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Tengujo-shi -
9-grams handgjort papper 

AV BO RUDIN 

Med en ytvikt av endast 9 gram per kvad
ratmeter är tcngujo-shi världens tunnaste 
handgjorda papper. OcllilJvcrkas av ma ka r
na Sajio och SCL'iuko J-Iamada i T osa, ett län 
på ön Shikoku j Japan. Dc har inga eneT
trädare. så tcngujo-shi löper risken aU 
bli lik dcn dagslända , vars vingar papperet 
uppkalla t. eller_ 

Det rörsta ta ngu jo-shi verka r ha tillverkats 
i Mino tidigt på ISOO-talet mcn det r6rsta 
egent liga Tosa tcngujo-shi började tillve r
kas fOrs t i s lutet av 1800-ta let. En herre 
vid namn Genta Yoshi i experimenterade då 
med en s tor su-kela (pappersform) mr att 
Astadkomma stora, tunna ark. 

Till en början ex porterades en stor del 
av produktionen som schablonpapper, senare 
också som kopiepapper. Andra användnings
om råden har var it filterpapper för kaffe, 
polerpapper för opti ska linser sam t - tack 
va re s in förmåga a tl absorbe ra fuk t -- fö r 
medicinsk anvä ndning, bl a av tandläka re. 

Fa mi ljen Hamadas till verkning ri ktar s ig 
idctg till tv", kategor ier av avnämare, bäda 
lika viktiga. Produktionen av ofärgad, 
blekt tengujo-shi gå r t ill näs ta n hund ra 
p rocent till konservatorer runt om i vä rl
den. Det tunn a papperet är trole; s in ringa 
ytvik t ytterst stark t och segt och läm par 
sig fö rt räfnigt ti ll papperskonservering, 
t ex förs tärkning av gam la manusk ri pt och 
kons tverk. Den andra g ruppen avnämare -
och den avgjort störs ta - är konstnärer som 
använder tengujo-shi till co llage och in 
ram ningar. För den senare till ve rkar fami l
jen Hamada s itt papper i uppl ill 40 olika 
färger. 

Egenskaper 

Ett ä kta lcngujo-shi ska ll ha föl jande c
genskaper: 
.trots sin mjuk het skall pappe ret vara 
mycket s tark t och segt i förhå llande til1 
s in tjocklek 
.d et ska ll va ra ex tremt tunt 
.del ska ll ha goda vik-egensbper 

.det skall ha r6rmåga aU lät t absorbe ra 
vätskor och kemiska i.i mn en 
.det ska ll h<l egenska pen att tillåta ett 
nytande absorberat ämne som tusch all Fyl -
13 utrymmet mellan lib rerna vid torkn ing. 

Hamad ,as anviinder fib re rna f!",i n den rena, 
vita ba.c;;ten ~IV clktlso, rtid kozo ( Broussone
tia kajinoki Sieb). Denn;l kozoa rt växer 
Iii ng. .. noderna i Toc;;a. Knzokvistarna å ngas 
och basten skala!' av. Därefter skrapas den 
!-ivarta och gröna barken av och så mycket 
som möjligt av skadad bast och fö roreningar 
tas bor t. 

Kokning 

Kokningsprocedu ren ski ljer sig något mellan 
konservators- och konstnärspappereret. Del 
pnrrer som är ofärgat och avsett ror kon· 
se rve ring kokas i en blandn ing av 5% tvält· 
soda och 30-50% släckt ka lk beroende rå 
mängden fibrer. Kon.c;; tnä rs.tengu jon kokas 
enba rt i kaust iksoda. 

Rensning och hickning sker i floden eller 
i en damm. Eftersom fibern utsätts fö r sol · 
ljus ske r en naturlig blekn ing. Eventuellt 
kva rva rande orenhete r plockas bort för hand 
i en påröl jande process som kallas chi rito-
ri o 

Bultning 

Efter ehirilori bultas r-'m:Jtcria let, (l n
tingen i eu sta mpverk elle r ror hand. T vå 
timmar av hå rd bultning fiiljs aven halv
timmas mjukare hu ltning under til1.c;;ä tw nde 
:lV vatten. Därefter ske!" ytterligare en 
rensningsproeedur , koburi, som betyder li 
tell .e;kakning. Den sker rör atl få bort 
kva rvarande hemice llulosa och kan ulmras 
antingen för hand eller med en maskin. 
Sl utresultatet blir nål:it.an hun<lr;:!procentigt 
rena kozofibrer. 

Arkformning 

Formningen av de stora , lunna arken sker 
en li gt klassisk jara nsk metod, nagashizuki, 



men med en tunn sidenduk fastsydd på b<1m
buviran. Tillsammans med en större mängd 
neri än vid vanlig arkformn ing gör duken 
aU massan långsamt avvattnas och kan 
formas till önskvärd ytvikt. 

Formn ingen sker i tre dis ti nk ta s teg: ke
shorn izu, chosi och sutemizu . Man börjar med 
att skopa upp en mindre mängd massa rå for
men för ett f(1rs ta, mycket tunt lager. Det-
ta kallas keshomizu. Detta moment följs av 
chosi, som innebär att en större mängd mas
sa skopas upp och med kraftiga rörelser 
sköljs fram och ti ll baka och också så att 
det bildas en virve l. Denna avsä tter ett 
slags arabesk som bHr syn lig i del färd iga 
arket, när man båller upp det mot Ijusel. 
Sista steget, sutemizu, innebä r att ytter-
ligare ett tunt lager läggs Övcr.; t genom 
att formen skakas kraftigt för att massan 
skall fördela sig jämnt. Ovcfröd ig massa 
kastas slutl igen tillbaka med en knyek till 
kypen. . 

Det arkformat som Hamadas arbetar meu 
är 54 x 158 cm , en efter eu ropeiska förhå 1-
landen jättelik fnrm . Men Saj io Ila mada 
handskas med den lika enkelt som om den 
vore format A 4. När en post 54 x 158 är 
klar, pressas den försiktigt i 10- 12 tim-
mar, därefter ddas den i två halvor, 
54 x 79 cm och pressas under större tryck 
under två till tre timma r. 

Torkning 

Tidigare torkade I-Iamadas sina ark på Lork
brädor utomhus, men efter en översvämning i 
sam band med en tyfon 1979 försvann all~ de
ras: tork brädor s:å numera har dc övergått 
till to rkning på uppvärmd meta llplatta. Det 
pressade, men fortfa rande ruktiga arket 
borstas: då upp rå metallrJattan med en mjuk 
borste. 

Tillverkningen av färgade ark ligger nu
mera på ca 120.000 ark per ;jr, meuan värl
<lens konservatorer fär nöja sig med ca 
3.000 a rk ofärgat tengujo-shi 0111 .. het. 

