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Den akademiska avhandling i två delar som Joakim Balck
framlade i Lund 1746 och 1748 är såvitt jag vet den tidigaste
framställningen av papper som skrivmaterial som finns i
Sverige och kanske rentav i N orden. Den är tillkommen under
merkantilismens tidevarv. De nyttosynpunkter man kunde
vänta sig att finna däri lyser med sin frånvaro. Trots att det är
en pappersmakares son som för pennan är framställningen en
historisk översikt över bruket av papper som skriftbärare (och
av andra, tidigare skrivmaterial). Just förhållandet att det är en
yngling med praktisk erfarenhet av papperstillverkning gör det
befogat att låta honom bli tolk för sin tids uppfattning av det
historiska skeendet - som inte behöver överensstämma med
vår tids - samtidigt som han ger några glimtar av den dåtida
situationen i Sverige och dessutom framlägger ett par
dokument i bilagorna.
Eventuella oklarheter i översättningen kan säkert lösas med
hjälp av originaltexten som reproduceras parallellt.
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J?UBLICOEXAMINI

I[n] N[omine] J[esu] C[hristi]
Historisk avhandling om papper, vars första del, med den
berömda filosofiska fakultetens ytterst bevågna ynnest och
välvilja Joachim Balcki , Östgöta nation, kunglig stipendiat,
ödmjukt framlägger till offentlig granskning den 14 juni år
1746 i Göternas Karolinska akademi under Herr Sven Brings''
överinseende, kunglig ordinarie professor i historia och
h[onoris?] t[ituli?] F[acultatis?] filosofie doktor.
Med Carl Gustav Berlings typer, ledare av officinen i Lund.
[(7),33, (4) s.]
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L. H. Q. C.

F i Linköping 20/6 1722. Studier där, student i Lund 1740,
magister 1748, prästvigd 1749, komminister i Vreta kloster
1754, d 5/4 1754. Se Ax. Setterdahl: Östgöta nation iLund
1668-1913. Linköping 1913, s 232. Se även J A Westerlund
& J ASetterdahl: Linköpings stifts herdaminne. 2. Linköping
1919, s 139.
1

F 1707, d 1787. Professor i historia vid universitetet iLund
1742. Adlad Lagerbring 1769. Se G Elgenstiema: Den
introducerade svenska adelns ättartavlor, 4, s 431.
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TTPis CAROLiGUT-<\V( BERLTNG, Diredori.Ollicine
.. Typognphlcz'r.ÖNDINI GOTHORUM,
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Tillägnan till diverse välgörare (på latin) inleder som övligt
den första delen av avhandlingen samt en äredikt på svenska
"til min högtärade ... fader, pappersbruks arendatoren ... Jöns
Balck samt min ... käraste moder'". Dessutom finns en dikt på
svenska till "mina högtärade kiära Swågrar pappersbruks
arendatorerne ... herr Jöran Ramberg, vid Bolltorps.herr Jöns
Schallander" vid Gustafs bruk och herr Petter Ramberg'' wid
Fiskeby pappers bruk".

Jöns Balck (1690-1772), pappersmästare i Tannefors, g m
Elisabeth Lemchen. Hade sönerna Joachim (se ovan),
Christopher (1731-98), pappersmakare i Tannefors, Jöns (f
1734), Johan, familjens svarta får, avsatt från befattningen
som uppbördskommissarie i Katarina, Stockholm, efter
tillgrepp av 10 000 D Kmt. Se K G Oden: Östgötars minne ...
om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900. Sthlm 1902, s
231 (om Johan) och Ax. Setterdahl: Östgöta nation i Lund
1668-1913, s 232 (om övriga).
:3
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Denna första del ägnas helt åt genomgången av olika material
som använts som skriftbärare innan papperet kom i allmänt
bruk. Här talas - med stöd av olika källor, från antiken till
samtiden - om inskrifter på stenar, hällar och marmortavlor (§
l), på lertavlor (§ 2), metallföremål (§3-4), blad från träd (§
5), näver och bark (§ 6), trätavlor (§ 7), vaxtavlor (§ 8),
pergament (§ 9), elfenben (§ 10), att rista i träd, skriva på
lertavlor, i sand och t o m i äpple (§ 11), på linnetyg,
inskrifter på dörrar och på skedar (§ 12). Avhandlingen
avslutas så med tre gratulationsdikter till författarens ära.
Del 2, som alltså är en avhandling för magistergraden den 20
juni 1748 (felaktigt står på titelbladet 1758), har likalydande
titel. [(4) s, s 35-56, (2) s.]
Efter den övliga tillägnan till och lovprisningen av dem som
gynnat författaren, av vilka här kanslirådet Anders Anton von
Stiernman" bör framhållas på grund av de upplysningar han
länmat författaren,
fortsätter
Balck genomgången
av
skrivmaterial: papyrus (§ 13-15) och bomullspapper. Från
§ 16 har texten speciellt intresse för oss varför jag börjar
översättningen här

