckning på Hotel Linne, Skolgatan 45 

Samåkning i egna bilar till Arkivcentrum. Bricklunch i SGU.s 
restaurant. Kort promenad till Landsarkivet i Uppsala. 

Landsarkivarien berättar hur arkivet samlar och bevarar arkivalier 
från lokala myndigheter, kyrkböcker, domstolshandlingar såväl 
som arkiv från skolor, sjukhus och enskilda i Svealandskapen. 

NPH håller årsmöte i Landsarkivet. 

Samling i Linne- trädgården för en drink, buffet i Orangeriet. 

Avmarsch till Carolina Rediviva. 

Cheferna för handskrifts- resp. kart- och bildavdelningarna visar 
bibliotekets dyrgripar, arbetet på avdelningarna samt 
restaureringsateljen. 

Lunch i Södermanland - Nerikes nationshus. 

Samling i Museum Gustavianum. Visning av två av tre vånings
plan jämte anatomiska teatern. Byggnaden, universitetets äldsta 
från 1620, visar universitetets och stadens historia, interiörer 
från undervisning och studentliv, naturvetenskapens guldålder i 
Uppsala under 1700-talet m.m. 

Enskild förflyttning till hotellet (ca 600 m). Tillfälle att besöka 
domkyrkan, universitetshuset, konstmuseet i slottet, nationshus. 
Kvällen fri. 

Samåkning till Gamla Uppsala. Visning av nya museets utställning 
"Myt, makt och människa" i folkvandrings- och vikingatidernas 
Svea rike m .m. Möjlighet att bestiga Kungshögarna. 

Lunch på Odinsborg. Återresa till Uppsala 



.. 
FORENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER 

Anmälan till NPH-24 i Uppsala 23-25 maj 2002 

Deltagare ___________________________________ _ 

D First Hotel Linne, Skolgatan 45, enkelrum, pris 962 kr/natt, natt mot lördag, pris 702 kr. 

D First Hotel Linne, Skolgatan 45, dubbelrum, pris I 162 kr/natt, natt mot lördag, pris 852 kr. 

Jagdelarrummed ______________ ___________________ _ 

Jag/vi anländer ___ / __ _ Jag/vi avreser ____ / _ _ _ 

D Jag ordnar själv min inkvartering 

Tips: Bread and Breakfast Agency Uppsala. 

Boka direkt tel: +46 18422030 

fax +46 1842 10 30 eller 
e-post bb.018421030@telia.com 

Uppsala Rumsförmedling. 

Boka direkt tel: +46 18 109533 

pfax: +46 18 128242 

D Jag medför egen bil 

Anmälan senast den 2 maj 2002. 

Ort: __________ _ Datum: _______ ___ _ 

Adress: _______________________ _ 

E-postadress: _____________ Tel: ______ _ 

Insändes till: 

KeL 
Birgitta af Forselles 
P_O_ Box 70 

FIN-021 51 ESPOO 

FINLAND 

Fax: +358 9 4371 302 

E-post: birgitta_afforselles@kcLfi 
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