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TVA PAPPERSNA KARV/soR 

F'ull t medveten om att jag rör mig på ett för mig vil,t främmana.e områa.e 
dristar jag mig dock till att beröra ett ämne, som i princip - enliGt 
min mening - blivit rätt obeaktat inom vår krets. Det kan visst händ~ 
att aet finns flera än undertecknad, vars musikaliska kunnanae är i 
svagaste laget eller vilka, SOLl man här i landet brukar säga, "har för
frusit sina musiköron". (Intresset för eget musiceranae togs av mig reaah 
vid ca 7 års ålder, då föräldrarna i all sin omtänksamhet satte mig att 
hos en sträng speltant öva skalor p~ piano.) Gärna hör jag däremot pa 
musik, d v s melodisk sådan eller sådan den förekom i nin ungdom, ::lcl: 
helst även, om det gäller s&ng, med förståelig text. Vissa teknolo;-
visor på gamla schlagermelodier kan ännu vid tillfälle ringa i mina öron. 
En cellulosamakarvisa fr~n gamla tider har ja[ upptecknad fr~n stuiietiaen, 
men den kan ju här förbises, för den är p& finska. ~in tanke här v~r 
närmast att påminna om vissa (opolitiska) pappersmakarsånger, av vil~a 
det tydligen inte finns något större förråd. (Vår goda ordföranae, so~ 
ju är fackman på området, kan ju rätta till min uppfattning aLl den är fel.) 

Min första kontakt med en verklig pappersmakarvisCi. härrör för övrig\; från 
IPE:s kongress H:o V i Ambert (Auvergne) i rw.aj 1963, där via. ett tillfälle 
en då 82 år gammal pappersmakare, faå.er t.1athevon, drog en urganur.al, fransk 
pappersmakarsång. Melodin var kanske inte så smittande, åtminstone -olev 
deh inte i mitt minne; framförandet var ju inte heller så särdeles hög
travande, men stämningen på platsen var genuin och gav mersmak. l\är jag 
kom hem vände jag mig därför per brev till arrangören av kongresseh, 
11 Peraudeau, som även var eldsjälen i aen lokala organisationeh "Feuil:J.e 
blanche", och frågade om det eventuellt finns noter och text i ty/cx av 
denna visa. Glädjande nog fick jag med returposten ett vackert kol::lrerat 
notblad, t o m på handgjort "Richard de Basil-papper, en produkt frs.n aet 
"levande franska pappersmuseet" vi hade besökt. Tillfället ifråga naa.e 
tydligen också tilltalat dåvarande presidenten för IPH, Herili Voorn, som 
senare i nr 39 av hartsfirman Hercules reklamtidskrift "The Paper ~,~aker" 
för 1970 detaljerat berättade om samma tillfälle, samt tillaa.e att can 
5 år senare, år 1968, återigen vari t i Ambert och at"t fader r.;athevon, 
då alltså 87 år gammal, ännu dragit samma gaffila visa. (Hans artikel var 
för övrigt illustrerad me d ett foto, taget av undertecknaa, där pere 
1.: a thevon är personen i mitten, meci brillor.) 
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På våra NPH-möten har vi ju några gånger hört vår egen "ålderspresident" 
Harry Ericson sjunga en pappersrna.karvisa me d svensk text, vars noter oc:: 
text jag härmed efterlyser. r.1 elodir. förefaller så l ä tt at t t o m ur.,,- er
tecknad skulle kunna lära sig den, men texten tir sj~lvf8.l1et därvi d 
helt nödvändig. 

Hä r i Finlar.d har jag endas t en enda gång på träff a t m..got i der. Vä[;erl, 
men det är uppenbarligen inge n visa utan en primitiv hyllningsdikt t::'ll 
Granfors pappersbruks ära. Knappa s t har den heller varit tänkt som r~gon 
arbetssång, även om man kanske kunde hitta på någon lämpaa melodi därtill. 
Författaren var en enkel österbottnisk "kvinna av folketII, som kallades 
"Pali-Maja". (Hennes dikter ingår i en samling: Pali-Llajas folkdilcter, 
samlade av l Eriksson-Smeds och l O I Rancken, Vasa, 1882.) fiennes 
kväde om Granfors går i 11 strofer, men jag återger här blott de tv;;' 
bästa: 

Till tusende andra beqwämli ga ting 
behöfwes wäl papper all' werlder. omkring. 
Dess nytta så kunde jag aldrig beskrifwa, 
om jag skull' min öfriga lifstid fördrifwa. 
Zirater och prydning, som göres deraf, 
och alla behofwer aem känner ej jag. 