Eftersom ett cnkelt tengujo-ark hMJer 
cn ytvikt av 9 g/m2 kan man ju undra vad 
ett dubbelt ark har för vikt. Svaret är 16 
g/m2, ~ lItså ungefär samma som nygpostpap
per. Du bb13 ark åstadkoms genom 8lt man 
helt enkelt borstar upp två en kelark på 
tor.kanord ningen samtid igt. 

Aven Ool fami ljen I-Ia mada är den enda i Ja
pan som tillverkar tengujo-shi nnns det 
atminstone en chans att tillverkningstckni-
kcn skall ku nn a överleva på det nya pap
persmuseet i Ino. Detta är beliiget i själva 
hjärtat av Tosa - pappC'rsmakarn as himmelri
ke - och invigdes i ma rs 1985. 

D€~t sitter i ryggmär2en - San~IY Holm, 
pau)persmakare I femt e generatIonen 

Sanny roddes i Marianneiund, denna trakt av 
Småland som Astr id Lindgren beskrivit i si -
na böcker. Pappan a rbetade vid Si lverda lens 
pappers bruk da och tre generationer före 
honom hade reda n arbetat i pappersbruk. Men 
n~ir Sanny var ett år nyttade familjen till 
Tu mba pappersh ruk därför att pappan bytte 
ans tällning. Mi ljön undgick inte att på-
verka San ny och när han var tio år blev han 
värvad av Georg Anzelius att hjälpa till i 
T umba bruks museum ti ll sammans med några 
likasinnade. Efter två å rs träni ng vid ky-
Jlen fick pojkarna följa med till Skansens 
pappersbruk under julmarknaden som lärl in
ga r. 

-- Det har nu gått 22 år sedan dess och 
lusten att göra papper har bara ökat, säger 
~anny. Trots att Georg och jag har jobhal 
JllOP 1 dryga 20 år lär man s:ig alltid något 
nytt av honom. Hans kunnande verkar outtöm
ligt. När vi rest ti llsammans för att leta 
u~ r ust.~ in g till det parpersbruk som jag 
vllle satta upp hem ma har tiden i bilen ba-
ra rusat iväg. 

Gesälltiden hos Georg har lett ti ll s~dan 
förkovran att Sanny nu blivit ålderman vid 
Kyplagel. 

http:krafti.gt


I landpappcrsform med däckel till verk:\d av Sanny 
Holm, Stockholm 1988:IDm kopia av form gjord på 
Tumba bmk 1977 efter original använd i Ösjöf()~ 
fr o m 1790-lalcl. Foto: Rigmor Sfldcrbcrg, 
Sveriges Tekniska Museum 

ViiV$lol ror virad uk av metall mr handpappcr$-
form . Formmakarc: Sanny I lo lm , Stockholm. Fotf) : 
Rigmor Södcrherg 



Eget pappersbruk snart i runktion 

. . .l ag böriade bygga upp ett egel papper,· 
bruk när Jag bodde i Danderyd men inte 
ro,,;i n jag hill ade en I"kal vid S:[ [ rik,· 
pla n log arbetet rik tig farL Nu hå lle r 
jag pä att inreda lokalen ~om iir P;:"I 50 
k\ ad r<lI meter. D5 r fin ilS ell holl ;} ndarc frå n 
ca 1830, en labnratoricholl5ndarc, några 
gamla skru vpressar, laboratorieutrustni ng 
111 m. Dcn ga mla holländaren rymmer ca 100 
liter. Den har f ö Gcorgs far malt massa 
med - det finn !\ l o m recep t bevarade. 

Även rormmakarc 

-- Det föll s ig naturligt a tt jag började 
snickra for mar och vä va antikd uk aI' och 
till verka träd märken till dem. Dels ville 
jag ju göra egel papper och dels hade jag 
tillgång till exper ter på a ll a områden i 
Tumba kyplag och att mi n pappa tillverkade 
figu rer fö r vattenmärken gjorde ju in te 
saken svå ra re. 

Formar pä bestä llni ng har det också 
blivit. T ill Stora :s ju bi leu m 19R8 till· 
ve rkade jag fyra [ormar med antikduk som 
jag vävt. Ti ll tv; gjorde ja~ ocksö tråd· 
märkena. Jag hjälpte ocksa lill med a tl 
sta rta tillverk ningen som s kedde vid 
G ryck,bo. 

-- Lagom niir ,kl :Irhcle l va r klart fick jag 
be .. tällning på en ny frwm för Fi .. kehys ju
bileum 19&7. Dessutom vi lle man ha 16.000 
ark till verkade med hjälp av denna ~ rm. 
Med hjälp av Georg !ö,te jag den uppgirten 
un~!er några m:1naclcr som maren 1987. 
-- A n en gång blev jag fascine rad av Georgs 
vila litet och .;;kärpa. Tidsperspektiven his
na r, när mn n b(!liinker alt Georg inte varit 
med vid kypen ',ed an 1934, d5 ha n sl utade 
som fntlnarc ertcr 17 år. Ett unda ntag var 
när Gcorg til lverkade Wasa-arkcn 1962. 

Våren 198B v5vdc jag ryra nya a nti kd ukar 
oeh til lverkade I'yra nya rormnr .Jr Sveriges 
Tckn i$ka muselll lll, av .. cdda fiil Ösjöfnrs - två 
I)) cd un clercl uk och sa mtliga !llcd trådm ärken. 
A ven till T iciahoims grafiska verkstad ha r 
jag tillverka t en större form . 
- Snart hoppas jag kOJllme] igång med mi tt e
gel bruk - intr for alt det iir tä nkt för 
n,igon stÖI re produktion, sna ra re li tet spe
ci<l1be'ilä ll ningar då oeh då . Förulom formnr 
och trAd märken räkna r jag med att till verka 
litet bl:cvpa ppcr och kuvert och prova mig 
fram till n!\got akva rellrarper. Du är väl· 
kommen på bc-sök. Beställ tid på tcleron 
08·661 68 28 . 

JAN OLOF RUDEN 

Fotno t 

!?u kan träfra anny under An tikmässan i 
Alvsjö 6-9 april där han rinns i en monter. 

Att övervinna svårigheter 
eller ' 

Man tager vad man haver 

U R EN PAPPERSFREA KS MEMOAR ER 

AV ELISABET BERG 

Hur många gånger om dagen tar man i ett 
pa pper? Det ve t nog ingen, för papper är 
n.~got så sjä lvkla rt ror oss aU vi knappast 
ta nker på det, vare sig det gäller tidning
en, toapappret eller sed larna . 

Vad är det då som får en all pl()L"ligt in
tressera s ig på a llvar ror elelta fantas tis
ka material (och t o m driver en atl försö
ka göra eget papper)? 

I Lessebo väcktcs intres.'iet 

Alla läsare av NPH-Nytt ha r väl sin egen 
historia alt bcrätlll, men så här har mitl 
cget pappersins lressc väckts och utveck
lats. 

