
~-NYTT 2/89 

.H EDLE.~5BLAD FUR FÖRES / SGE.V ,, 'ORD/SKA. PAPPER SH I S TORIKER 
BCJLLETLV OF THE AS50CJA"fION OF SCA .VDI.VAVl ... . ' · PAPER HfS TOHI.-l ,V5 

JflTTEILU.'VCE.V VON DE.H YERE I .'I ,"URD /seHER P.-4PIERHJSTURIKER 



NPH-Nytt. Arg 17, 19R9, nr 2 

Medlemsblad mr Fören ingen 
! Nordiska Pappershistori ker 
t utkommer med ryra nummer 
per år. I 

I 
Ansv. utg. och redaktör: 
Ja n Olof Rudcn 
S:t Eriksgata n 130 C 
S- 113 43 STOCKHOL M 

I tel 08-33 83 69 , 
ISSN 0348-953 1 

I 

ÄR DU INTR ESS ERAD AV 
HA N DGJORT PAPPER? 

av hantverkstraditionen, av 
ti llvcrkningssä ttct, av redska· 
pen, av pappersmakarna, av 
brukc;;historia och bruksmiljö. 
av dcn färd iga produkten och 
dcs~ användn ing, av vattenmär
ken, av datering med hjälp av 
pa ppcrscgcnc;;kapcr, särsk ilt 
va ttenm ärken, DV papperskonser
vering, av konstn ärligt bruk av 
pa pper? 

BLIV DA MEDLEM I NPH l 

Du stöder därige nom utgivningen 
av NPH-Nytt och erhåller varje 
nummer automatiskt 

Å rsa vgi rt/pren u mera liono;3 vgi rl 
19S9 rör enskilda medlemmar och 
hembygdsfören ingar S EK 80:-, 
mr institutioner SEK 125:
inhe' a las på pos tgi ro 85 60 7 1 - 6 

Omslag: Papyrus med koptisk skrirt. Ccntrallabclri.lloriul11" 
pappersmuseum 



Stampverket på Stryno 

AV BO RUDIN 

- Varför bygga ett stampverk? 
- Vad är eU stampverk. egentligen? 
Två bra frågor som Anne Vil~b9JJ besvarar 
på sill eget högst personliga vis i en liten 
bok som hon själv skrivit och gett ut. 
Titeln på boken är "Island Slamp<:r" och den 
är utgiven på engelska i en upplag,a av 100 
numrerade och signerade exemplar. Dcn kan 
köpas direkt av författarinnan Fn::ucnsga<.lc 
4, DK-5900 Rudlwbing. Priset år ca USD 35. 

Anne Vilsbell har varit engagerad i hand~ 
papperstillverkning sed an 1982 och gru nden 
till del rinns i hennes intresse för histo-
ri a och kultur. Hennes metod att göra pap
per är en korsning mellan europeisk och o
rienta li sk tradi tion. 

Förutsä ttn ingen för aU kunna till verka 
papper är ju all ma n föro;;t slår o;ö ndcr rå
materialet t ill fibers ta d iet. I A .. icn ha r ma n 
alltid utgått från bas tfibrer för att kunna 
tillverka tunn a, sega ark, medan man i Eu
ro pa gjort tjockare ark med lump som rå ma
te rial. I Japa n bultade man a llt råma terial 
fö r hand och i.nte förrä n rå I 920-1.aICl kon
s true rades det första japanska stampverkel. 

Det sk il jer s ig avsevärt i ko n, truKtionen 
frå n del europeiska (j fr artikel i NPH·Nylt 
1989: I) som ju arbeta r med storn s tålskodda 
tdklubbor i ett tråg fyllt med lum p och vat
ten . En japanskt stampverk arbetar uteslu
tande med trä mot fibermaterinlct. Det 
finn s två grundkonst ruktioner: en med cn 
lång stå ng som försedd med en slå av hårt 
trä bearbetar fibrerna i ett runt tr~ig gju-
tet av betong. Stången bearbetas i si n tur 
aven kamaxel, driven aven elektrisk mu
tor. Den andra varif1nten av japa n~kt slamp
verk a rbetar med klubbor som rör s ig i !;id
led över en marmorskiva. På skiva n lägger 
man upp den våta, kokta fiberma ssan och 
klubborna , som mer liknar reg lar och är 
fästade i ett stå lstativ, bultar förs iktigt 
ma, sa n till önskad könsistcns . 

Gemensamt för all japansk stHm pvcrksam 
het är att inte använda mer vå ld ä n ntlden 

Anne Vil 5bell!i teckning av Slryll~5tampen 

kräver och stam pandel brukar mr det mesta 
aldrig överstiga 30 minuter. Orsaken till 
nIt Anne Vilsbflll önskade sig ett stampverk 
va r att hon gä rn a vill a rbeta med naturens 
egna material och att papp'ersmassan blir 
L1\ngrihrigare och inte så sondersl iten i 
ett stampverk jämförl med en holländare. 
Förutom de traditionella orientalis ka ma~ 
terialcn kan hon också använda dc fiberma· 
tcrial som finns tillgängliga på StrynFl. 

Fiir konstruktionen av stampverket a nlita 
de~ en arkitekt, Flemming EngedaJ Andersen 
som ju.:;t öppnat kontor på St rY1l0 oeh gärna 
ville ägna sig M litet avvikande uppdrag. 
Han.:; förs lag hlevett stampverk med mera 



Stamparn., lyft.'l av bmaxc1 n " Dc tre ~'amp<lrn<l pii Slr~'I1 " " Foto: S.,hn ( jn i.'l li! 