Tryckt bröllopsdikt när Johannes Schallander, pappersmakare på Gustafs Bruk j Västergötland, äktade Maria Balck
den 2/7 1745. Ex i Kungl BibI.
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Tryckt bröllopsdikt när Peter Hamberg, pappersmakare uti
Fiskeby, äktade Elisabet Balck den 2/7 (sic) 1746. Tryckt
begravningsskrift över denne som bruks idkare 1/7 1760. Ex i
Kungl BibI.
5

F 1695, d 1765, anställd vid Riksarkivet, kansliråds namn
1747. Se Elgenstierna, Op cit, bd 7, s 664
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·§.'"XVJ.

§ 16

. Ch~rte ex ·p~pyro frzparat~

fucceffifle vide tur

;Ji"'''fjll~~t,a qoffypio ve BptAbyce:c;onil~~et:i:'lmdee,.

_ti~tll~n():tnend3tum. Convems mecum in-'h~rilQ(llen,:"
..t~\Ctl(b.M:O.M1;"~At}CONp. 19-, ira..loquens; ·&ottffl/'"
..hIJ1&11(/1/,(&111
fll.iffi vidtill' &bllfl.t BlmhJdl1ll; cM.m 1'J!l.J!j'~""'1f
'YP~f~~,!
~ i'rJic~~p"ji", tXI~tfl~'tnJ.. 9!t09 htJjtl~~hlirr~
t'Il).~~l~ e ~olennl~ ~ -vu Igans ufus fuenr du b:i,~~i~J1on PQ"

~tcn•.J)if~11l1,~s:hoc ab IRiN~\AU,G tJ~Tå.Alex.iiCorn.·
neni

~

) 43 (

~/

.neiiiconll1ge~'.qu~de' regula rnonlallurn ;irier,nte.dl1ti~i·
ck,Cimo, fecllIC?; eoita, 'tra cornrncnratur ::' 7« 'fl~ 70{ STSl.!
ta. ~O'TetJ%~,

Gl)V 6:ilEY: il,

~'''8

7Of.~1'JYSYO'JE, 70'

Et('{3fE/3t8,. {3tXfl{3u~
."g." 4f.t(()OTEf«
xe~a-"rso-ov'T'(X",~q.1tltfTfI. 't•••
·flOV.,.. '1'''''0
Tllm' IIlldi'"

OVTD",'

el~

~eihEeOvl
~[lEeiv~'JJ:

,,(ir å,Nfi/ihri f IJIIO:':':'
.TJpi" ..,il ~!ltr iirf iJrt'Pifllti pr';'IIm 'JrfCtiptNI tfl:>

,zmhq BomJ'f,il1i, 'iJRotidilfll,1 I11llJitf!erij· ,,'[Ni' tltjliilAhlll1t1l'f)
Deberur hoc telHmonium fzpius Iaudaro Drno MONT~