Hösten 1982 började jag på Kons tfacks 
linje rör grafisk rormgivning och illustra
tion . Eftersom rarrer är clt så viktigt ma-



Eli5.1bel Berg med C'gcllOllverbd form . !'oln; 
1 : 1:~,11'el RClg 

Icrinl för en I l'ckn;J!'e och formgivare. \';1 1' ..... 
jobb ju är nU utforma o()ckcr, hroschyrer. 
fl fri"chcr uch tmdra t ryckc;~kcr. Ing en J\' 

vd ra liir:Hc med kla"sc n p,i cn pappersveck,l 
i Lessebo. Dä r nek \i 15ra o<;s rwppcl <\· 
lillverkningcnc; principer . gå pr, rlllH.lv.ln d · 
I ing i den "lnra fabrikcn nch • fr:lIn!ur 
nlll • c; tudcra tillvCI kningcn ov pn ppcr pa 
, ,·cr igcs "is la iinnu verks~lInnw ha IHlpnppcl" • 
hruk. Vi dokuOlenteradc procc""cn i n1 t(1n 
(I(h tcckningnr och S!l m plieken ii\ Cf i fi ck 
\ ar och en ;:IV 0<;'" pm"~1 a tt fOflll1l papper 
cH par tirnm~r i ell egen lilcn h:llj;L nct 
\HI en ran llls li"k kil nsla .HI "j~ l v få l' , :I 

pal'pcl och j c; lu tct H'· \'cebn ,ilrrv51Hl c l'n 
lycklig c;k nrn kOlllf:1cksclever med vii ~konltl 
' yllda av r~Pl'cl till Stockholm , 

Egen pappcrsfnrm 

l lnuervi ... ningcn rn I(on .... t f: lck gick vida rc '\ll lll 

\'.ull igt, mcn tankartw r [1 cgen papr ero.;lill 
\~ r k nin& lii I1111 " d? mig intc. V<1r sk ulle jag 
f.1 Ing r;I Lllrll~tlllng m:h parpersma~sa"! 
. S:'!. "m ~ll1in.gnrn lyckad es j;.lg f;i mcd mig min 
lar I fund crrngn rn a (f!'l '" ftl[' hnn41lll v.l r rWt! 
1Jl ~ ijliglicll'n nlt r~ hrcvpa pl'cr med " jtt eget 
I\ ,lmll <:om vatl cnmiirke den viktig.01sle dl i\.'-

kl :lflell). Med hjiilp:l\ ell kompendiulll fr;11l 
KOIl"lhiigsko!3f1 och mina I1IInnc l1 rr:in Le ..... ,eho 
hiirjadc vi (!-inka ut hur, i .... kulle kunn;l 
b~.gt.;<l en fnr~l1. P~I'P:I Ict :u!c fram 1 :lmpli~:l 
t r:lb llar och Jag sn!.. lr d te r m ii ........ i ng ... n5 I 
med de 1'511<1 dilll en';itJncra (vilket j:l!! dlcl 
myckel om och mcn fann i far"I<I). 

P:l r pa o!.:h jag till bringade cn <:pol't lov ... -
vec ka vid hyvclh~i llke i1 . Re .... ul tatet <IV v;ir:1 
~lmatiiri"li"ka !)nicka rövningar hleven \'ii! 
fungcrtl ll dc· men kn;lrrJ~t ." ll1 äekcr · p:1/,
persfo rm, som gcnast miistc prov.ls. Mcn V:II' 

f:i I flg p<i parrcr"'lla~S;'l'! 

Egen p:1ppcrsmas.o;;a 

All kiip.1 r~lppc r"nW <:";1 fl <'ill n;l t'nl bruk ud 
rrakl~~ h~m i dunk"1!' vc rk"J ~ bc~~ iirligt och 
olllsl8 n<llgl. M ;:1Il Flg hadr la<.;{ na~lln"t "1I1'" 
~It lll;Jn kunde rin filrdcl:1 pappersbi tar till 
11l{1 "'~a mcd en propeller nltlll lcra <! på ell \10 11-
maskin . P:l p r a lildde illor en ... !".1:l n propeller 
n~ h horrllla",kincll kilr<1c, va rm . mcn n:igon an
v<1ndhHr r ;l pper<: rn:I""a hlev del in te (IV bror
S"ln:.: g;.1mltl <I atali, tn r. Bc<:vikn:l 1:I(Jc vi 
pJ(ljektc t 1'5 is, "portl n vet var slu l neh 
vi ä tcrvii nde lill "va rd ngcn ". 

N:i"tn g<i ng vi U':iff:ulcs h;1(.lc dock min 
fal fålt en ljus ide: 
.. Vi kil!' r apPclo.; hitarn'l i ki") k <:1lli\('rn~ 

SClg t oc h gjort. Rc<.;tdwlc l blev br:1. 
Mn11l IllCl <: gam la mi xe r, "O!ll tidignre mesl .111 -
"binl", till gla c;~drinkst i ll vc rk ni ng . fick 
nu gtU';1 di ll fi ll ... ig. (Bra k V;I1itel i dc 
diir gllm1a arrnrn tcflw mrre"tcll _) 

Pressning ett problem 

.I :1g ftllm ndr Irk i lllin.h:ll nh:\lje-k) p och 
gu ... kade pii \.".! h{'n~ ... n,ck rnde g\J<.;kh ryvp:1. \'pn l 
gusknll. lr anv;IIHlc Jag fukwdc biton a\ 
g;lI11 la miliUi rfillar . inkii ria p<1 i' vcr<;koll <;;
IngrcL ~·1cn IllJf :-k llllc vi prc,c;:l \ aUnel III" 
fi lThu lllen Illetl de Il ) ftlrmadc ;\rken ? Min nr
figl- fa dcr gick ut i gal"i1gel Clch plt1l.:k"dr 
fl;lm domkr:Jftel1. Vi rc .... lc en pl ank;\ 111 0 1 
Illkhjiilkell och billj,HlC' rumpa. K N A K ! 'kt 
V:1 f taket "om ril ldc pii sig, och, i fiirkn .... · 
l:1de "nnhht (Ic/lna pl c ...... mclo(l. 

MIJJf:1 r "hltl hn.:dvi{1 (Ich 'itlldl' I :)t!c \;111 
fi irc;lik. r,~m mal ritare ud, knn .... lruktilf .... 41 111 
h <~." lir. gi~k h;.! 11 !lcm ' lI..:h riw(h' en prr" ... -
stalln ing. ull domkrnftcll, .c: k<l ff~Hlr -"knII 
,It! hygg~1 dC Il ilV oc!l fid hj~i lr ~ It .!- vcl. .... a 
ihop <Iel hela pli cn av " ill <l ga ml:! arhet ... -
platser. 