Men vore ej papper, det herrli ga werk, 
min' gode patroner, på orden nu märkl 
Då finge wi pennor och trycken utöda, 
de lefwande kunskaper blefwe då döda. 
Arbeta då fliti gt båd' mästar ' och dreng! 
och gör e j den synden att wara fåfäng. 

Om mina funderingar finner genklanG blar.d KP!i-medle:rnr:larna s å L:anske v i 
i sinom tid får "Harrys visa" och eventuellt äve n anara liknanå.e avtryc kta 
här - så hoppas åtminstone 

K.K.K. 

llannen i ,mitten är p~re "a thevon, Ambert 
(Auvergne). Maj 1963. 



LA CHAl'ISON DES PAPETIERS 

VEN.T LES GAR~ONS PAPEliERS· 

· FONT .LE TOUR DE. 'FRANCE! 
. . 

AU PbLERIN DE L'ESPRIT -

~DITION COLRER T 

PA R IS 

-
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LA CHANSON DES PAPETIERS 

..Air anden recueilli par Henri CHARLIER 

.Adoptt par LA FE UILLE BLANCHE} .AJJociation de. ..Amis 

du Papier, des .Arts et dej InduJtries graphiques [ranf 'lis 
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.2 me couplet 

A la cuve je suis alle, 
Vivent les gar~ons papetiers, 
A la cuve je suis alle, 
Vivela feuille blanch~ 
Vivent les gar~ons papetiers 
Qui font leur Tour de France 

Jme COli pIet 

Vingte (sic) cinq porses fy ai levecs, 
Vivent les gar~ons papctiers, 
Vingte (sic) cinq porses fy ai levees, 
Vive la feuilie blanche, 
Viven t les gar~ons papetiers 
Qui font leur Tour de France 
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4 IDe couplet 

Dans mon jardin je suis alle, 
Vivent les gars:ons paperiers, 
Dans mon jardin je suis alle, 

Vive la feuiiJc blanch~ 

Vivcnt les gars:ons papetiers 
Qui font kur Tour dc: France 

6 mo coupIet 

A ma mie je rai donnee, 

Vivent les gars:ons papeners, 
A ma mie je l'ai donnee, 
Vive la feuiJle blanche, 

Vi vent les gars:ons papetiers 
Qtii font leur Tour de France 

,me couplel 

Une "rose Vy ai coul e, 

V~vent les gars:ons papetiers, 
Une rose j'y ai coupec, 
Vive la feuille blanche, 
Vi ven t les garS:o!lS papetiers 
Oui font leur Tour de France 

7 mo couplet 

Elie ffi 'a bien remercie, 

Vivent les garc;ons papetiers, 

Elie m'a bien remercie, 
Vive la feuille blanche, 

Vivent les gars:ons papeners 
Qui font leur Tour de France 

N ous ~vons reeueJlI, i Langeeb~ud, d~ns I~ villee de Lilg~ (I) des I(vres d' un p~petier, 
IV\. Jem Ma!be,,"on, I'ilnrique ebmson des pilpetiers que nous trilnsen'vons ei~dessus. Elle 

Je ebmuit sunout, tour au moins en ees einqu~nte dernihes innces, i h q,.cte des ~ufs que 
f~lsilient les g~mins au premier umedi de mili. 

Lorsqu' elle cuit ebmtcc dilns une ~ssemblce, les vieux donnaient en eildenee du (illon 
de lcurs Sil bots sur le plmeber pcur 'imlter le bruit des milillers biltunts le ebiffon dilns les euves. 

Ces miliilets vont pilT trois; ils ont done un rytbme ternilire qu'" est tres piquilnt de 
supcrpo~er ilU rycbme de I ... cbmson. II filut donner i peu pres trois coups de ulon Four 
deux eroebes. T elle (st Iii dclieillesse utistique de ees invenuons populilires. 

Cet[t cbilnson ne progrcsse que d'un ven pilT coupiet; le reste est commun ~ tOUI 

. Ies couplets. . . 

On {(tJ( Iii fcullle de son fcutre lorsqu' e1le sort de I.-. presse. La pors( est d'en\'iron cent 
vingt fculllt"s . C'CS! de ees pilquers dc feuilles bumides qu' on met d' un coup SOU5 Iii pressc pour 
cxprimcr I' eilu. Apres ebilque feuilIe, on place un fcutre. Vingt~einq porses, c' est le tUVilil ordi/ 
mlrc d'une bonne journce. Comme b journce eommen~ilit i minuit, le pilpetier ,vait du temps 
i donner i son judin; du temps, sinon des force~, cilr le mener ctilit dur. Ces judins s'cugent 
.en terrilsscs derrihe les moulins, c· est un cbilTme du P~ys. II y a iIU55i toujours del roses et 
toujours des jeunes fille, pour les recevoir. 