FA.UCON p. r8. ubi erlam codlces commemörat

Papyrusen synes ha efterträtts av bomullspapper", framställt
av gossypium eller bombast'', varav det även fått sitt namn.
Den berömde Montfaucon'' är enig med mig i denna sak när
han anför följande s 19: "för övrigt synes bomullspapperet ha
införts när den egyptiska papyrusen och papperet av bast så
småningom kom ur bruk". Att användningen av detta papper
både till högtidliga och vardagliga ting var mycket stor kan ej
betvivlas.
Vi erfar detta av Irene Augusta, Alexius Commenius maka,
som i utkast till en klosterregel, stiftad i början av Il00-talet
skriver sålunda: "Jag med:för två andra böcker, varav den ena
är skriven i vanligt format, den andra i mindre format, båda
handskrifter av bomullspapper. avsedda för klostrets dagliga
bruk" . Detta vittnesbörd sky Hes den ofta prisade herr
Montfaucon, s 18, där han även anför handskrifter av
bomullspapper från 1100-talet, vilket i viss mån synes styrka
den ovan framförda hypotesen om bristen på papyrus omkring
år 650, så att det ju är sannolikt att vårt bomullspapper
närmast följde på det egyptiska papperet.

bom-

bycin~s.. ex feculo decirno reperendos, quod aliql10 modoconfirmare
vidttur coO}etfl1ram nuper allatam , de
Gha'rrz papyr3cere circa a. 6,0, defectui , fiquidern ve~'
rifirnil~ lit bombycinam noRralIllEgypciacam
excepule
quarn proxime,

Se Sv Akademiens ordbok B 3834, där bl a finns citat ur
Var, rer. 19 (1538) "The Araber bruka .., Papper affBoomull
gjordt",
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Se ibidem B 3829.

Bernard de Montfaucon: Palaeographica Graeca ... Paris
1708.
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§ 17

.

§. XVII~.

'.

Pr.plnqti~ eegnarlene hodiernam chartern at~Jn.J
gete· viaetur Bombyclna , tjuåm Ineerpres diplomatis a\
Rogerio R~ Sicilic A. uoz' ediri chartam 't1l'!lIhtAlI'J '\'0..•
ear•. Fait enlm ex conrrtrå lan~, vel goffippio.ea dill •.'
gei1tia confetl.a ,. urealatnös ferret fcrtprorios', ipfaqu.'
fpecie 'referrer

pannofam noilram,.. ~. åta IO~.t1ilicea,tlJ' •.• !
has nunquam , a' D~~MONT.F·AUGON'. alllsq~~'·'C~rn~

bornbycina confundendam.s
.Reprehendir.quidem
JU-,l
r.c1l1eriroqueTROZlUS illitol.#Id BIIK",uIII p. 90Dmull),dChMONTFAljCON ob hane confurienem ; :G"4'Vl'~j.J1.lol.
quir.r\~,,";l.Fi,,~m·~~H" t~'4't~m .cN~I 'tJlI~{4~j ',lIo/h"", .~}f'.~ ~
IuNm hJ. frllJlI

{tGAtlS tf '''\·Ih4T1t1Y./I1!(()NI"",.s.CI1np(1u,1-Jj,\\
~
ltfON1!FAUCO~VIO \~(lItfl/tr"4JI .BlJmh}t'inll t~.!A»IIJ.r.:~l1i~~~.
1tltigll ",81omvlJih-, :"fJjlra: ex.linitlJ (()1Zt"fif~. c~,!"NJ!I~'\
IJI/lf.~
t~ItJJ"lJlIJbflitfÄ
~4r"'tJ(l(m;ch'llTtlllJ ex
frnMlgh1M .•'fI'I.!.

. ro "W'J•

F

':.~

:!"'1"II

B"III-

'):44 (, ~

IN11Iq~"~tl6.'1Hi fI"TA iII 'fl1(;Nl1. ,{c.jllu,r:It"(14TriI..
Pa•.
ri rnodo .dece~ir:errorem MO~TFAUCONIID.de
LU-:DEWJG (fiel2ffl$. P. ~."~ .t7.t~ I.nter:i~ ramen, ni val,
de rallor. )'ii,fferentia .qu~intet' BO.moy,;;i·nam lk. Iinre-.
am nof}ramJnterc.:edir ran(~n~ 1:4 ;.:\lt"1I1tt.t'4.~dterifil-.

dU uegorlo',(ubilitu! nottpo{f'u" ';{i COliIPIl maeerlarn exOl\
clpias, quarn, in b.oltl b.\'cina. lanea ramenra prabene, In..
hodierna nonr" Iintea.