Oii re f"lcr ~ i ck Rvcn prcs<:ningl'll /:[;11:011. 

http:guskfilt.ir
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Formning. i famitjcn .~ fo (o lahb. h H'Il1:lft' : njii1"n 
Berg. 

l' rc~.~ni ng med .~rc(" i<ll~t ii1lnillg och domkraft 

" 

( i \l,~ k nin~ mo l milltfir-yllefill:lr rå hcmm;,gjord 
gu~kh lygg<l 

T orkning j fO[(l!orknl p:i 10 mil1l1kr . !';untidi l!! 
~ r ii 1 pr<' "::ni 11 g. 
r :oto : 1 ; l i ~ l h\'l nrrg 



Fototorken fungerade 

Till torkningen fick fototorken duga . Vis
serligen var den inte så snabb och cffektiv 
so·m Lessebos s tora torkmaskin med upphetta
de cyli ndrar - fototorken måste ju pas,'\as. 
fö r var tiondc minu t är det dags att byta 
ut de två ny torkade pappersarkcn mot två 
våla - men papperen blev torra och släta. 
Däremot upptäcktc vi all militä rfiltarna 
lämnade ludd efter sig på papperens ytor. 
Räddningen blev litet hand arbete med ga mla 
ta ndbors tar som hjiilpmcdcl. Dä refter tvät· 
tade jag, i fiirebygade syfte, a lla n Itbi-
tar orden tligt i tvättmask inen. (Jo-d å l 

tvättmask insfill ret blev igenproppat med 
ylleiudd.) 

Lek med massan 

Sedan var det en fröjd att forma papper. 
Pappa fi ck s ina exklusiva brevpa pper och 
jag började bla nda ner nya saker i pappers
massan. Kunde man ha ga rnbita r i papperen? 
Hur blev det om nan gjorde pappersmassan av 
rä rgade pap~er? ( Hoppsan, guskflltarna blev 
vi~st skära ... Kanske blomblad i papperen 
blev vackert. (Det blev däremot inte mina 
fOräldra rs blomrabatter efter mina sköv
lingar.) Del finns många roliga saker man 
kan blanda ner i papperet! 

Examensarbct.cl 

PlöL'iligt hade jag red an gått tre å r på 
Konstfack och det var dags för det fjärde 
å rets avs luta nde examensarbete, Det var in
te ~vårt att bestä mma sig rö r vad jag sku l
le göra; här hade jag vä rldens cha ns att rå 
kombinera mitt in tresse för papper med min 
pass ion för alt göra böcker.(Min första 
"bok" gjorde jag redan i fy raårsåldcrn med 
en härtapparat och n~gra utkliprt. tid
ningsspalter.) 

Tack vare generösa sponsorer (bl a 
skii nkte Svensk t Pa pper tryckpa r peret till 
hoken) blev mitt projekt genomförbart. På 
exa mensuLstä ll ningens ve rn issagcdag, 21 maj 
1986, an lände levera nsen med min a färd iga 
böcker ti ll Konstfacks dörr. 

Tnck va re mit t examensarbeteI boken "Pap
per mr hand ", skulle ingen häda nefter be
höva gi1 ra om pap pas och mina miss tag om dc 
skulle vilja tillve rka eget pa pper hemma! 

Intresset var ~ilort när jag demons treradc 
pa pperstill verk ning under uL'\täll ningsda
garna. Boken köptes av såväl teckni ngs lä ra
re och konstnärer som vanl iga "hempula rc". 

l-I ur det gick sen 

Efter Konstfack ha r jag frilansat som gra
fisk formgi vare och illustratör. Pa ppersbo
kcn har salt si na spår i min verksamhet; 
ett av min a första fri lansup pdrag blev att 
utarbeta och formge ett nytt instruktions
matcriai till RiksuL'\tä llninga rs "Pappers-
lådan" (hu vudsak ligen avseed för skolor och 
likande). Ett par små utstä ll ningar blcv 
det också: på Länsm useet i Gävle och på mu
seet i Varbcrg, 

, .. ~ . nu arbetar J·ag r ..: •. " ,'. " ' ., ' r ·' I .. ,H , ., .,~ lI lngs l or a-
get Brevsko la n mcd en bok som bl a ska kun
na användas av .'\tudiecirklar som vi ll ghra 
papper mr hand. 

Numera blir det inte av fiå (lfta alt jag 
gilr eget pa pper - de t linns)u så mycke t 
a nn at roligt som man ocksa vill prova. Och 
så har jag ju kvar sisådär ettpar-I rc tusen 
handgjorda ark från mina tid igare fOrsök. 

fotnot 

.l ag har fortfarande kva r cUlitct lager av 
min 4,8-sid iga bok "Pa per fö r han d ..... dä r jag 
beskn ver hur man med enkla medel gör s itt 
eget papper. Boken innehåller ca 50 teck
ningar och foton i sva rt-vitt och kosta r 
37:- + ev porto. Bestä ll d irekt frå n mig, 
tel 08-25 4.\ 18. 

Min andra bok planeras komma ut i hös t på 
Utbildn ingsförl age t Brevskolan. Förutom in
strukt ioner om hur ma n gör papper själv, 
kommer den att innehå lla li tet paprcrshis
to rik l li tet om Lessebo handpapper.'\ bru ks 
historia, p resentation av några svenska 
pa ppersmakare och papperskonstnä re r, bilder 
på svensk papperskonst, övningar och ideer 
samt lis tor med tips på böcker, fi lm/vi deo, 
välsor terade pappersaffärer och ställen <.lä r 
man kan se hand pappenaillvcrkning. Bokcns 
pris ä r än nu inte fasL~täl1t. Titeln ä r 
prelim inärt "Gilr ditt eget papper", 
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Pappersformar i sekelgammalt tryckeri 

AV NILS JONSSON 

En kvartctl granska ranlaslcr i Lidköping 
lyckades 1975 genom in köp rädda eU sckcl~ 
gamm:llt - absolut unikt - accidenstryckeri 
undan skrotningsdöden . Ener åtta års in
tcn..;ivt kämpande kunde dcn ideellt arbetan
de intrcs.~förcningcn låta lOO-års-offici-
nen återuppstå som cH arbetande tryckeri· 
mllseum i en av kommunen uppl:itcn kullur
hyggnad. 

I denn ;] härlig"l miljii - där WH rI- pft-v itt
koma utövas på samma .,ätt .som vid st<:ntcn 
187\ med sam ma "lil;]r, klichccr, <;5t \ (,,'l br 
och skepp. hand- och tralllpdclgclprl· ..... ar -
har rörcningskvartcltcn även praktiserat 
<;Iilgju,lning , bokbindning och papperslill
verkning. 

Den ~ i .<;tnä l11 nda begivenheten har anfönroW. 
föreningens digclprc<;strycka rc-gcsäl1 -
tillika dess <;tänd ige ~ekn:terarc. Vnrnad 
av Oswald Spcnglcrs ord som "tlImmens mr
tvining" ha r ha n låtit <.;k:1panclcgHidjen, yr
kc<;känc; lan - aU göra cn <;n k med händcrna -
r5 <; tor1 utrymme i li vsrytmen. Tcoreli~kt 
kunnande har inhäm t3t'i und er be'iiik vid 
IHlnclpupper<;bruken Ö"ijörors o(;h Lc,,<;cbo, diir 
rC'lrrn - oc h däckelkon \trukli onen "amt rorm
duk<;- och trådrigurtilhcrkningcn c;5r.<.kil t 
notera Lo,;. 