I"ull farl i 
!'t a tnl'tr;'\!<ct 



miinskliga proportioner iin dc konstruktiuner 
som Anne Vil~bfJlI vistit ritningar på. Till 
hotlen platta valdes en ,tor ~kiva ck, som 
skulle til emot slagen från den 25 kg tung<l 
stampen. För all skivan sku lle hå lla Iimm;J
des den i t v~i skikt. 

Smeden på Stryn". Frede Lundsgaard . var 
näste man att fråga om arbetet med st<ilra
men och elmotorn. Förutom atl vara smcd är 
han den ende man kan fråga , om något elek
triskt skulle gå sönder på Strynfl. Ha n 5r 
dessutom öns polisman. ordfi) rande i rörsam-

ling,d det och clllellnnJl klockare. 

II~Hl v<llde <llt anviin dn 100 mm st,iJriir och 
en el molOr med en specialgjord viixel som 
klarade all Iy fl a 25 kg. Stampen kan kil ras 
med två hastigheter: JO eller 15 "va rv" i 
minuten. Den är cn 170 cm hi)g och v~igel' 
lIngcfi)r RO kg. Dell går att pJockn i<;är i 
tre dclnr. 

Stampverkel installerades i Anne Vi ls
holl. .. 3leljc på Stryn0 i februari 19RX. 

P app.ersmuseet vid Centrallabol'atorium AB, 
H elsmgfors 

AV IJ IRG ITTA AF FORSELLES 

( :cnl rallabora{()rium~ hyggnad 

Centra lla bora torium AB g rundades år 1916, 
fö r~t som eU forskningslaboratorium mr 
hela den kemiska industrin. Men redan 
mycket tidigt blev det den cgenlliga ke-
mis ka trä ffirädlingsindustrins, elvs m assa-, 
pa ppers- och karto nginsdu!)lrin!) gemensam ma 
r orskn ings i n!) litut. 

Institutet grundades då Finlund.c;; massa 
och pappersin dustri började inrikta sin 
exporl pA Vä,c;;tcuropa. Fnigor bClrärfanl!e 
(lnaJys och provni ng ~tlmt kv~llitcl hos mass;! 
och papper va r då mycket viktiga . SC!li.lJ'C 
hörjade Illan ror .. ka i utvecklalH.lct ClV till
verknill g~pl'Oee" ... crna. Tack vare <lelll1<l in -

J 



riktning har vli rt ins titut en av världens 
mest fullständiga mrs()ksfabriker, där man 
av ved kan framställ a mekaniska mas.~or, 
kemisk<l massor, papper och kartong. 

Under dc senaste åren har Finlands P<lP~ 
rer"industri strävat atl höja rörädlings~ 
graucn. Delta innehär all man tillverkar 
ra pper oeh kartong av allt !1()gre kvalitet. 
Forskningen hflr redan sal:;al på ulveckling~ 
en av tryekpappcr och kartong av hilgrc 
kvalitet, ävensom på papper för elektronisk 
inforrnationsöverföring. T il l rorsöks fab ri ~ 
ken har anskaffats mångs idiga tryekrrc~sar. 
S5lunda har « 'rskningsinstitutcl utvecklots 
i samma riktning som industrin då den rla~ 
ncrat att förändra s ina processer och pro~ 
duktcr. 

Spanska vattenmärken från \300· 1400·talcn som 
hetaradiogram 

I något s kede hade en tanke väckt " a lt 
man bo rde spar::t och bevara ga mmalt materin! 
inn a n detta fOrsvann och CClltralJaboratori~ 
el erh å ll några d onationer. Litteral ur~ 
tjän"tcns dåvarande chef, d ipl. ing. Anna 
Grönvik, hade alltid varit intrc..o.;scrad av 
pappereLc;; historia så hon börjacJe samla 
material rör ett blivande pappersIllUSC.U111. 
Man fick ocksä till ständ elt lilel rar
pefl, mll,clIlll och det öppna<Ic., i samband med 
invigningen av den nya inslilutionsbyggna· 
den å r 1962. 

I museet finns gamla handskrirtcr. bl.a 
papyrushitar oeh äkta pergament. Dessutom 
finns det ut.stiil h material som hånfi)r ~ig 
li11 papper~rramstä llning för hand. Senare 
har srlll1lingarna utökats med vatten mä rke n , 
gamla pa pper, inkunabler. arkrormar, pap~ 
per.c;prov mm av olika donatorer. Museet 
har också erhållit värdcrlllla fabriks~ 
his loriker och ant1<lIl pappershistorisk 
litteralUr. 

Muscet ... senas te tills kott utg()rs aven 
donation av Kun K Karlsson. Han hade i 
si ll testamente besUimt all pnppersll1useel 
sku lle få en del gamla vä rdefu\1a böcker, 
~ivcnsom m<lterinl om gam!;] p,lppcrsbruk i 
Fin land. Detta Il1Dt("fi ~11 hDr va ritlInderlag 
för dc böcker han publicerat om pappersbruk 
i Finland . Dr La rs Nordman har gatt igenom 
och ~tlrtcrnt materialet så all det nu finn " 
tillgiingligt för !'wdier. 

Museets anknytn ing till ett institut diir 
for~kning bedrivs berikar båda pnrler. 
Forskningsin"ilillltet har kontakter till 

pappersindustri n. Frågor röra nde a rk iveri ng 
och konservering av olika pappcrs.., lag utgö r 
också en del av fo rs kningen . U ppgirter om 
fnhriker, fra mställningsmetoder) papper, 
vattenmärken mm är gemensam information rilr 
Illll<;;eiverksamheten och den tekniska inrorm a~ 
lions I jä Il sten . 