I nära släktskap med vår tids papper synes bomullspapperet
stå, vilket uttolkaren av ett diplom, utställt år 1102 av
Rogierus, konung av SO,cilien,kallar kattunspap~e~. Det blev
nämligen omsorgsfullt tillverkat av ull eller gossrpium för att
bli skriftbärare och det erinrar om vårt lumppapper med
samma utseende, vilket - med förlov sagt - ibland, så ock av
herr Montfaucon och andra, förväxlas med bomullspapperet.
Med full rätt förebrår Trotz 10 herr Montfaucon denna
sammanblandning: "Se upp", säger han, "att som Montfaucon
förväxla detta bomullspapper med vårt vanliga, vilket
tillverkas av linnetyg hackat i småbitar och sönderdelat av
stampar - medan bomullspapperet görs av trasiga tygsty~ken,
på folkspråk kallade Boomvolle, görs vårt av malet hnne.
Bomullspapper motsvarar därför arabernas papper av finaste
ull, på folkspråk Boomzyde; om detta mer i arbetet. o~
pappersrätt" . På samma sätt påvis~de herr von Lud~Wlg 1
Gelehrte Anzeigen del 2, s 273
Montfaucons misstag.
Emellertid, om jag ej misstar mig alldeles, är skillnaden
mellan bomullspapperet och vårt linnepapper ej så stor, att det
ena ej . skulle kunna ersätta det andra utan vidare, om man
undantar själva materialet, som i bomullspapperet utgörs av
bomull och i vårt nutida av linnelump.

Christian Henrik Trotz: Notae ad Hermannum Hugonem de
prima scribendi origine.
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11 Johan Peter von Ludewig: Gelehrte Anzeigen in alle
Wissenschaften ,.. welche vormals den Wöchentlichen Hall-
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§ 18

At nec de Iinre.e no[lrle invenrione mulra novim mit
a conjeauris recedenna.
QQod enirn MYLIUS in hol'.
tl! !hi/~Pp/J. Til.' fJtPJflu .c.QlI\OOl&mo.rac.in.ventiQuem ejus
circa A. 1470 conngiffe , nullo fide digno r-e.fiimpniQful-:·
cirur,
Monument •• enirn chartace.i circa A. 1340 lireris perfcripra oculis fuls vidit D.. de LUDEW lG ) ver-

ha ejus c. tP:~7(. trå fonanr :.i)lmn· hi}fclVfttn ~f6~fttr
A rchi v ariu§klon ten 9.na!}l't&.Ut:H~i1)t'lt 1?anbt15 Archlv.&e-'
atugrn fOllF 'baH (itV (<'f)on Carol] IV.. 3dtcnA. 1150

au

~(lpiern( ,utttrugftd)i urruncen finten. . Probar deinde.

t-hdiA fuarn BARTHOLl refhrnonio .de.ir1jigniis~.ubi in:
hunc rnodum .cornrnenratur :: <tn JfA.1f(hi/f AlItU11itlffJ4 efl
nlJ~ile c.1/1r11m; CMjOS namtn. E4/;ria(1!l.m, 1(~i A,.tifi~,
CiNm (ltciendi chart di d( }iAPJ"o .frinciflfliul' viget. Jhi'1"t jimJ
tiidifti4 mIlIIII ltd bec , Cr.ex .qNi.btl'fdttm .cJcfidiJ meliere: d:utr-.
te 'ilOJi~>lf.; . Lice« di..tm ibi Ilut/IJUm f4d.d lio"iIA§ CpiY4iJtilo'
F..J111 vidfAfmu
'i"otllibel jOlhlJhrJ.chArJ;r}ubt'1 !lJttm {igntlFn:, ,ey.
l}Rt!dJignif.4INr, ~gjN.f .ediji~iiANt-mtll(l1dhsl,e.fJ ChArI-4,.' Die.