(.) Lq& eD .... 1011 .... 1 di ... 1· .... >. 
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P A P P E R S V I ~ A F R AB S ~1 L A N D 
(ur SilverblBdet ärg ll, 1974., jubileumsnUJIDDer, B 40)" .M Zedig 

l. I_rall att Ni vill hö-ra på jag sjung-a vill en li-ten vi- sa det 

J 
mig då ej för-tän-kas må att pap-pe-ret jag öns-kar pri- sa 

2. ~örutan papper vilken nöd, vårt hela liv det blev eländigt, 

nog kan man leva utan bröd, lIlen papper är rör oss nödvändigt 

3. Boktryckarn hade då gunås, med all sin konst ej någon lycka, 

ty sätta kunde han f"örstås, men aldrig utan papper trycka • 
. 

4. Och Bellman, Runeberg, Tegner, varmed har deras ära vunnits, 

ej någon tänkt på. dem numer, om icke något papper funnits. 

I:1usikdirektör Maja Zedig, som upptecknat Visan, är dotter till 
pappersmästaren vid Tumba Bruk Albert Zedig. A Z, som bl a varit 
anställd vid de småländska pappersbruken i Gransholm och Lessebo, 
kom år 1915 till Tumba, där han kvarstannade till sin pensionering 
år 1941. 

Det är högst sannolikt att dottern Maja hört sin far sjunga denna. 
visa och då gjort uppteckningen. 
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Sign K K K efterlyser på annat ställe i detta häfte vad han kallar 
"Harrys visa" med hänsyftning till åldermannen inom NPH, Harry Ericson, 
som vid högtidliga tillfällen glatt sina vänner genom att sjunga ovan
stående visa. 

II 
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pa 160~ - t. al I e-t 

DATERINGEN AV ET KART 

Av 

Gunnar Christie Wasberg 

Jeutsche Zusammenfassung: 

STAVERN ni 17. JAHRHUNTIERT .. DIE DATlERUNG EINER KARTE. Von G C Wasberg. 

Bin kurzer Blick auf die Karte genUgt, um uns darUber Aufschluss zu ge ben, 
wie relativ isoliert Norwegen vom tibrigen Europa gewesen sein muss. Die 
~afenstädte an der Skagerrak-KUste sind trotzdem r~cht so weit von den 
europäischen Zentren entfernt. Heutzutage beträgt der Abstand zwischer. 
?rederikshavn in Nord-Jyllano. und Larvik nur wenige Fährstunden. Diese 
Stadt liegt an einem breiten, offenen und fUr die Schiffahrt gtinstigen 
?joro.. 

Auf o.er westlichen Sei te liegt die Brunlanesr..a.lbinsel in vorgeschobener 
Position, hier gab es Eandelszentren mit Verbino.ungen zu den römiscnen 
Handelsstädten nahe der Rheinmtindung. An der ~infahrt zum Larvik-Fjorc 
finden vnr von der Mitte des 18. Jahrhuno.erts an den Flottenstti~zpunkt 
Stave:-n, später Fredriksvern, heutzutage wieder unter dem Namen Stavern. 

~s spricht fUr die strategische Lage staverns, dass o.ieser Ort 1675 zum 
nOI'V'legischen Ausgangspunkt fur die Postverbinäung mi t Dänemark wuro.e. 
Es war Norwegens Statthalter Ulrik Freo.erik Gyldenlöve, dem es gelang, 
dieses durchzusetzen. Vor diesen Zeitpunkt vrurde die Post auf dem Landweg 
durch Schweden befördert. Der Ort hatte seine Festungswerke schon seit 
Lnde des 17. Jahrhunderts, schon lange vor der Zrrichtung des eigentlichen 
'?lottensttitzpuDktes. Jedoch wissen ":ir wenii,2 liber diese frUhen Anlagen. 
Eine Zeichnung aus der Bibliotheque Nationale zu Paris aus dem Jahre 
1685 zeigt eine Anlage weiter innen im Fjord. 

Trotzdeo besitzen wir eine Karte liber die älteste Festung vom Znäe des 
17. Jahrhunderts. Unter keinen Um.ständen hat es sich hierbei UllJ. die 
Festung gedreht, die im Jahre 1687 auf o.er jetzigen Zitadellinsel angelegt 
wurde und weiterhin bewahrt ist. 