Museelo.; uppgift inom Cent rallaboralOret 
har varit alt ~[lmla in materia l som hiinmr 
sig till p,apperclS historia, att bevma d CI 
och ordnn det så alt del vid behuv finll~ 
tillgängligt för forskning. undervisning 
och vår industri. Mltsee t är öppet för a ll
mänheten under forskningsinstitutet" iip. 
pettider. 

Såsom alla 1i0111 iir filrtrogn<l med mu:'>ei · 
verksa mhet vet, rordrtlf ett lyckat uppr[itt· 
hållande av ett muse um både ekonom iska rc.~ 
surser oeh personal. Des:»H problem iir också 
viiikända inom verk:»amheten rör Centrallabo~ 
ralnriels papperslllllseum. 



Biskop J Gezelius d ä gru ndade den första pap
perskvamen i rinland år I (i67. Doken i museets 
samlingar är tryckt år 1695 i Abo på papper från 
TomasböJc 

Vattenmärke rrån rrnsbpråkig bibel som iir 
tryckt år 1685 på papper från Tomasbiilc, här 
som bctaradiogram 

En mätare för sprängstyrka, Mullen, till verkad 
år 1909 

7 
En Lampen -kvarn i o riginalversio n från CentraI
laboratoriets tidiga års metodforskning. Denna 
utvcc.;kJadcs sedan till en stand<lrdkvarn som an
vändes i laboratorier på o lika håll i världen 
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Et papirhistorisk dokument 

AV F A ABADIE-MAUMERT 

En bibliofil har funnet en bok hos en an
tikvariat i Stockholm som ikkc bare er el 
dokument av papirhistorisk. intcrcssc, mcn 
også et mcnneskclig dokument fra dcn siste 
vcrdcnskrig. 

Boken er et ckscmplar av "Les trois mous
quetaries· trykt i Frankrike i 1943 for de 
franske krigsfanger, på papir som var en 
gave fra Svenska Cellulosa AB. 

I boken ran tes dCl en kopi av dettc brev: 

Consula t dc Sucdc 
Paris den 12 ju ni 1945 

Broder Torsten, 

Jag mottog i gå r en delegation för franska 
krigsfångar, som bad mig till Dig vidarebe
fordra separa t översända 5 vol. av Alexan
dre Dumas' verk, vilka tryckts på det pap
per Du vä lvill igt ställde till rDrfogande 
hä romåret får att skaffa litet välbehövlig 
andlig kos t åt dc franska krigsfångarna. 

Dessa volymer hava bundits av fångarna 
själva, i Onag IV D, och ertcr befrielsen 
medförts hi t. 

Om jag minns räll hava tryckts samm an lagt 
10000 volymer och i va rje volym omn ämns 
Cellulosabolaget som dcn generösa donatorn 
a v pa pperet. 

Tryckningen av böckerna har gjorts i Paris, 
men banden till Dina fem volymer äro fång~ 
arnas eget verk .. de lära hava fått till 
sitt r6rfoga nde en åsnehud, som sedan he
arbeta t" så gott dc kunnat med dc enkla 
medel som stått dem till buds i fånglägret. 
Elt rörande bevis på deras tacksamhet mot 
Dig och Cellulosa bolaget! 

Många hjärtliga hä lsn ingar 
Din tillgivne 
Forssius 

6 

Herr Direktören T. Hcmod 
Svenska Cellulosa AlB. 
Stockholm 

I lietle exsemplaret er det trykt en ck.c;; trfl 
side som gjengis her. 

Inn bindingcn er et fe rst klasses hand verk. 
Men man ka n sparre seg om hvordan uc frans
ke " m serene i fa ngeskap i Onag IV D 
kla rte å skaffe seg del ned vendige ski nn og 
i tillegge esel skin n! Detle var i en 
krigsfangerlei r, i 19441 

RJE L n; fl!. L' O lFlLAC IV D 

If. ]L' llNTIENT ON DiE lA. 

SVENSKA ClEJ..lLaJL ~ AKTJIEMUeJiT 

lEN HOMMA~IE Jl)1E 
lRlEWNMU§§AJIIC il 

DlES lPJlIJSONNlllE1i\S DiE ~Uln1lt1E 



BR ITlSK PAPIRPRODUKSJON I FEM HU NDRE AR 

Av GUNNAR C HR ISTIE WASBERG 

I september 1988 ble det i Hertford , nord 
for London satt opp en minn eplatte over 
John Tate som på dctlc sted [nnfarte pa
pirhåndverket i Storbritannia. Dctte fore
gikk under en kongress, arra ngcrt av Inter
national Association of PapeT Historia ns, 
som låt dctte rcmb u ndreårs minne vrere ho
vcdemne i foredrag og diskusjoner. Forman
nen, Dr Richard Hi lls, skrev ti l ju bileet 
en bok i oversiktsform, der han trekker opp 
hovcdlinjene i den brit iske ulvik li ng, og 
samtidig p!asscrer sitt lands pa pirindustr i 
inn i den internasjonale sammcnhcng. 
Frcmsti lli ngcn er deTrOr av bctyde lig 
interesse, ikkc minst fo r en nord isk 
lcscrkrcts . 

Som ovcrsiktsverk går det ikkc i dybden 
når det gjcldcr tekniske og and re probierner 
i papirutvikkl ingen. Hoken har derfor först 
og frernst betydn ing som almen orientering. 
FagspeciaHster kjen ner nok det mcste fra 
för av, men det er ikke for disse dcn er 
skrevet. 