Vi vet tyvärr inte mycket om uppfinningen av vårt linnepapper,
som ligger långt tillbaka itiden och bara kan bli föremål för
förmodanden. Men det som My Hus anför i Hortus
philosophicus 12 under uppslagsordet Papyrus, att dess
uppfinning skulle ha skett omkring år 1470, styrkes av intet
vittnesmål värt tilltro. Herr von Ludewig har emellertid med
egna ögon sett pappersdokument med skrift från omkring
1340; hans ord lyder sålunda i anfört arbete sid 271: "Ty jag
kan betyga som förste arkivarie vid landsarkivet i Magdeburg,
att det finns otvetydiga pappersurkunder redan på Karl IV tid
år 13 son. Han bevisar härefter sin tes med hjälp av Bartholus
arbete om märken, där denne framhåller följande:

t1fIl()dddm

f]Nod "'pIIå il/11m umAlullt jigJJum, "INd tplUm remI/lit •••.
J.isuiji&ifl11}.
Hac magni riominis ]ClNi. BA.R7HOLfJ~

tT(1il J

literis tradidit, ex .quibusram papyri no fira: ~ntiquita~i4:

quam

"I grevskapet Ancona finns ett förnämt faste, vars namn är
Fabriano, där konsten att göra papper framfor allt blomstrar.
Där finns många anläggningar och ur dessa kommer de bästa
papper. Arbetarnas konstfärdighet gör mycket därtill. Och som
vi ser har varje pappersark sitt märke, vilket visar från vilkens
firma eller kvarn papperet kommer. Säg alltså vems märke
återfinns i arket, hos denne skall firman återfinnas." Den
vittberömde ICtus Bartholus meddelade detta, av vilket såväl
vårt pappers ålder som bruket att med märken särskilja arken
framgår i viss utsträckning; och så bestämt

12

Martinus My lius: Hortus philosophicus. Görlitz 1597.

12

13
:~~:

)~4t ~(~!G-

quam' trlUt fignis' folia difiiitguC'ndi:, aHqu<J mO'dCf iIIo"'lIratur l. adeoque: nemo, noa perfpicir, quod charra no-,
fl~'lintea Iongo: farls Ipario anreverrar annum fepruct ••
gtfrm.urn feculi XV. fed legarue inregra diflerrarnincu ..••
~;{"uam fuis <3deGrtt ~njt1g~n'A~1736 inferuir D.• de
~UDEWIG : ,nHUl' batt· ~(lttigt ~"btrrUlt1ptn ~avf(t
nfunbttt meroen .. ChartamChinenfem ex corrice arboi

hade ingen klart för sig att vårt linnepapper förekommer
åtskilligt mycket tidigare än år 1470; läs annars hela utredningen som herr von Ludewig infört i sin Gelehrte Anzeigen år 1736 "När vårt lumppapper uppfanns". Jag avser för
korthetens skull förbigå det kinesiska papperet framställt av
barken av bambuträdet gossipium13, det japanska och andra
papper från den s k främmande världen.

Jis Bambu vel erfarn Goffipio prepararam,

§ 19

infcrvicn10 ti'rmtermirrcre cogor,

Liksom uppkomsten av vårt papper förblir fördold så är det
även oklart vid vilken bestämd tidpunkt dess bruk inträngde i
våra trakter. Jag såg hos min praeses en handskriven bok om
rytmiska tidsvärden, i vilken pergamentblad omväxlar med
pappersblad. Skriften visar en och samma hand och den synes
rätt och slätt härstamma från 1400-talets mitt. Härav uppstår
med full rätt misstanken att bruket av papper vore vanligt på
1400-talet i vårt land. Jag tvivlar inte på att det togs till hjälp
att uppteckna t. o. m. offentliga handlingar under samma
århundrade. Det finns bevarat exempel på pappersdokument,
vilket Birger, ärkebiskop i Lund utställde år 1482, i vilket
man gör anspråk på jordegendom för en bondes räkning mot
pastorn på platsen. Likaså finns den originalkvittens på
papper i behåll, som Seren N orby "vår nådige herres
ämbetsman