Von der letztgenannten besitzen wir möglicherweise einen Grundriss auf 
der Karte, die sich ursprUnglich in der Handbibliothek Seiner Majestät, 
des Königs zu Kopenhagen befand, nunmehr aber im Riksarkivet zu Oslo 
aufbewahrt wird. 

Das Problem hat darin bestanden, wie alt wohl diese Karte se in kann. Hier 
tritt die papierhistorische Forschung uns helfend zur Seite. Es zeigt 
sich nämlich, dass das Wasserzeicnen uns darUber belehrt, dass das Papier 



zwischen 1700 und 1707 angefertigt vrurde. Dieses wiederum bedeutet, 
dass ale Karte ungefähr 50 Jahre älter ist als eine andere FestULgs
karte, die wir auf das Jahr1757 z~rUckflibren können. Die UntersuchunC 
resultiert somit in der folgenden Konklution: 
Die ?estung, welche auf der Pariser Zeichnung abgebildet ist, rruss i~ 
Inneren des Fjords bei der Stadt Larvili:, und Z'llar auf der Vlestsei-:e, 
gelegen haben. 
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:::ine Ulldatierte Karte Dat ein \Vasserzeichen, welches zeigt, dass tias 
papier kurz nach 1700 gemacht ist . Die Karte nuss also die jetzige 
:F'estung in ihrer ersten und äl testen Forra aui\veisen. Bine spätere Karte 
lässt sich auf 1757 datieren,und hier befinden wir uns auf sichereD 
historischem Grund. 

Unter Zuhilfenahme der Filigranologie (der Lehre von den Wasserzeicher. ) 
haber: wir uns die Grundlage flir eine nähere 3etrachtung der verschiecienen 
Stadien geschaffen, die ine interessante Festungsanlage während wichtiger 
Epochen nordischer Geschichte durchgemacht hat. 

000000000 

I 

-=:t bLJd:: på kartet er nOl\: til å fortel:e oss tvor relativt iso:Lert l:orge 
;:rL~ ha vaert i forhold til resten av :;:;uropa. :iavnebyene langs Skagera~:
}:::sten er likevel ikke S2. langt unna de europeiske sentrer. Idag er c.i.e-c 
bare få timers ferjetur melloili Fredrikshavn nore i Jyllanö og Larvik. 
:Jelme byen ligger ved en bred, åpen fjord meci gode innseilingsmuligheter. 
?& vestsiden stikker Brunlaneshalv~ya ut, her var allerede i jernalderer: 
hancielssentrer meå. kontakten til romerrikets handelsbyer naer R!:.in
Bunningen. Ved innseilinger: til Larvilesfjorden finner vi fra miciter_ av 
1700-tallet flåtestasjonen stavern, senere Freciriksvern, i vare dager 
igjen med navnet Stavern. 

Je~ forteller noe om Staverns stracegi ske POSiSjOD at dette stedec i 1675 
bIe det norsl{e utgangspur...l:t for posiforbindelsen til Danmark . Det var 
:;orges statholder, UlrL: Freo.erik Gylderil~ve, SOIT, fikk satt detce :"e:ennom.. 
?~r den tiden gikk posten landeveier: cjennom Sverige. 

Selvom denne forbindelsen i og for seg var crei nOk, kur~e den langtl'ra 
sies å vaere farefri. Ut for Stavern og lanes Brunlanes-kysten utgj~r 
l1akkebåene er: havets kirkegård der tallrike skuter har funnet si-ct siste 
hvilested. Stedet hadde for~vrig sine iestraDgsverker allerede fra 
slutten av 1600-tallet, len~e f~r selve flätestasjonen. hlen vi vec 
lite OD disse tidlige anlegg. 
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Vi har likevel materiale vi kanskje kan bruke til å sammenligne ~å. 
I Bibliotheque Nationale, Paris, et av verdens st~rste og kvalitativt 
rikeste biblioteker, ~innes et bilde med underskriften: Larvik. Velie 
ce la Ville du Chasteau DE LARVnCK Marquisat de S.E. Monsieur Qe 
Guldenlew. 

'i're steder er saerlig merket: Le enateau, Le port, L'a Ville',Tour å.u 
port, L:er de ~jortwege. 

2erregården, en praktfull bygning i tre, ser vi til h~yre på bildet 
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som derfor ikke kan vaere eldre e~~ 1677, d~ denne bygningen ole inn
viet. Det er ellers som vanliG dengang menge geografiske unpyaktigheter. 
st~rste problem dreier seg likevelom den festningen en ser mdt på 
bildet, med et n~yt tårn og plassert i havnei~~l~pet. Det finnes ingen 
slii: st~rre ~y inne i Larviksfjorden. 