Boken begynner med det kinesiske pa pir, 
basert på plantefibrer, fa lger utviklingen 
vide re til Mid t-0sten, og så Spania der a
raberne satt ved makten, og frem UI Sen
tral- Europa. Innen hvert kapi tel er det 
n0yaktig redegjort for dc tekniske stadicr 
i utvikl ingen, og dc nydannelscr ~om et
tcrhven fant sted. Blant annet fremhe ver 
forfatteren samspiliet med trykkeriene. 
Vannmerkene og forsk ningen omkring dis.""c 
dct gjor t gru ndlig rede for i verket , like
ledes overgangcn fra kluter til trefibrer 
som råstoff. 

Tyngden av fremstilJ ingen gjelde r Stor
britannia , der papirproduksjonen fra f"mit 

av utviklet seg langsomt, men så ekspandcr
te voldsomt i tak t med den industrie lle 
omdannelsc, som bri tene så lengc fa rte an 
i. Speciell nå r det gjcJdcr värt eget år
hundre redegjer forfatteren for en lang 
rekke tekniske de taljer, og har her med 
statist iske data. Mens forbruket pr. indi
vid utgjorde 29 .1 kilo i 1907, var det 
vnkstti l 146.7 kilo i 1986. Pa radoksalt 
nok viser papirforbrukcl en stadig 0kning 
innen den epokc vi er inne i, av enkelte 
karaktcriscrt som det "Papir10se samfu nn ". 
Llkevcl betoner forfatte rcn at forbruket i 
Slorbritan nia er mindre en n i henholdsvis 
Ja pan , Vest-Tyskla nd, Sve rige og USA. 

I Norden leser vi med socrlig in teres!'e 
om råvareirnpor ten. Fra slUltcn av forige 
århundre fi kk tremasse et overta k i forh old 
til "Espart o", dvs bladfibre aven t0rr 
gressart , importert fra Middelhavslandene. 
I 1914 var Storbritannias produksjon den 
betydeligs te iverden. Forfatteren f0lger 
utviklingen gjennom krigs· og krisetider og 
viser også her denne bransjen i sa mspill 
med den tekniske utvikli ng, bl a når' de t 
gjeller papi rmaskiner, de r cnglendernc hur 
ligget lang t fremmc. 

Richard Hills feTcr sin frcmstill ing 
helt O~p til 1988. Boken inneholder alle 
tcnkcllge faktorer som har med papireLc; 
utvi kJ ing å gjere, og sluttcr med aktuell 
prqblemstilling. Den vii interesscre pa
pirhand lerc, his lorikere og teknologer, 
ikke minst i Norde n med vår nrere forb indel
se til det britiske milje. 

Richard L Hills: Papcrmakiog in Britain , 
1488- 1988. A sbort his tory . London & New 
York 1988. T he Mhlone Press 
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MILJÖVÄN LIGT KAN VARA OLÄMPLIGT I ARK IV 

Riksarkivet har tillsammans med Föreningen 
arltivvcrksamma i landst ing och kommun, 
FA LK, uppdragit åt Statens provningsansLalt 
atl utvärdera otika pappcrstypcr för atl bl a 
kunna bedöma om alternativa, s k miljövän
liga , papper påverkar arkivens bevarande 
för framtid en. 

Undersökningen genomfördes under forsla 
halvåret t 988, och dcn har omfattat en stu
die av olika papperstypers hå llfasthet och 
beständ ighet. Dessutom har undersökts hur 
papper av skilda slag ka n påverka bestän
digheten hos arkivpapper (Svenskt Arkiv), 
då dessa rörvaras i kontak t under lång tid. 

Fem skriv- och kopiepapper har under
sö kts; två tillverkade av kemisk massa, elt av 
relurm assa och två bestående både av meka
nisk och kemisk massa. De tre sista inne
hå ller lignin och är su rlimmade. Det ena 
papperet av kemisk massa är surlim mat mc
dan del andra är neutrallimma t. 

Undersökningsresulta tet presenteras i en 
rapport av Marie Louise Samuelsson: Uodcr
, iikn ing av skriv- och kopiepa pper (SP Rap
port 1988:47). Den kan beställas rra n Sta
tens provningsa nstal t och kosta r 100 kr. 

Resultaten visar a tl de ligninhaltiga pappe
rens hållfas thet minskar sna bbare än de 
icke ligninhaltigas, i syn nerhe t nä r den 
påskyndade åldringen utfOrs j fukt ig miljö. 
De två papperen av kemisk massa skiljer sig 
åt så t ilJvida , alt det neutra llim made pap
peret, som har högt pH-värde genom tillsats 
av å ldringsstabilisera nde ämnen (t ex kri
ta), har en högre hållfasthet efter test med 

påsky ndad åldring än det surlimm ade pappe
ret. 

Hållfas th eten hos arki vpapper som fö rva ras 
tillsamma ns med annat papper, sjun ke r i o
lika takt beroende på det and ra papperelS 
egenskaper. Papperet av kemisk massa, med 
högt pH· vä r,de oeh neutra ll imning, har ingen 
negativ påverkan på ark ivpa ppcrct. De sur
limmade, lIgninhaitiga pa pperen av övervä
gande mekan isk massa har däremot en myc
ket negativ effekt på arkivpappcret, va rs mc
kaniska hållfasthet nedsätts kraftigt . Det 
surlimmade papperet av kem isk massa har en 
negativ inverkan, som inledningsvis ä r liten 
men som tilltar med liden. 