Prnkti ... ka l')vn ingar hllr som re~al1lat till-
1'(11 t Iryckeriföreningen tvenne fungerande 
pappcr"rormar. Den riirsta i rtlrmal 250 x 340 
mm tillvcrkfHlc" 1979 och har <;0111 tnidrig.ur 
Magnuc; G abriel De la G ardic<; v<l pen med lex t 
Dnhla. Formell kom t ill fi'u alt fira JOO-års
minnet :1\' rik<;kanslerns planenule rappel "
bruk vitl Dahla i Västergölland. Lesseho 
11{l[H.lrmm ade en upplag;:! p5 JOO Mk. 
Den ;:!ndrOl formen Ilar yltcrmlittcn 190 x 250 

111m och tillverknings;iret är 19X~. Trådflgu
ren <; motiv "i<.;ar Johan Sncll vid tryckp res
scn, han<; nam n, monogram Odl ~rt.:1Jc n 14R3-
I'1X3. PappcrsJormcll "knpadcs rilr <Il! fira 

,. 

<;vcn<;kt bok llyck" 500-u r ... jubikI1fll llch den 
20 dec. 19~U . $:1 Thoma<; Ilfron - ":qlll11;1 dötl.! 

o 

rr:ldfigl1r fraln~tiald J',('nUC1l kllrrar(;illlling i 
cleklrolyti ~kl h:.d 
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som boktryckarmästaren Joh an SneH rör SOO 
år seda n avslu tade tryckningen av boken Dy· 
alogus creatura rum mOlalizatus· handrorma· 
des papper i det lilla tryckerimuseCl i 
Lidköping. 

Framstä llningsmetoden rör trådfiguren är 
rorm tillvcrkarens ege n innovation och lyder 
som fil ljer: via gravering i en gipsplatta, 
lackering, pudring med gu ldbrons, rärgin· 
va lc;;ni ng av icke graverade partier, anslut· 
ning av katod till batteri, nedsänkning i 
koppa rsulratlöc;;ning med kopparplåt som 
nnod, vn ndrnr genom ::;trllmmcnc; kemic;;ka \'e/ 
kan koprarjonerna rrån Jll åtcn till gi ps· 
platlan och bygger rå några timmar upp tråd· 
figuren, Mcn fungcrar vcrklingcll dcn här 
till synes kompliccrade metoden'! undrar vän 
av ifrågac;ättande. Var c;;å säker! 

Del visar sig nämligen all den redan I Röl 
anvä ndes i 1101land. vid Pannekock Mill, 
Heelsu m, vilket Edo G Locbcr fOrtäljer i 
sin bok 'Paper mould and mouldmaker". Nog 
är vä l tillvaron cirkelformad. Här sitler 
1983 en aUlodidakl rormmakarc i Lidköping 
och gör i en~amhet en "uppfinn ing" 'iom re
dan uppfunnits i Holland rör 132 år sedan. 

Författaren tillverkar JUh:Hl Sncll-rmppcr 19R3. 
Foto: Tore Sahl~lri)m 
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Första nya stampverket i 

AV 00 RUDIN 

En av dc epokgörande uppfinningarna från 
pappcrsmakarckonstcns barndom i Europa var 
stampverket.. Det drevs med vattenkrafl och 
innhar en väsentlig förbättring av kapaci-
telen hos pappersbruken. I och med hallån· 
da,-nas intåg på m3rknaden - det på"\lOOs aH 
en holländare på några timmar kunde klara 
aven veckas produktion i elt stampvcrl{ -
gick dock. dc n~ta papPCr.iproouccntcma ö
ver till all framställa sin mas.S3 i denna 
nya typ av kvarn. Stamp'Icrkct (örsvann så 
småningom helt ur produktionen och i Europa 
finns nu endast eU fålal mu'\cala slampv~rk 
kvar. 

Under en resa till Sp(tn icn vintern 1984-85 
besökte konstnären Richard Arlin på vägen 
n gra pappersbruk i Auvcrgnc i söd ra Frank
rike . Juo;;t i det distriktet har n~gra gamla 
sta mpverk beva rats och Richard blev inlres
serad av den märkliga konstrukLionen. 

I mot~mt" til l ho ll5ndnrekvnrnen som ar
betar med en rotcrauc, knivförscdd vals, 
arbetar stampverket som namnet :lIltyder, med 
"<: l ampar", ell slags kl uhbor som hca rbet31 
en blandning av lump oc h va llen . Stamrnrn:l 
s iu cr fästil(!c i .;;kaft som <IV ('o kilm axcl 
lyft. upp och släpps IlCO i ell kar fylll 
med lump/vallcnblanuning. Genom all ~l:l1n
parmt f()rscw; med piggar gnuggil .... så sm5-
ningom lumpen sön<ler och bilc.Jar en v51Iin!!
liknande ma"a. som sedan sp5ds ut mr 
hand formning av :lrk. 

In nan hnllända l kva rnen gjorde <iia scgcr
t3g i Europa var deL vanli l med stOf(l 
"lflmpvcl k. Fr:in <le g;1n~ka enkla o~h klumpi
ga maskinerna på 140Q-talel utvecklades dc 
till tämligen knmpliceradc anläggningar. 
Ett s tö rre tyskt p~l ppC'r!-bruk kUl1<le ha uPr" 
till 25 tråg med ryra ~crara t a 'tampar i 
varje. 

Skillnaden mellan dell fiirdiga plnduk lcll, 
pappcrsmassan. frams tälld genom stamp rC'" p 
hnIHindal'e ii I' a ll stam pen in te "liter eller 
skä r sönder fibrerna; mate ri alel blir slla -
r;l re sönclcrgnuggat och uppfranl.ial.. Fi brern a 
hehåller dJrm ed en s törre del (IV .. in ur-
sprll ngliga st yrka. 

Europa på 100 o ar 

Gör sill eget papper 

Rithard Årlill iiI !!1"n k l'l. L'" 11:111 ' I\l~d' ! 
Ul' hlkJcI han gi)J . I {II dCl I\lC~l<1 Hl hctiJl 
hnn med koppal'\tick. men även i ;lIldrll gra
Ii"ka tekn iker . Sedan länge tillverkar han 
neks;; ... iu eget papper. rör femton nr sed an 
g;rv h;]n lit en handgjord bok kall;1<1 "Menhir
rel" som h,JI1 sjilh tr dte. Del va r ocks~ 
fih\l3 gången han ::ll1vijndc p'lpper som han 
gjnrl "jälv. SediJn dc"'!; hur han" inlrcsse 
mr hflndgjnrt papper nara tilltagi t och när 
han kom hem fJ<ln den ovan näm nda s-pa nicnrc
, an bcslht han sig ror all för.söka bygga 
ell eget stampverk 

Hiltadc gamla ritningar 

I gamla böcker om papperets histor ia fan n 
Richard va d han sökte, nämligen ga mla rit
:lingar och beskri vni ngar av hur ett stamp
verk fu ngerar. I kiilla ren till atcljCföre
ningcn Stigberget, där hun har sin arbcts~ 
plaL, fann han oekså ett lIlryrnlllc som skulle 
kunna bygg<; om till pappersbru k. Där finn» 
bRde vatten och meterlJock:l mural'. Det 
<;i<;,tnälllnda en fö rut .. 5tt ning mr ;J tt ku nn a 
tlr i\u c;;ta mpverkcL. Att på~tå att det bull-
I'nr är inte ~ltl6verd r iva. 