Riktignok forteller Ludvig XIV' s diplomat, :':arquis de Torcy, Borr. i 1685 
ole nottatt av Christian V i Herregården, om et batteri av tpmmer, meå. 
e~elte stykker kanoner, SOD ga salutt. Det kunne videre tenkes å stemme 
men det ~ort som Gyldenlpve i 1677 lot oppfpre på hva man senere kalte 
Citacell-~ya ved Stavern.·~ya legger jo faktisk ved innl~pet til Larviks
:'~orcen. Flere forskere har vaert inne på den tanken. ' 

I l:i'::e under noen omstendigheter har dette dreiet seg om den festnin[ 
so~ var ~Dcer anlegg på den nåvaerende Citadell~ya i 1787 og er beva~t 
frenover. Ti ar f~r haade Gyldenlpve derir:lOt latt bygge der et blol-..nus 
~v tre med kanoner omgitt av pallisader. Det kostet helt n~yaktig 358 
ril:sdale~ og 58 skilling, ingen stor S'\.lIr. ~'or et festningsverk, selv OI:'. 

:?~beidskraften kan ha vaert utkommandert og åerned gratis. Anlegge"t var 
imidlerciå sa ubetydelig at det overhoå.et ikke nevnes i å.en canske 

. "--)---~~" 

J, I. v,u. #"i J. CJ. __ 
Dr: URWJCJ( . 

.. I J, , .• M"'~I~' k 

-- --.-.-~..:.; .. -~~.i:;~;.~ :~~~::~. 
--:,~: .. ~~~~~~:-. 

~ :-~-~ .. '"!::. ~::: ~; . "'. -'-
-., .•.. -;;' .- t' ",~:,-;;:, :' ."~.,. ...... , 

LaT-vik 
Teksl i karlusjen: Veiie de la Ville et du Chtuteau DE LARW leK MarlJltiMd 

de S. E. M07I8ieuT de Gu1denlew. 
Sledsangirebter: le ("~u i Le porl ! La V-ille I TeNT du porl ; MER DE 

NORTWEGE. 



rapporten fra Christian ViS bespk. Det fremgår utrykkelig av cien fore
liggende beretning at det var festningen inne i Larvik som ga salutt. 
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Rvor de~Jle kan ha ligget, skal vi ikke gå saerlig inn på i vår for
binä.else. LIen vi har senere beskrivelser av rester avet tårn necierst i 
bydelen Langestrand, naer der Stavernsveien passerer' noen f'jellknatter 
veci den nåvaerende bygrense. I så fall er det iyJre noen py vi ser, ~er-
en av disse små kollene. I det minste b~r vi da oppgi de teorier som har 
vaert fremsatt om dette lille fortet som det fprste anlegg på Citadell~ya. 
~~oe helt annet er at jernverket i Larvik, det stprste i Norge, også 
trengte et fremskutt forsvar, helt ute i fjordmunningen. Så ble Get n~ci
vendig å befeste Stavern-områä.et. 

Dette var da innledning til befestningene på det vi nå kaller Citaä.ell
~ya. Det er da ikke det samme anlegg som vi vet var under arbeid i 1687 
og er bevart videre fremover. 

III 

Dette siste har vi muligens et grunnriss av i kartet som opprinnelig 
befant seg i H.~. Kongens håndbibliotek i Kpbenhavn, og nå befinner 
seg i Riksarkivet, Oslo. Problemet har bestått i hvor gammelt dette 
kartet kan vaere. Her kommer den papirhistoriske forskning oss til 
hjelp. Det viser seg nemlig at vannmerket forteller at papiret er laget 
mellom 1700 og 1707. Dette bet yr igjen at kartet er ca 50 år eldre enn 
et annet festningskart vi ka~ datere fra 1757. Trekker vi konklusjoner. 
på denne underspkelse, blir ä.en da som f~lger: 

Jen festningen som er avbildet på Pariser-tegningen må ha ligget inne 
:ed byen Larvik, på vestsiden. 

~t udatert kart har et var~erke som viser at papiret er laget kort 
etter 1700. Kartet må vise nåvaerencie festning i sin f~rste og elciste 
skikKelse. 

Vec & nytte filigranologien, laeren OE papirvannmerker, har vi s~fet 
oss basis for studiene avet interessant festningsanlegg i viktige 
epoker av nordisk historie. 
\ 

Et senere kart er daterbart till 1757, ab aa er vi på sikker historisk 
Grun21. 
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Vannmerket viser at papi ret til kar tet er laget mellom 
1700 og 1707 på Bentse Bruk i Christiania. 
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FELT-SIDE OR WIRE-SIDE OUTSIDE ? 

