NPHs årsmøte i Norge 5. – 7. juni 2019, slutligt program
Årsmøtet 2019 har vi lagt til Drammen og Drammensmaskinen har vært i drift siden 1905. Fabrikken har
vassdraget, der det har vært mye papirproduksjon gjennom
produsert tremasse på slipesteiner siden 1889.
tidene, og der det fortsatt er noen levende fabrikker igjen.
16.00 avreise Hellefoss
Reiseavstand Oslo-Drammen er 42 km (36 minutter
16.15 ankomst Vestfossen. Tettstedet Vestfossen ligmed bil), og kommer du med flytoget fra Gardermoen er
ger kort vei fra Hokksund og hadde vassdragets eneste
Drammen endestasjonen. Det er kort gangavstand fra staspapirmølle (Fredfoss, grunnlagt og drevet av
Hans
jonen til hotellet.
Nielsen Hauge), første tresliperi og første cellu- lose
Vårt hotell i Drammen, Comfort Hotell Union Brygge,
fabrikk. Vestfossen.
ligger i papirhistoriske omgivelser. Hotellet er oppført nøyKunstlaboratorium er etablert i bygningene etter
aktig der fire av papirmaskinene ved Drammen Paper Mill
Vestfos Cellulosefabrikk.
sto. I omgivelsene står bevarte bygningsrester etter papirin16.45 avreise Vestfossen.
dustrien, med navn som “Papirbredden”, “Union Scene”
17.15 ankomst Comfort Hotell Union Brygge
og “Union Brygge”. (Navnet «Union» har selvfølgelig sin
19.00 middag (betales på stedet av deltagerne) Resbakgrunn i konsernet som var en av landets største papirtaurant ennå ikke bestemt
produsenter). Det er fine omgivelser langs elven, med den
kjente gangbrua «Ypsilon» som nærmeste nabo. Det er Fredag 7. juni
gangstier langs begge sider av elven.
Felles avreise ca. kl. 8.15 fra Hotell Union. Vi går til
NPH har fått en medlemsrabatt på hotellet. For å få
jernbanestasjonen, tar toget sammen til Oslo og går
rabatten, må man booke rommet via e-mail:
den korte strekningen fra National theatret stasjon til
co.unionbrygge@choice.no
og
oppgi
rabttkoden:
Nasjonalbiblioteket på Solli Plass. Bagasjen kan opp be1115GR009849. Senest 5. Mai!
vares på Nasjonalbiblioteket.
Rommene koster (med rabatt) NOK 1349 pr. natt for
enkeltrom og NOK 1549 pr. natt for dobbeltrom. Frokost
Nasjonalbiblioteket, Oslo:
er inkludert i prisen.
09.30 Papirkonservatorene Nina Hesselberg- Wang
Hotellet har dessverre ingen gratis parkering, og det
og Chiara Palandri, Nasjonalbiblioteket: «Friskt blikk
koster fra kr. 270 pr. døgn å parkere utenfor hotellet.
på norsk papirhistorie i den tidligste perioden 1695-1760»
Nasjonalbiblioteket i Oslo har tilbudt oss å låne fored10.15 Forlagsredaktør og forfatter Trygve Riiser
ragssalen til foredragene og årsmøtet, som vi har lagt til
Gundersen: «Filler, fabrikker og frelse: Haugianerne som pafredagen. Foredragsdelen vil være åpen også for andre enn
pirprodusenter»
NPHs medlemmer.
11.00 Papirhistoriker og journalist Reidar Heieren:
«Greaseproof - en norsk oppfinnelse. Om det imiterte pergamentProgram:
papiret, historien bak og dets utbredelse.»
12.00 Lunch på Nasjonalbiblioteket (betales på stedet
Onsdag 5. juni
av deltagerne)
Ankomst Comfort Hotel Union Brygge, Drammen
13.00 NPHs årsmøte og etterfølgende kort sty15.00 – 16.30 Styremøte
remøte
16.30 – 17.30 Introduksjon til papirindustrien ved
Påmeldinger til årsmøtet kan sendes til Tina Grette
Drammensvassdraget v/Reidar Heieren
Poulsson, tina.poulsson@nasjonalmuseet.no, eller til
17.45 – 18.30 byvandring til restaurant
Kari Greve: kari.greve@nasjonal museet.no
18.30 middag. (betales på stedet av deltagerne)
Restaurant ennå ikke bestemt.
NB Påmeldingsfrist: 5. mai!!!
Torsdag 6. juni
9.00 avreise med buss fra Comfort Hotel Union
Brygge
10.15 ankomst Kistefos. Omvisning og fri vandring.
Kistefos er Skandinavias eneste komplett bevarte
tremassefabrikk som museumsanlegg. I nyere tid har
museet lagt til rette for å «kjøre» deler av maskineriet i
forbindelse med omvisninger.
Kistefos har også et kunstgalleri og en skulpturpark.
12.00 lunch i museets kafé (betales på stedet av deltagerne).
13.00 avreise til Hellefoss Paper, Hokksund
14.15 ankomst Hellefoss. Hellefoss Paper ligger 19 km
vest for Drammen og er Nord-Europas minst tømmerforbrukende produsent av treholdi trykkpapir. Her
produseres bleket bokpapir for paperback bøker. Papir

Ypsilon bru, en skråkabelbro over Drammenselva i Drammen.
Gangbroen, som knytter sammen den nye Kunnskapsparken på
Grønland i Drammen med byparken på Bragernes har fått navnet
«Ypsilon» på grunn av sin spesielle form – fra lufta ser den ut som
en Y. (Wikipedia, Attribution: I. Peulle)