Med stöd av undersöknings resulta ten kon
s ta te rar Riksarkivet att skr iv- och kopiepa p
per, som innehå ller övervägande mekanisk 
massa och re turmaSS3 är olämpliga i arkiv 
bestånd . (I undersök ningen ingick Panda Co
pier och Fortuna Copy). Det su rl immade pap
peret av kem isk massa uppvisar också otilt
fredsställande egenska per. (Det undersök ta 
papperet var MoDo Copy. Sed an rapporten 
färdigställts har dock tillverkni ngsproces-
sen ändratS och MoDo Copy är numera neu
tra ll immat.) 

Del neutrallimmade papperet av kemisk 
massa visar genomgående goda egenskaper. 
Det har ingen nega tiv inverkan på Svenskt 
A rkiv-p3p'per. (I undersökningen ing ick Mul
t i Copy. Aven Mo Do Copy tillverkat erter 
oktober 1988 ha r vid en senare Undersökning 
visa t s ig ha tillfredsstä llande egenskaper. 

erter Nordisk Arkivnrll 1989: I 

ÅRSAVGIFTEN 

har du väl redan betalt? Annars linns be
lopp och postgironummer på frampärmc ns in
s ida . Om du envisas med att betala med 
check debiteras du SEK 30 extra fö r vära 
hand läggningskostnader . Om du beta lat men 
vet med dig att du glömt ange avsändare så 
kontakta kassören 80 Rudin, Box 5058, 
S- 162 05 Vällingby, tel 08-894080 så 
slipper han skicka påmi nnelser. 



DEBATT 

Bästa Elisabet Berg, 

Flera av oss entusiaster i G rycksbo har 
med stort intresse läst Din debattartikel i 
NI'H-Nytt. 

Låt mig ge en kort bakgrund : 

Fö r d rygt ryra ä r sed an bes,tämde jag 
mig för all vi skulle åte ruppliva handpap
persti ll verkningen vid G rycksbo Pappers
bruk . T il lsammans med en handrull andra 
entusiaster ansåg jag alt vi av många skäl 
hade en skyldighet liII detla gentemot 
bruket samhället och ele anställda . All 
gamm~1 utrustning och kunskap höll på att 
försvinna . 

Vi flek en goel draghjälp i. våra ansträng- . 
ningar genom att STORA 1 sam,band med ,Sitt 
700-årsjubilcum behövde exklUSiva och umka 
papper. Vår kon takty ta med k~~s.tn ä:er, sko
lor etc har ökat marka nt, til l gladJc ror 
alla inbla ndade. 

NOTISER 

Din ide med eU "Handpapperscentrum rör 
konstnärer" finner jag mycket intressant 
och dcn överenss tämmer precis med vår~ 
tankar hur vi ska ll gå vida re. Vi har ännu 
inte löst problemet med det Du nämner om 
"hus med självhushålln ingsmöjligheter'" meil 
fö r övrigt har vi acceptabla utrymmen (Jl: !1 

loka ler fö r det dagliga praktiska arbetet 
rör besöka nde konstnä rer i vårt handpap
persbruk. Vi'iscrligen behöver dessa loka-
ler lite mer utrustn ing för att bli rik-
tigt ändam ålsenliga, men det är en god bör
jan eftersom lokalerna är upprenoverade 
och. som vi tycker. riktigt hyfsade. 

Till slut Elisa het, ring min specielle 
medarbetare Claes EkerotIl (en annan entusi
ost) 023-40400 ro r en rörsta direktkontakt. 
Vi är mycket intresserade av alt få in syn
punkter och idceer. 

De bästa hälsningar 
Papyrus Gryck<bo A B 

Lars Ruds tröm 
VD 

CONSERVATlON INFOR MATION 
NET WORK 

är en databas ma n kan ansluta sig till om 
man ha r en bordsdalor IBM cllcr MacinLU<h 
oeh köper anslutnigsdon CONNECT (USD.15 
ror I BM USD 50 för Maeintosh). Det går a
ven att köra diskett med anpass~~d informu
tion. Man täcker hela världens ilttcrntur 
med abstraets om konservering. Dessutom 
kan man kommunicera direkt med kollegor 
runt om i vä rlden. I Sverige är redan Mu
sikmuseet anslutet mcn där kan man inte Mu 
sig frågor från utomstående. Ansllltn i ~gs
formulär kan du få hos Jan Olof Ruden. 

9 



GR YCKSBOHISTORI ER FRAN TIDEN FÖR FÖRSTA VÄRLDSK RIG El' 
UPPTEC KNADE EFrER JÖNS LARS ANDERSSON AV OSKAR UORG 

Paprcr~arbctarcn oc h mångsysslaren Jöns 
Lars Andersson, född i Västbergs by j Lek
sa nds socken den 24/ 6 1846 kom lill Grycks
bo i början av I R80-talct. 

.Hins-Lars, som han i d ag ligllal kalla 
des, va r på mj nga sä tt en stor personlig-
het med må nga goda egenska per, va rmr Lars 
:itnjöt bolagsled n i ngc l1s fu II" nlrtrocndc 
och fick sig före lagt varie rande arbetsupp
gifter, bl a som pan nhusskötnrc, lokomobil
eldare , murare och så s måningom även som 
elektr isk montör, LroL'i att Lars från bör-
jan va r mycket kritiskt inställd mol den 
elektriska kraften. 