As far as I know, H r.1 Fiskaa was one of the first to draw our 
attention to the fact that two-thirds of the Horwegian paper 
folded into quires was doubled in such away that the felt-side 
appeared outside. (H~.1 Fiskaa: Norske Papirms6'ller og deres Vann
merker 1695-1870, Oslo 1973, pp 129-131.) 

In going through some collections of original papers, I noted o.ol'ln -
as far as possible - what I perceived or believed to perceive in 
this respect. 

The results were the following: 

14 

felt-side out side felt-side inside 

B Cramer collection, 
Dutch papers, 18/19 C. 156 80 --1 40 20 = 70 = io 

E Kirchner, 
mainly German 17/18 C. 174 77 ", 52 23 

- , papers = f'J = jJ 

Lewak, Swedish papers 18/19 C. 528 = 55 /0 425 = 45 c-
/o 

H l,~ Fiskaa 18/19 C. 66 % 34 ;Q 

I admit, the quantities of sheets examinated are rather small, and 
there may be some errors in determining the felt- or wire-side of 
the papers. Apart from this, I think it questionable, whether Fiskaa 
is right in attributing the above to the methods of couching, laying 
and drying. Yet one thing is certain, that the clerks, in using 
hand-made papers, preferred the felt-side to write upon. Perhaps 
this may be the reason why many paper makers doubled their sheets 
the felt-side outside. 

Hilversum, September 1979. EDO G LOE:BER 



ANTECKNINGAR 
o •• 

OM S MALAN DSKA P.APPERSBRU K 

AV 

GÖSTA LILJEDAHL 
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GUSTAV 'SKOG 

14.5.1897 - 22.8.1979 

Gustav Adolf Skog var född på Ströms säteri, Hjärtums socken, Lill~ 
Edet, där hans far var rättare. - Gustav började sin långa bana inOL 
pappersbranschen på Inlands AB redan år 1910, först som kontorist, 
sedan i fabriken, enär tillverkningssidan var och förblev hans livs 
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stora intresse. I början av 1920-talet arbetade han på 'Fridafors 3rt,}: 

och därefter flyttade han till Nols Pappfabrik utanför Göteborg. HaL 
blev verkmästare på Industripapp och star~de där till år 1936, d~ 
han anställdes vid Finsjö Pappersbruk. Där blev han fabrikschef oc~ 
var kvar till år 1944, då han fick erbjudande att starta upp Lagerf(irs 
Bruk, hloholm, som legat ne~e några år. Han lyckades väl med detta ocn 
fick i gång produktion av kvaliteer, som bruket inte tidigare tillverkat, 
bl a konstläderpapp. År 1947 slutade han uär för att bli egen företagare 
genom inköp av AB Svenssons Kartongfabrik i Göteborg. Hans stora intresse 
för papptillverkning och därmed sammanhängar~e problem gjorde att han 
ofta gjorde resor ut till fabrikerna, där han även flitigt anlitades 
som konsult. 

Gustav Skog hyste ett stort och levande intresse för r~PH och dess verk
samhet. Genom sin livslånga verksamhet sompappmakare kom han att bli 
förenir~ens obestridde mästare inom sitt fack: den handgjorda pappeL, 
där hans kunskaper ingav stor respekt. r.långa av oss erinrar sig ::ned 
gläd.je medlemsmötena i 11arkaryd 1973 och Ösjöfors 1977, då vännen Gt;,stav 
fick rika tillfällen att ösa ur sitt kunnande. Vid Industrimuseet i 
Göteborg lade Gustav ner mycket osjälviskt arbete vid den teknikhistoriskt 
nycket intressanta pappersavdelningen, som han kände utomordentligt väl, 
och där bl a hans arbete med rekonstruktionen av Katrinefors första 
pappersmaskin från år 1872 på ett utmärkt sätt visade prov på Gustavs 
~ångsidighet. Vid de dagar på hösten 1978, då Industrimuseet i samarbete 
ned medlemmar från Virserums Hembygdsförening anordnat en utställning 
kring det handgjorda papperet, fick Gustav glädjen att se talr~ka skaror 
göteborgare som åskådare vid demonstrationen av tillverkningen av 
handformat papper. 

Vid några tillfällen medarbetade han även i HPH-Nytt, vilket undertecknad. 
med stor tacksamhet noterat. 

Bland vännerna inom NPH kommer Gustavs minne att bestå. 