Men hur kummer man då på en s5 vansinnig 
ide som all hygga ett ~tampvcrk'! 
~~ För min del var det mest fråga om alt 
fiil verkliga en ga m ma I d Ilim om alt lillverka 
del perfek la pappret. Eftersom jag länge 
h:i 1l11 på au giira mill eget papper. men 
:1V ma .. sa tillverkad på Tu mba eJ1er Lesseb(l . 
tyc.::ktc j ag det .,kulle vara inlrcss::J nl aU 
nck~ mrsi\ka giir:l massan :;;jälv. 

Richard 'a lte alll";' igii ng med .l l t hcd k-
na stamp·k:Jrcn och all gju ta dem i betoIl!!. 
Kon"truktiunen viigdc I.ROO kg oc.: h kunde ba-
1':1 med vi"s möda baxas ned i k ~ill aren. Med 
,kickliga nyttk"rl nr, hjiilp gick det i "I· 
la rall vägen till ... Iut. 

S3 å ter510d dn kon struktionen ocl1 byggna
den av stampar, kamaxel , .. driv.~jul elc. Ef
ler n ~gr:,l ma nad e!"s fruktlost soko llde efter 
tillräck ligt tätvu xet oeh hårt virke hland 

l l 



12 

Dc tre stampnrna lyn"Je ur b .ret. Poto: ',Csl{'y 
l .cslie-S pinks 

Stamparna ig:"lI1g 



St,pnr:1nl<l !yft~ ilV k:lm.:lxdll . l :o!m: I , 
1 .c~ l ir -S !,il1b 



Stockholms brädgårdar fick Richard tips om 
en stock urskogsfura, som fanns på en såg i 
norra Uppland. 
-- Furan var så tätvuxen att det knappt 
gick att se årsr ingarna! 

Den dög alltså och Richard fick den upp
sågad en ligt sina specifi kationer, en s tock 
på 6" x 6", till en kostnad av 1.300 kr. 
Efler några månaders s lit var också stam
parna och övriga trädetaljcr klara. 

Slet ut svarvskär för 600 kronor 

Då var det"bara" till verkninge n och in fäst
ningen av piggana i bottcn på ~tamparna 
kvar. På en gammal lånad gisten svarv satte 
Richard igång med att svarva ned piggarnas 
diamater på 16 mm till 10,2 mm för alt inte 
trävr iket skulle spricka vid in fästn ingen. 
De 99 piggarna tog en halv månad att SV<lrva 
l iJI och Richard slet ut sva rvskär rör 
600:- u nder tiden. 

Titelhlad till Richard Aruns hok. Originalupp
lagan iit tryckt på hand tillverkat papper mcd 
vattenmärke roi på druvkla~c 
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Men till slut var stampverket klart och 
invigningen hölls i börj31l av juni 1986. 
Sedan dess har verket gAtt som en klocka -
en aning mer högljutt dock - och utan några 
som helst mankemang. Stampkaret rymmer ca 
75 l och den idealiska miingden torrsubstans 
dvs en blandning av li nne- och bumullslump, 
är mellan ~ och 4 kg. Observera alt Richard 
a nvänder lump och inte spi nneriavfa ll , s k 
linters. 

Avsett för handgjord bok 

Resultatet av a\l denna möda blev en hand
gjord hok so m heskriver Richards upplevcl~ 
!'cr i Spanien . Boken har elt om fång av 70 
s idor och Richard salte själv texten rör 
h<lnd. Dessutom ingår i boken 10 kopparstick 
snmt vinjetter i träsn itt och prov på gre
gorianska koraler. Upplagan är 45 ex. Boken 
har ochå utkomm it i en faksim il upplaga rå 
förlaget Kalejdoskop. 

RICHARD ARUN 

LIBRO DE HORAS 
DE 

SANTO DOMINGO DE SILOS 

• 

/11 VinltrWa .ill CaJ1illa la Vilja 

* 

* 

• • 
• 

* * • • * * * * • • 

STOCKHOLM 

Srjgbergers St:lmp och Press 
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O m papper 

EN UTSTÄ L LN ING 

Inspirerade av T age Oan icls."ons di~ t "'Sym
pa timanircst"' som

N 

är ti llägnad dc tankand:: 
hrevhä ra re som vagrar dela ut rcklamförsa n
tlclscr , ha r Erl ing Ohrnell och Ole Moc 
gjort en ut'itä llning som visades j rrölund<i 
kulturhus 21 januari - 19 rchru;lfi 19N9. 

UL"tii l1ningcn .;;om iir tiinkt SO I11 en vrtnd
r ingslJ !'>!iill ning iir uppbyggd kring en 
",kog" (lV lriid gjorda [IV returpapper ri.'r 
:nt iil uI.; tlcr<1 l:lTlkCJl r A vod det kn<.,t<1r:l1t 
~k()v l t1 .. kil!! mr all lilhcrka alla miljlig<l 
"u"pckl<l I ckl:l m meddela nden p:i hl ,lJl k t p;l p
per. 

I ('11 tryck"~lk, "om prouuccr:\I<; till ul
stiil Jn ingc n citC'fn<; Tage Danicls"ll n dikt I 
som avsluta'i med 
Jag har dock 
r(lrs(jkt ~itcrstii ll a .. :ulpdsCJl i dess u r
" prunglig tt "kick 
genom all kiL-ara ihop 
tyska numm erloller iet<.; reklamfnl<1er 
nl' h den hClph iifl:1<! e jJ nnon"hun kn "V i 11 i1-
i-igarc" 
t i ll cn liten björk . 
Men dct gick inge! vic1nrC'. 

n ;:lr<l G ud k(l ll g ii/(l elI !riid. 
Men ll1iinnj"krl[ n:l klin gii r:J Il'iid liljligL 

Ur '<lllllingeJl I<l nkar f!"fin !"O[en" 

I "Jll1b,-md l1Ic-d "Om p<tpprr - vi'a..; od,:;<.;;1 ell 
mnnt :.gc me,,1 I'ilder ur papperet .. l1i\ll1rl:1 
';Ull t (' n III " tiillning mc,,1 pappcr .. klln" ;1\' dc 
fyrti kon,, ' nii rcrna EWil Berg. M a rgil rCI:l M:r n
nc:r vik, Per Ulicn l'cQ! och R:linc Navirl. 