Japanicam .•,
.liasque barbari, urdici.foler , orbis chartaj , brcvitatl

§. XIX.
Ut-latent iniria Charre. hodierne •. ita erlam oB'"
lcut~m cfr, quo pr~cire tempore in nollras oras. pene .•
craverit ufus .~jus.. .: Vid]. apud Prefidern .meum codi••
eem MSC. Chrontet rhyrhmici, in-quo foliis rnernbrana~is·eharraeea. perrnrera funr. Scriprio unameandemque
manum ~r,guu &eum .me~lo feeul? XV ..prorfus eonv~.
!lire viderurv Ur vel hinc Jure mentoque nafcatur [urp•.•
eto fec, xy. vulgarem fui1fein·patrianonr~urum char .•
t«'. : ~e~ ambige , quin code~ ~c:culo cn~tn ad.
fub'ica,_~qnfignanldä, 'fuerir adhlbira, E{ll~. manibus
Ixernplum· Ht.erarQiD charracearu~~ qual B.rg~rllsAr .•
ChiepifcopusLundenGs.A.
r+~z edidir , qu-u Iundl poifd""
fio.colollocontraJoci Pafferem vindicaturAden quofl,l,1er\apocha. Chart3cca· originalis , quam dcdit SEVE-.
lt.;lNUsr NORBY' ; "or "aab41t· Jjtrrflf (fmbetlf·9JtanDt".

~aa

13 Här

sammanblandning

med silkepapper?
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I

~,ul~'Qr~6or9~' A. MD X 11,1Ii.dIe

vlrg. XI. millrum. At.
q,uidopUi.t'ft adrnouemenraprovocare,
in cauH'a,.quam·
nemo f~rte lndubtum vecer, preferrlrn quoniam.in hi~
«·aliit,eJu~dem.ra'r.jn •. te{UmQniis. non.cameninnoteJ
f~
tCilr

"'~'

l'4' C~'~

·rear tempus'f. cui~i1tjguHE'rrttil ~chårtre urua·1n Suecia
-vlndlcarl debeatvNec

fsctlior! opera deregirur ztas mo.;.

Iendinorum papyraceorum;qulE

inSuecia floruerum, Et
.prorfos fruflranea fuUfet' mea follicitudo, niG haofiran':.
-ri rrnhi & dubirantl fuccurruret':infigni gr-aria ac huma.
«n ita re,Nlbili/li HI es ;C4"t'tUII,.i~C'l1fili;"rlIlJ D tn u s deSTI ERN'.
·MAN.,. e cujus literis edodus fum.J offidnamJPapyraJ.
.cearn.clrca A. 1513ad Sudercoplam.ab Eplfcopo Linco..penfi.], Brasktnfheurarn ... Sedihacmox opprefls , per
longum temporis fparium.nullumChartace~lp1.mok~
dinurn celebratur in Ihperfori Suecia donecad annum
J~U p~r\'enittlr ~.q~a~ao '~unifice:n.r.i~·~ li~~~alitare
oGUSTAWI ADO~FHI, Magrlf .•·nov;rofficuta hjgi~
tur. Sed lenge rneljus tqt.amcauffiir:n ip{'ceNobilHlimiVi(i
-llrere ~edaranr;.erg~iJlnsdilferriuncul~
non~~filbjeaas
.l.:.t8or. cenfular, N..f. lnrerlrn -ramen licet In flJperiorf
:'SllcCiå pl:ures :hbri (c'otilc~reht\~r:offic~iu~ per fec. XVI.
habuit rarhel'l;~qu'o'nbi ilinoc JJe'~tid grbtiJlettir inferiot
I
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på Haraldsborg 14 utställde år 15 14, på de 11 000 jungfrurnas
dag. Men föreliggande arbete är till för att framlägga bevis, det
hör till saken, så att ingen händelsevis må leva i tvivelsmål, i
synnerhet emedan i dessa vittnesmål och andra av samma skrot
och kom tidpunkten just inte blir känd vilken det äldsta bruket
av papper i Sverige bör tillskrivas. Ej heller är det lättare att
bestämma åldern hos de papperskvarnar som blomstrade i
Sverige. Och utan omsvep skulle mina ansträngningar ha varit
förgäves om inte herr von Stiemman •.det ädla kanslirådet • som
tecken på ynnest och älskvärdhet bisprungit mig i min tvekan
och ovisshet, av vilkens skrivelse jag underrättats att ett
pappersbruk inrättats omkring år 1523 vid Söderköping av
linköpingsbiskopen Hans Brask. Men sedan det strax nedlagts
prisas ingen papperskvarn i norra Sverige under lång tid, ända
till år 1612, då en ny kvarn uppbygges genom den store Gustav
Adolfs frikostighet och välvilja. Men den högt ärade mannens
egna ord kan långt bättre upplysa om hela saken; därilir må
läsaren av denna lilla avhandling rådfråga bilaga nr 1.
Emellertid, även om flera bruk ej omtalas i norra Sverige under
l500-talet hade likväl södra Sverige anledning att glädja sig åt
en sådan anläggning tack vare Tycho Brahes omsorg och
uppfinningsrikedom. Ty omkring år 1580 uppfördes på ön
Ven, inte långt från västra havsstranden en