E Yi 



Grafiktrieooalen 

\~ :.C:.. t!'iennalsYL1posiet <len 7 I:!1arS ~ol ls b2. a fbljanie :-örel8.sr.ic:~8.r· : 

: I1S S ST3liQVIST: Liter. pappe rshisto!'i~. Förs ök L1ed ~apper pd [o~c~ 
högsl-:o ~ 2.!'•• 

Date!'ing ned. njälp S.v vattenmärknine; . 

?2.p~ersmak2.rrz :;'EOEG A~: ZJ::Ll'..:'S oc;:. iili~.3::;?.'l' C A.P..LS50~~ , tI'umba , d.e ;-~.~r:stre::.'ac.2 
t:'llverl-:ning 2.V handgjor"c p2.pper . 

Pappershantverkets 

angelägna historia .. 


Några bV e.lcverna hår anvant 
,la n~nntl färdigheter för attSune Nordgren skriver här om några konstnlirer som 

lillverka el!fil~ papper att tryckalärt sig iinvända gamla, nästan glömda metouer inom grafik på. Andra har gått vidare 
pappershantverket.  från materialet och använder[ r 

pdpperet som ~lt konsLnärligt ut·
Dasens trycksmedel. . 
:::'hete r SAMTIDIGT med Grailktrien- Att så här vtinda tillbaka och 

nalen visar Liljl:\o'alchl> (to m 13 styvnackat ~VM<I äldr~ arbets- Därför . ·är utställningen j
3/4-80 

april) en utställning kallIId Pap- sätt är angelii"et för allt fler yng- konsthIllIens entrehal~ dett4 
per. Den iir sammanställd av fem re, int.e barll konSLnärer, och det 5vårhan~liga utrymme, en tre
gralikelever från Konslhögsko- kan i dag inte Ia.ngre aV{iirdlls ~~gsupplovelse. För6t materilllet 
lan som av genuint intresse och som romantik och reaktion. Kur- i sig, lu...nslgjort papp~r som fått 
ren nyfikenhet velat 6öra klart sen resulterade också i ett be- sitt lil(~h sii) färg av de mest 
för sig pappershantverkets rika gripligt och kärleksfullt inIorma- skiftande tillsatser: al"er, frön, 
möjlighcwr och sömtIdigt se tivt kompendium som finn!> att bär, iPv,mossa, hår, sågspån mm. 
upprinnelsen till Sill ~get arbetes ' köpa under ut.>tiillningen. Så sam~Ilt\/i~lIllingen av arken 
historia. Pupperet hur ju aU tid Visst blir r!iJdnings~ktioncrnu till bildytor och föremål : rullar, 
hatt avgörande betydelse ·. fJr ' . begränsllde och den nya anq- rellefer och avtryck i p"p~rs
djuptrycksgrafikens bilder; prag- hämLnin"en ofta konstgjord, men massan medan den ännu var vbt 
nansen .och uttrycket, svärtan för mång~ hantverk iir det insat- och formbar . Sist men inte minst 
och ljuset ser i elfte timmen. Det gäl ler att det es~~ka arrangemanget, en 

På initiativ av läraren Nils d, överbr}'gga ibldIld flera genera medve~n ochgenom~nkt rums
Stenqvist kom en fördjupnings.., tioners vakuum och hävdu ytttlr bil\fn4ii· En. lnst{Ullltipn med 
kurs i gång MIm leddes av erfarna ligåre en dimensiul1 i det viiJ. pappersmoln ;ätt svävllqde frlln 
JlilPptfSurbetare frAn Tumba.' stAnd som ~kapats undt<r de se- . taket, en avskärmande pappers
Q.uk . Med museulll redskap och- nast.e fyra aecennit:rna .lled helt mur ~h pllppersföollter, öpp
)l<ijstan ~Jömda meUlder öv~riör· andra produktionsformer. Det ningar'i de masliiva stenväggar
~.s de rättit. greppen yr hand ~. handlar om deluktighet,'hisu,>risk n,lI. • 

______......,.,==......__~__!.."!...~n ~._ . -' överblick (le/l urbetsg);id)e . . SUNE NOHOOREN _d
----------~~~--~--~~==~

PA?PER OCH VATTEr·;.tÄRKEN 

EN VTSTÄL.LNW' I RIKSA.~KIVET 

Utställningen har vernissage den 14 april 

och päg~r sedan under hela so ••aren 1980 

Adrees: Fyrvery~rbacken l3-Z7 , 
Stockho1.m 

GÖSTJ... hl :'J2:.JJ...ELS 

samling av sveCl::;~: )8.:::-:-e !'s 

rc i storisk li tte:!'· '-'--: ~;. 2:· är ::;'1::.  
salt.~ . Samli~~e!: orn";-a:; :2.. T  

ca 14 hyllme-ce!'. 