Sista tiden av sin anställning vid G rycks
bo Pa ppers bruk satt Lars på s nickarverks ta 
den och till verkade näverdosor som embal
lage för filterpapper. Undertecknad va r då 
som 13-ii rig anställd SO I11 em ballagesn ick<1re . 
va rvid jag kom i god kontakt med Lars, 
lyssnade med spänning till alla poängmä t
lade historier sa m han gav oss pojkar ti ll 
li vs. Lars framstod för mig som en mycket 
snäll och gladlynt sällskapsmänniC\ka, lrol.;; 
å Idersski ll nadcn . 

10 

H istor ia (l. 

Nygårds Ander' Ersson, rödd den 9/7 1 ~.)5 
i Ell vi kellC\ socken , va r anstä ll(l vid .I A 
M unktells Pappcr!ihruk som lumpkokare fr j n 
början av 1900-talet och fram ti ll ca 1930-
l" leL 

Envikens- och Svärdsjöborna hade fått 
namn om l'iig atl vura mycket slagfärdiga och 
Anders Ersa, som han i dagligt tal ka l1ades 
var inget. undantag. 

Vid elt tillfälle när Anders Ersa va r i 
f~ ,.d med alt byta mctallduk pj en h ~i mlare 
stod han på en bockstä llning inuti valskis
tan i färd med a lL spänna duken så hårt som 
möjl igt fi lr alt inga veck på mcta llduken 
skulle Orrs lå. li an holkade och slog sig 
baklänges ned i va lskistans bolten . Han 
kände C\ märlor i rygg och bröst, varför IUln 
uppC\() ktc brukets sju kvård . Ersson blev re
mitt erad ti ll hrukslii ka re doktor Ka rlsson 
i Falun . Han blev undersökt men doktorn 
kunde inte finna några större skador men 
föreslog a tt Ersson reste hem, häddade ner 

• 

Il rllldbrukspcrson nl p:l Gr)'ckliho omkring 19 1 R· 1<) 
Närma ~l kamernn Iliggarcn .I ohnn r,klund 
hån vii nSler till hiigcr: fonnnrcTl (jtJ~tav T hun . 
sIrörn, guskaren I\ll cl c r~ I\llde~s{) ll . fonnarcn ( l~kar 
Pettersso n 



sig och låg ti ll sängs en vecka, varefter 
han skulle inställa sig rör ett nytt besök. 
Ersson följde till punkt och pricka dok
torns ordination och inställde sig för nytt 
besök. Doktorn undersökte honom och fann 
att två revben va r brutna, va rvid Ersson 
kom med följande kommenta r till doktorns 
besked: 
-- Va, har två revben gått uttå. nu nä ja 
legä i säga en vecko, nä ja föll ne r i 
va lskista, då höll döm (på ri kssvenska: Vad 
hör jag, har två revbe n gått utav, nu nä r 
jag har legat till sängs en vecka, när jag 
ram lade ned i va lsk istan då höll dc) 

His toria 8 

Som lumpkokare kom Anders Ersa i nära 
kontakt med den kvinnliga lum psortcrings
personalen. Där fann s bl a en Gagncfskul!a, 
.... om var lätt att få på s k humör och detta 
var för Anders Ersa ett mycket tacksamt of
rer, han som trivdes med att munhuggas. 

En d ag när Ersa var uppe hos flickorna 
på lumpen sade han något åt denna Gag
nefsku ll a och nck följande sva r: 
-- Kyss mäg i ändan rörbannade Svä rdsjökrå
ka! 
Envikens- och Svärdsjöfolket kallades all 
mänt rö r kråkor. Gagnefsro lkel kallades 
nugorna. Anders Ersa sva rade: 
-- A ran, jag kan gå sta å rå nugskit på 
näbbö (~näbben ) 

RÄKENSKA I'ER FÖR NPII 1988 

Ingående saldo 3 1/12 1987 på pg 
B56071-6 SEK 3.042,78 

INTÄKTER 
L Medlemsavgifter plus fo rsäljning av 

äldre årgångar av NPII ·NyH 14.072,50 
2. Ränta PK-banken 658,11 
3. I retur rrån J O Rudcn 234 

UTG IFTER 
4. Porto 
5. Kontorsmaterial 
6. Copyrigh t 
7. Styrclsemiddag 
8. Reseutgifter 
9. Tryckning NPII -Nytt 
lO. UnderskolI 

1.601.90 
850,90 
200 
856,70 

1.229,40 
2. 154 

1Il0 

9- 10 ej utbetalat 1988 

Arets överskott 

6.992,90 

14.964,61 
- 6.992,90 

7.97 1,71 

Utgående saldo 3 1/12 1988 pg 

14.964,6 1 

7.97 1,71 

1J.267,79 

Utgående saldo minus skuld (p.9- IO) 11.014,49 

Antal medlemmar 31/121988 
Enskilda 92 (1987: 99) 
I nsti lution~1987: 31) 

150 

no Rudin april 1989 

RI3V ISIONSnt;RÄTml _~E FÖR I'ÖRENINGE N 
NORDISKA PAPPERSIIISTORIKER 

Vi har granskat räkenskaperna oeh den ekonomisk;, 
redogörelsen for liden 1988-01-0 1--19R8- 12-3 1. 
Granskningen har utfarts enligt god rcvisionssed . 

Vi tillstyrker 
all styrcl~en beviljas ansvarsfrihet mr den tid 
redovisningen om rat tar. 