Suecia, eura Be:fol'erda··TYCHONIS· BR.AHEI. ·N.m
circa annnrn JrBQ'in IJtltllllinrula non'p'toetlUb occldc:n-

Seren Norby fick Haraidsborg som belöning för sina insatser som krigare till sjöss. Jfr Dansk biografisk leksikon. 7.
Kebenhavn 1939, s 235.
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papperskvarn, som är utmärkt med bokstaven G på den
topografiska karta över ön som ritats av Wilhelm Blauw. I
teckenförklaringarna
till kartan beskrivs anläggningen på
följande
sätt
under
bokstaven
G:
Kvarn
för
papperstillverkning, som likväl tjänar till tröskning av säd och
dessutom till beredning av olika slags skinn, vilka tre
arbetsuppgifter utförs av ett enda stort hjul, både samtidigt
och var for sig. Jfr Resenius, Inse. Hafn. sid 31415• Men detta,
liksom
övriga
braheska
företagsminnesmärken,
gick
säkerligen förlorat vid dess upphovsmans bortgång. Efter de
lovande framstötarna på 1500-talet tog pappersmakarkonsten
ny sats, här och var vid nyuppförda anläggningar. Förutom de
gamla kvarnarna, beskrivna av den högt ärade herr Stiernman,
kommer nu även linköpingsanläggningen
med i räkningen,
anlagd år 1628; dess privilegiun, beviljat av nådig Kungl MaJ
återfinns i bilaga 2. Med tiden ökade dock antalet
anläggningar mycket och icke så få papperskvarnar återfinns
på olika håll i Sverige såsom:
i Östergötland:
Tannefors vid Linköping, Fiskeby vid
Norrköping, Bolltorp och Hälla vid Söderköping,
i Södermanland: Nyköping och Harg vid Nyköping, Åker vid
Strängnäs", Tershälla och Uddby,

Peder Hansen Resen: Inscriptiones Haffnienses Latinae,
Danicae et Germanicae una cum inscriptionibus
Amagriensibus, Uraniburgicis et Stellaeburgicis ...
Kebenhavn 1668
lS
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Väl identiskt med Berga, Nr 6 i En bok om papper
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Plti.