~:"ru ';'nn.&_ -L=-s~ =-~=- ~ :~ciE.. .:_l 

~:ockeoYV&· ier: 33 
16 l Le 3RO: ::;".i. 

te:' 

37

Grafiktrieooalen 
..,~ ~ C:.. triennalsymposiet cien 7 ~la rs ::tal ls b2. a f b ljar"ie :-öreläsr.i::l~ay· : 

: I1S S ST3 NQVIS T : Lite~ pappe rshi s t ori~ . F örsök med ~apper pd [ o~c~ 
högst.: o ~a !" . • 

Date ::'ing ned. !'ljälp s.v va t tenmärkni ne; . 

?appe r smakarrz ::;'EORG Al:Z:L Ll. US oc ;:-. :-ili?J3::;?.T CAP..LSSO~~ , ':I'umba , G.e ;-~. ::'~'C.2 (;re:."ac.s 
t::':. llve::,lD'li ng a v handg j ~r-c papper . 

[ r 

Dase!1s 
~::'i1 e t e r 

3/4- 80 

Pappershantverkefs 
angelägna historia. 

Sune Nordgren skriver här om några konstnlirer som 
lärt sig iinvända gamla, nästan glömda metouer inom 
pappershantverket. -

SAMTIDIGT med Grailktrien- Att så här vanda tillbaka och 
nalen visar Lili~"alchl> (t om' 13 st)lVT1ackat bevara äldr~ arbets-
april) en ut:aällning kaJJlld Pap- sätt är angeliillet för allt fler yng-
per. Den iir sammanställd av fem re, inLe bara konstnärer, och det 
gralikt!lever frAn Konslhögsko- kan i dug inte längre aV{iirdlls 
lan som av genuint intresse och som romantik och reaktion. Kur-
ren nyfikenhet velat 6öra klart sen resulterade ochå i ett be-
för sig pl.lppershantverkeLS rika gripligt och kiirleksluJJl inIorma-
möjlighc~r och samtidigt se . tlvt kompendium som finn!> att 
upprinnelsen till Sill ~get arbetes ' köpa under ut.>tiiJJningen. 
historia.. Pbpperet hur ju aU tid Visst blir raJdnings/iktionernu 
hatt avgörbnde betydelse '. f Jr ' . begränsbde och den nya anq-
djuptrycksgralikens bilder; prag-- hämtninllen ofta konstgjord, men 
nansen .och utLrycket, svärtan för mång/i hantverk ur det insat-
och ljuset ser i elfte timmen. Det gä ll er att 

På initiativ av läraren Nils d, överbrrgga ibl<Uld flera genera
Stenqvist kom en fördjupnings",- tioners vakuum och hävda ytwr
kurs i gAng!>Om ledde~ av erlarnb hgbre en dimens iull i det viiJ. 
Jlilpp"rsurbetare frAn Tumba' stAnd som ~kapats under de se- o 
Qruk. Med museblll redskap . och- nast.e fyra aecennierna llled helt 
~stan ~lömda metDder öv~riör' andra produktionsformer. Det 

Några bV e.leverna hur anvant 
,la nyY\JOT)d färdigheter för att 

tillverka el!!l~ papper att trycka 
grafik på. Andra har gått vidare 
från materialet och anviinder 
pdpperet Bom ~lt konst.närhgt Ul' 
try(;ksmedeJ. . 

Därför " är utställningen j 

konsthallens entrehal~ detUl 
5vårhlUl~hga utrymme, en tre
~~gsupplovelse. FörlH materialet 
i sig, lulnslgjort papper som få tt 
sitt 1i'1'~h sil) färg av de mest 
skifuulde tillsatser: alller. frön, 
bar, iPv, mossa, hår, sågspån mm. 
SA sam~I1I\/i~JJT)ingen av arken 
till bildytor och föremål : rullar, 
reJJefer och avt.ryck i p"p~rs
massan medan den ännu var våt 
och formbar . Sist men inte minst 
det es~~ka arrangemanget, en 
medve~n Qch 'genom~nkt rums
biJ~n41i · En. m6~lation med 
pappersmoln ;ätt svävllqde från 
taket. en avskärmande pappers
mur ~h pllppersfönster, öpp
ningar'j de massiVa stenväggar
n,a. . ~s de rilttii, greppen yr hand ~. handlar om delakt ighet,'his19risk 
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