1988-04- 12 
sign J\nna-Grcthe Ri~hcl sign Clacs Ekeroth 
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NPII VERKSAM IIE"I~DERÄTml .~ E FÖR TIDE N MELLAN MEDI.EMSMÖ·mr I OS LO 
(1987) OCH O DENSE (1989) 

röreningens 10. med lcmsmöle hölls den 12 
juni 1987 i Ribarkivct, Oslo. Till ordfå-
rande 1987·89 valde, Jan Olof Rudeo. Till 
styrelseledamöter valdes Kurt K Karls.~n 
(vice ordförande till 28 maj 19R~), Ola 
Bertclscn (sekreterare), Bo Rudin (skatt
mästare), Ebba Waabcn (ledamot) och Gunnar 
Chrislie Wasbcrg (redaktör till ut gången av 
1987, därefter ledam ot). Dessa befattningar 
enl igt konslitutcrandc styrelsemöte IJ juni 
1987. 

Styrelsens protokollförda sammanträden 
ägde rum den 13.61987,29. 10 1988 och 9.6 
1989. 

Till revisorer valdes UUa Ehrensvärd 
(till december 1988) och Claes Ekeroth , 
till revisorssuppleant Anna-Grcthe Rische!. 

Under perioden avled NP H:s vice o rdföran
de Kurt K Karlsson den 28 maj 1988. heders
ledamöterna Haakon M riskaa och Harry Eric
son samt medlemmarna Theo Gerardy och Edo 
Loebcr. Minnesord över dem återfinns i 
NPH -Nytt. 

1988 firade NP H sitt 20-årsjubileu m, vil
ket bl a markerades i NPH-Nytt 1988;) med 
handgjord rramsida utr6rd av Bo Rudin. 

Undcr perimlen utgavs NPII -Nytt å rg I S 
(1987) nI 4, redaktör Gunnar Christie Was
berg. Medlemsm6tets uppdrag till styrelsen 
att finna redaktör i Sverige under tiden 
1988-89 löstes så att N PII -Nytt årg 16 
(1988): 1-) hade redaktion Krigsarkivet, 
medan Jan Olof Ruden är redaktör från 
198804. 

Som repre5entant i Sven5ka Cellulosa-
och Pappersbruk5 Föreningens Industrihisto
riska utskott (sedermera kallat Skog.~indu
striercnas historiska utskott) valdes Jan 
Olof Ruden. 

Som ordinarie medlem resp 5uppleant i 
Gösta Liljedahls fond valdes Jan Olof Ruden 
och 00 Rudin och som revisorssuppleant Ulla 
Ehrensvärd (till december 198&). 

Till hedersmedlemmar utsåg styrelsen (je
org An7.elius, Kurt K Karl~~on (postumt) och 
Ulla Ehrensvärd . 

1 2 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 1988/89 
92 cn:r;k..i lda och 4& institutionsmedlemmar. 
Mcd lcmsfOrtcckning publicerade:'! i NPII ·Nytl 
1988:1 med ändringar i fril jande nummer. 

(iiireningcn5 10. papperlihistoriska konfe
rens hölls i Oslo 12· 14 juni 1987. O la 
n crte1/1cn svarade Rir arrangemangen so m 
om rattade instituti()n~he~ök och föredrag 
vid Papirindustriens forsknings institutt , 
Riksarkivet, Kmeplin -&'1mJingen på Kon -Ti
ki -museet samt Norsk Prcssemuseum. 

Stockholm i april 1989 

Styrelsen 

NY A MEDUiMMAR 

Peter OIad 
Skogsängsgatan 2 A 
633 57 ESKILSTUNA 

Michael Ila glund Rasmussen 
I logi und grafisk konservering 
Bakbjcrgvej 4 
DK·865} T II EM 

lians Reijer 
Lilla Norrcgalan 23 
275 JO SJÖBO 

Treforedlingsindustriens 
Landsforening 

Box ~6 Solli 
N·0202 OSLO 2 

ADRESSÄNDR INGA R 

Elisabet Berg 
Rackarbcrgsgatan 66 
75232 UPPSALA 

Jenny Ericsson 
Box 109 
}620 1 TINGSRYD 

Minako Ivarsson 
M idgårdsgatan 39 
21619 MALMÖ 

Margareta Öqvist 
Papper mr komtnärer 
lJpplandsgRtan 37 
11 .12~ STOCKIIOLM 

http:1987,29.10


Nordisk pappershistorisk bibliografi 

SUPPLEMENT 6: 1981-1989 

med bidrag fran Konscrvatorskolen (Dan
mark) , Ccn tralJaboratorium A O (rinland), 
Gunnar Ch ristic Washcrg (Norge) samman
~täl1d av .Ian Olof Ruden (Sverige) 

Samma urval~principcr som ligger till grund 
för Nord isk pappcrslu:'ttorisk bibliografi 
t o m 1986 (i NP I-I-Nytt 5 (1977):3) samt se· 
nare supplement och samma klassiflkations
sy~lcm har använ ts i della supplement, som 
omfattar arbeten publicerade 1987-89 men 
även täcker tidigare luckor. 

För tidskriftsartiklar och liknande har 
använts fåljande modell : 

volym/å rgång år häfte sidor 
23 ( 1987):3, JO· II 

SYSTEMATISK AVDELNING. Ovc...ikt 
O. Allmänt och blandat 
I. Jlibliografi 
2. Period ica 
3. Allmän pappershi~toria 
4.1 Danmarks pappersrustona 
4.11 Danmark. Särsk ilda pappersbruk 
4.2 Finlands pappcrsrustoria 
4.21 Pinland . Särskilda pappersbruk 
4.3 Norges pappcrshistoria 
4.3 1 Norge. Särskilda pappersbruk 
4.4 Sveriges pappershistoria 
4.41 Sverige. Särskilda pappersbruk 
5. Biografi 
6. Pappershistorisk forskning 
6. 14 Sä r~k.ilda vattenmärken . Motivval 
6.3 Pappershistoriska samlingar 
6.4 Papper~his toriska sammanslutn ingar 
6.41 Föreningen 'ordiska pappcrshistoriker 
7.02 Produktionsmedel 
7.03 Arbetskraften 
7.04 For~k.n.ing och utveckling 
7.2 Tillverkningsgångcn 
7.21 Industrirusla ria 
7.3 Den fa rdiga produkten och des~ egenska-