i Småland, Jönköpings län: Göransberg vid Jönköping, Röttle
vid Gränna, Bruzaholm vid Eksjö,
Kronobergs län; Skeen och Lessebo,
Kalmar län: Skrufshult, Säfsjöström,
i Skåne: Klippan,
i Västergötland: Mölndal vid Göteborg, Gustafs bruk vid
Skövde,
i Halland: Marbäck vid Halmstad,
i Hälsingland: Östanå vid Hudiksvall,
i Dalsland: Billingsfors vid Åmål,
i Västmanland: Kallstena.
Jag betvivlar inte alls att det fanns än fler papperskvarnar i
Sverige; jag har bara inte påträffat deras namn. Detta må
räcka för att vi i någon mån må se hur pappersmakarkonsten
utbredde sig och hur allmän den var. I Finland sågs dock
ingen papperskvarn utom den nära Åbo till vars anläggning
privilegier nådigt givits, som det nyligen har berättats mig.
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. tll\i.C11adh\Wi.tITe> In "S'It'f:ia '(>flicitf~s'diarta~ea.
,IlWJutdutiJiro:J·ntmfha.'Iutetn'
illdruin exqulrere non
,portdJ.: ~; taffiCiant ba'c.•ut videamus aliquo modo quart-tnln ~e,erir~& qU,am' :vtIl~tis fir:'In paeria ars char-tu c,oafieieitdf.rr Finlandia tttdlum, adhue vime 'molen~l1,\tmt cMt.taettlffl tiJr~~ ptop.e' Aboalt\ :Iunutol:tpJftruen,dum privitegtis dementiffim"e (donåtum. ert: 'nu~r
auhi relatum eil.
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Här borde omtalas på vilket sätt somliga pappersbruk i landet
kunde höjas till bättre nivå. De producerar nämligen ej
tillräckligt med papper for dagens behov, ej heller framställer
de det med den elegans och finess som det tunnare utländska
kan skryta med. Jag ser mig dock tvungen att beröra denna
fråga mer kortfattat än den kanske vore värd. Den förstnämnda
bristen kan avhjälpas antingen med flera anläggningar eller
med flera anställda. Men på vilket sätt den sistnämnda skall
avhjälpas är svårare att ange. Ty hur jag än ansträngde mig
fannjag ingen annan orsak än de finare råvarorna. Utlandet har
större tillgångar av fint linne och lumpor av goda kvaliteter
insamlas till bruken och härigenom blir papperet utan tvekan
bättre och finare. Själva tillverkningssättet skiljer sig nämligen
inte från utlandets. För att detta lättare skall framgå må den
tillverknings gång hos papperet, om jag så får säga, som
anammats av våra landsmän och som framgår av bilaga 3
jämföras med det framställningssätt som Hubner!" meddelar i
sitt Natur-Lexicon, art. Papiermacher, och som på intet sätt
synes strida mot våra metoder. Att vattnet, i vilket linnetyget
uppmjukas och stampas tillfor stor energi till anläggningarna
är utan allt tvivel. Att
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cdmmetn()rat ~:&nlhil i;loflris int\iturh~.-repugnite vi...
debitur. . <;ltiod 'aqua, JR qua mac~rantu~ ~ ~undpJ1tUr lintea magnum momeneum. an otJkml. f tabu 1
nuilum dubium. Q!!od Iqua: In Hol1and~ ;{hgnan:":i

ed

Johann Häbner: Curieuses und reales Natur-, Kunst-, Berg-,
Gewerck- und Handlungs-Lexicon. Dess 3. uppl. tro Leipzig
1717.
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ribJ1S' finr firniles , lenre &.pingues,dubirar.fnon
poteqaJ
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vattendragen i Holland liknar uppdämda sjöar, lugna och loja,
vill väl ingen betvivla. Men i nästan hela Sverige är de
genomskinliga, klara och ej sällan fulla av metallpartiklar och
därför blir vattnet tyngre. Kanske här finns något samband
mellan orsak och verkan; för ögonblicket vågar jag inte uttala
mig närmare härom innan förhållandet fastställts genom säkra
och exakta undersöknärigar. Därför kallar mig redan mot min
vilja tidens knapphet och andra bjudande skäl till fortsatta
undersökningar. Jag ber därför ödmjukast den välvillige
läsaren vara tillfreds med denna lilla skrift och söker ödmjukt
såväl tillgift för misstag som välvillig tolkning av mina
tillkortakommanden.
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