OhmelI oc h Moc hitc/' en grupp b;-lrn / un!!
dl1nwr fi1 ljfl den hi" lOri .. k" ul\etk l ingcn 
rr~l1 den li>r"1:1 nn\'iindningcn ;-IV pa pper i 
K ina och f1<1I11;'it och I;i ler gl uppen rr:JJll"I~I
I;J eget pJlpper i ell lil('1 ~pappcr'brlJk ". 
Prng rammct" l1l:~ 1 iiI" all \';:"'je dc1lag:lfl' inl e 
hilla 5,. lhk,i l!;-Ill' ul nll <lklivl delt:rr geno!ll 
all liira och .. b p.:J vi..;nr och bilder " O/Jl 

";:lm !; l"; i en egen hnk. 
De h ii~IP: krc:lIiva ('nlu..; j;r' lerna ' (1 111 h.'!lW 

tipp UI"l ii llnill !!cn hilr ock, ;! in regrcr:1t 11111-
,ik , om ('Il ,iklig h('<.I:il1"hdcl och Ole j\·l nc 
il:lr hl ;1 ,kl i\ il <,n Pil(1J1<'I..;-kanon tid I 1(111-

I 
I 
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~rllt Lennart IIc 1ising~ dikl "Rilckcr
H 

•• • 

Ut"liillningcn kan bokas ho<; Erling Olu· 
ncll, SIcnlidcn 4 C , S-435 00 Miilnlyckc. 
!d O:q·RX 04 35 eller Olc Moc. Parkvägrn 
26, S-437 00 LinJonlc, tcl 03 1-99 41 XX. 

IlO RLJDIN 

P:lrp(: r~kon~1 :1\' l\:largareta Manl l('rvik 

Ola Moc och Erling (i holt'l1 nankcrar "r:1ppns· 
guolx". Fotos: Bo Rudin 
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DEBATT 

~:verige be1:töver ett handpappersbruk 
for konstnarer 
Jag ve l att det är Ocr än jag som efter en. 
rolig och stimulerande introduktionskurs 1 

handpapper<tillverkning blivit tända på 
papper och sedan velat jobba vidare på egen 
hand med det. Mcn ror det fle"la c;;äucr 
bristen på utru<;lning och anpassade lokaler 
kiip par i hj ulet och sed ::1n blir det inte mer 
p;!prcrs ti llver.~ ning efte r kursen. 

Jo, vi sc; t är Osjqfors tillgängligt om 
som rarna, och visst har enc;taka konstniirer 
rått miljlighctcr att arbe ta frit l på t ex 
Lessebo och Gryck,bo. Oeh visst har Les<cbo 
och T umba varit generösa mot grupper rr~ n 
Konstfack och Konsthögskolan. Mcn det Jag 
eft erlyser är ett ställe där konc;;ts kolor 
och yrkesverksam ma konstnärer året om kan 
boka in sig och lå na bra utrustning, kan 
mala egen ma""a, ha plaL<; rör utrymmesk rä
van de ar beten och kan bo bra ti ll själv
kostn adspris, t ex i hus med sj~il v h ll s h ålJ
ningsmi;jligheler och på gå ngavstå nd till 
pa ppersbruket. 

I eU land som Sverige. med rika pappers
traditioner, ska konstoärerna in te behöva 
rcc;a till Barcelona för alt fritt få expe
ri mentera med pappcr! 
F6rstår ma n på dc :'\venska pappersbruken 

vad ett "H:tndpappcrsccnlrum mr kor1.c; tnä rcr" 
~ kul1c ku nna betyda för 
l ) respekten ror och kunskaper om papper I 

största a ll mänhct 
2) värd bru kets godo rykte, profilering och 

markn adsföring 
3) bruklIiorten (i for m av "cn pl.ll.'i rå kar

ta n N och ökad turillim - v3 rror inte inrätta 
eU pappcr..:konstmuseum/gallc ri i ank nytning 
till bruket) 
Kanske kan det t o m hli en sa mlingsria ts 

för pappcrs;ntrcs.c;crade från hc1a Norden 
(eller vårlden!), med årligtl workshops och 
konfere nser. 
Vad säger dc anwariga på t ex Grycksbo 

bruk om detta förslag? Jag ser fram emot 
er t svnr i nästa nummer av NPH-Nytt! 

ELlSA I3 ET I3E RG 

SK le KA BID RAG T IL L NO R DI SK PAP PERSH ISTO R ISK 
I3I BLlOG RA F I 

Har du få tt något pu blicerat som borde in 
gå i Nordisk pa ppe r~ hiswlis k bibliografi , 
så är underteck nad tacks:lOl för uppgifter. 
Det är ofta~t en slum p att artiklar i tid

.skri flc r och å r~ böcker uppmä rk.c;a mm as, ef
te rsom a ll mä n bibliografisk bevakn ing DV 

v5rt om råue är mycket bristfä ll ig. Dina fl-
1111 artiklar k.'l n därfö r förbli okända för en 
stö rre krcts, nägot som du dock kan räda 
bot på. 
Sänd in uppgifte rna före I april så kom mer 
dc med i Supplement nr 6, som ska ll täcka 
tidsperioden 1987-89. Givelvis tar vi med 
uppgifter om tidiga re publ icerad lit tera tur 
som av någon an led ning inte kommit med i 
föregående binliogra fi. Ti tta i NPH-Nytt 
1987:4, s 60 ff, så se r du vilka bi bl io
grafiskD uppgifter Som behövs . 

JA N O LOF RU D EN 

t1 

http:skrift.er


NOT ISER 


VAD HÄN DER MED KLORBLEKNJNGEN? 
Sj u exper ter lägger u t ku rsen 

Skogsindustrierna, tidigare ka llat SCPF, Hur skall vi gö ra med våra pa pflc rsin köp? 
gå r i denna 34-sid iga skrift ti ll mota n- Ska vi enbart köpa "oblekt"? Nej, iir sva
grepp efter den kritik som fra mfö r a ll t ret. Se till funktionen! Vad skaJl d u ha 
miljöröreJ en i Sverige rikta de mot klor- papperspro~ukten till? Vilka kva lite tskra v 
ut läpp i somras. Ur sammafa ttningen på stälIer du? Aven på denna punk t få r du 
skriftens baks ida saxar vi : vägledningen om du läse r "Vad hä nder med 

Klorblekningen ha r fått mycke t kri tik, k lorblekningen?" 
delvis med rä tta. Men vad händer med klor Ri ng efter gra tisexemplar 08-789 28 00. 
blekni ngen på sikt? Svar på frågan får d u i 
denn a skrift . Sju experter på oli ka om råden 
uttalar sig och ger en djupare förståelse NÅGRA HANDPAPPERSMA KARE 
för vad det hela hand lar om. 

söks ti ll G rycksbo, ju ni - augusti 1989. 
Tag kon takt med Claes Ekeroth , tel 023
40 400. 

NYA MEDLEMMAR 

Gun Bengtzon Nanina wken Gotlands kommun 
Skönstaholmsvägen 96 N asjonalgaIleriet Kooununarkivet 
12360 PARSTA Postboks 8 l 57 Dep 621 81 VISBY 


N-0033 OSLO l 

Maria Björkrot 
 Göteborgs stadsarkiv 
S:t Johannesgatan 30 A Rolf Peterson Ilaga Kyrkoplan
752 33 UPPSALA VinJandsgatan 9 B 41 l 23 GÖTEBORG 

41729 GÖTEBORG 
Gerd Crona Julius Maske AS 
Gaveliusgatan 4, 3 tr Eva Sandegren Postboks 3068 

11641 STOCKIIOLM Pappersverkstan 
 N-7001 TROND HEI M 

I lallska gården 
Rune Edvardsen 56300 GRÄNNA Maa nmittallshallitus kirjastu 
Krokusveien 1 l Box 84 

N-08775 OSLO 8 Kristina Schcrp 
 SF-00521 IIE L$ IN K l 

Bergshauptmansgat l 
Kari Gleve 79151 FA L U N 
NasjonalgaUeriet AI)RESSÄND R INGA R 
Postboks 8157 Dep Carl-Ake Svanberg 
N-0033 OS LO I Trollesund svägen 139, 3tr Oslo kOl11munes kunst

12439 BA NDJIAGEN samiinger 

M inako Ivarsson 
 Munch -muscet 

Sergelsväg 10 B 
 Agrotee Dihliolekct 

217 57 MALM Ö 
 Box 22.17 Postboks 2812 Tf?yen 

103 lo STOCKlJOLM N-0008 O, LO 

Karl-Axel J n sen 

Ö stra Dernadottesgat 61 
 , EPTERJ ,YSFS 
216 17 LIMIIA M N 

Arnulf I-Iongslo, Vagn häradlInDERS MED LE MM AR 

Til[ hedersmedlemmar har utsetts 
Georg Anzelill s, T umba 
Ulla Ehrensvärd, Stockholm 
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Stiftelsen 

Gästa Liljedahls Fond 
[ör pappershistorisk forskning 

BJÖRN H ELMFRID MOTTAGAR E AV 19R9 ÅRS 
STIPENDIUM UR GÖST A LIL.J EDAHLS FOND 

F il d r och rektor emeritus Björn Helmfrid, 
Vikbo landet, tilldelades årets stipendium 
ur Gösta Liljedahls fond för a tt slutföra 
forskningar för kommande företagsmonografi 
om Fiskehy pappershruk, 1637-1987. 

Näs ta stipendium lir fonden utdelas i ja
nuari 1990. Sök själv eller föreslå annan 
f<irtjän t person! Hittills har endast svens
kar vari t stipendiater, men det finns inget 
hinder för utdelning tilt forskare av andra 
nationaliteter trots formuleringen "fonden 
har till uppgift att stödja pappershisto
risk forskning, särskilt svensk". 

Stiftelsen ser gärna att många ansökning
ar )m stipendium inkommer före den 31. 12 
1989 till ordföranden Jan O lof Rudcn, S:t 
Eriksgatan 130 e, S-113 43 Stockholm. 

Tänk på fonden vid högtidsdagar eller 
vid dödsfall. Postgiro 73 S6 61 - I. 

KULTURAKf\UMIEN I HAR~D 

ART 89 I-II juni 1989 
Massa och papper 

Den nyhildade Kulturakademien i H(\rnösand 
manifesterar sin begynnande verksamhet med 
festivalen ART 89. 
Eftersom Kulturakademien finns i en region 
med många stora massa- och pappersfahriker 
har man valt just massa och papper för att 
konstnärer skall kunna lära känna materia
let. Detta ställs gratis till förfogande i 
form av slipmassa, sulfitmassa, sulfatmas
sa, CTMP-massa, oblekt säckpapper, tid
ningspapper och finpapper på rullar. 

Tio konstnärer från tio länder in hjuds 
att skapa och utställa papperskonstverk. 



Utställningen 

Pa pperstill verkning 
Före ca 1850: 1980-lalet: 

Skogsnäringen 

Sveriges Tekniska Museum 
Musei\"agen 7 
11527 Stockholm 

Hand/ormade ark av lumpmassa _ MaskintillvE.'rlo..at p<!pper;nr tram,\s~ Datilstyrdil processer. 

i\v 0,5 mm mässingstråd böjde Elisabet n erg 
ihop några trådOlärkcn :;om najades rast på 
formcn~ niil . T:tck vare najningen är dct gan~ka 
enkelt att byta ut märkena. Fågelr. är gjord 
eft er inspiration rrån en bo k med cgypti:;ka 
gravmålningar . Se sid 4 
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Pappersmaslci n 
Mäld (m,1Ss,l utspadd m"d \'311\.'n) 

Kaland .... r <gl,lttslapcl l 

/"""1'''. ,,' m,d 
fiudiht P,'PPl'! 

-



Nya spännande papper 
från Indien och Nepal 

Dessutom - förstås - klassiska papper från 
ARCHES, RIVES, JOHAN NOT och RICHARD DE BAS 

M~RGARETA OQV I ST 

PAPPER FÖR KONSTNÄRER 
VI~ I N(;AGAIA,," n 113~ StOC kHOL M TEl 08·)11191 

Ny Idrcult.ln 'april198Q Uppbndsgu.ln 17. II] 28 Stockholm 



INNE HAL L 

I Tcngujo-shi - 9-grams handgjort 
papper. Av Bo Rudin 

2 Det sitter i ryggmärgen - Sanny 
Holm, pappersmakare i remte ge
nerationen . Av Jan Olor Ruden 

4 Att övervinna svårigheter eller 
Man tager vad man haver. Av 
Elisabel Berg 

R Pappersrorm ar i sekelga mmalt 
tryckeri. Av Nils Jonsson 

11 Första nya sta mpverket i Europa 
på 100 år. Av Bo Rudin 

15 Om papper. En IItslällning. Av 
Bo Rudin 

17 Sverige behöver ett handpap
persbruk mr konstnärer. A v 
Elisabel Berg 

11 Skicka in-bidrag lill Nordisk 
pap pershistorisk bibliografi 

18 Notiser 
18 Nya medlemmar 
19 Björn Helmrrid G LF-slipendial 

1989 
19 ART 89 Härnösand 
20 Utstä llningen Skogsnäringen 

Della nummer av NPII-Ny-rr distribucl3 O:; j 

E'\ MIIJö'yan~~g( ' kuvert papper. godkant av Mll jölörounde: . 
~ Kommunforbundet och SvenSka Naturskyddsföreningen 

som ställL'i till rårfogande av Pappersgruppen 