PC' 
7.4 RC<lrOClning av produkten 
8. Papper .~om handelsvara 
9. Parper oeh avnämarna . "IlmånI 
9. 1 Bokt ryckeri 
9.2 Konservering. Restaurering 
9.3 I'apperskonst 

o. ALl.MÄNT OCII BLANDAT 

Grafi ska institutet. [PresentationI (NI' H
Nyt! 16 (1988) :2,20). 
Avtryck av art i Calarnus 1988 

Om papper. UtstäUning i Prölunda Kultu rhus 
21.1-19.2 1989. Producerad av Erling Öhr
nell och Ole Moe $amt Prölunda Kulturhus. 
rrölunda 1989.32 s. 111 . 

RUD IN, Do , Om papper. En ut:stäUningli 
r,ölund. 19891 . (NPI I·Nytt 17 ( 1989): 1, 
15·16). III. 

RUDEN , Jan Olof, Manuscripts and teconolo
gy _. en enkät av European Scienee Pounda
tion, 1982-83. ( NP II -Nytt 16 (19R8):2, 13-
14) 

RUDE,N, Jan Olof, Pappcrspol kan . (N PII 
Nytl 16 (1988):2,24·25) 

WAS n E RG, Gunnar Christie, Vår papirkult ur. 
(Nationen 4. 11 1987) , 

J. OIOLlOGRAF I 

Litteratur. (Graftk- N)1t 1984: 1/2,53-54) 

RUDEN, Jan Olof, Internationellt pappers
historiskt dokumentationsccntrum i J laag 
(N I'I·I-Nytt 16 (1988) :1, 20) 

R U DJ3N,.Ian Olof, Skicka bidrag till Nor
disk pappersrustorisk bibliografi (N PII- Nytt 
17 (1989): 1,17) 

2. I'ER IOJ) ICA 

Grafik-Nyt t 1984:1/2. Sthlm . 55 s. Special
nummer om papper. 111 

N PII -Nytt 16(19RS):1-3. Red . Krigsarkivet, 
~'oekh(l lm , 4 red . Jan Olof Rudcn , 17 
(19R9): 1-2. Red Jan Olof Rudcn 

I J 



3. ALLMÄN PAPPERS IlISTOR IA 

ARKÖ, Jo rdi, Papper. (Grafik -Nytt 1984: 
1/2, 4) 

ARKÖ, Jordi & DECCAR l, Stefano , Pappe rs
tillverkning i en japansk pappersby 1983. 
(Omfik-Nytt 1984: 1/2,40-44) . IU 

EDMAN. Kjell. Äkta papper! Fujimori lär ut 
2000-årig teknik . (Bohuslänningen med Dals 
Dagblad 17. 10 1987, S 13). III 

GN ISTA. Sahn , Kochi experimental stat ion. 
(O"rok-Nytt 1984:1/2,45-46). III. 

KARLSSON, Kurt K, Ett lämpligt fo~k
ningsobjekt för Stockholmare I: lnger
manlands och & t1ands hand pappersbrukl· 
(NI' H-Nytt 16 ( 1988):1, 2 1). Karta 

LUNDQU IST, Sven Robert, T vå pappersvärl
dar I: Frankrike och USA I. (Gramc-Nytt 
1984: 1/2,50-52) . III. 

PUR YEAR, Rachelle, Takenobu Tanino-
en japansk pappersmakare. (Grafik -Nytt 
1984:1/2, 36-39). III. 

R ISCHEL. Anna-Grethe, Traditional paper 
making in Nepal and Thailand. (IPH Year
book 6 ( 1986), ]]1-1 39) 

RUDIN, Do, En epok går i graven IlIayle 
MiIlJ. (Svensk papperstidning 1988:4, II). 
III 

R U DIN, 00. Hayle Mill Ii England1 nedlagd. 
(N PH-Nyt t 16 (l98R) : I, 16-17). 111. 
- Även i Papirposten 1988:april 

RlJOIN, Do , "K,inesema uppfunno papperel 
och boktryckarkonsten". fR!.:cension av 
Science and civilisation in China. Vol 
5:1: I'aper and printing.1 (N P li -Nytt 16 
( 1988):1 , 23-25) . III. 
- Tidigare publ i Gneten 1987:2. 

RUDIN , Bo, Papperets historia . Vällingby 
1987. 
Recension av Jan-Olov Ny~tröm i Gneten 
1987:5, 28-29, i Papitposten 1988: april, 
14- 15, av Roger JaeobS50n i VK. Po lit i.k , 
23 . 11 1987, S 2, av Kjell Edman i Dohu~
länningen med Dals Dagblad 17. 11 1987, 
s 12 

RUD IN, 00, Tengujo- shi .. 9-grams hand 
gjort papper . (N P II -Nytt 17 (1989):1, 1-2) 

I , 

R UD IN, n o, The thinnest hand -made paper 
in the world . (Pulp and Paper 1989:1, 
28-29) 

R UDl N, Do, Washi . Det handgjorda japans
ka pappret. ( IIorison L 34 ( 1987) :6, 46-53) . 
III. 

w AS DERG, Gunnar Chrislic, Il vor gammelt 
er papiret? (N PII -Nytt 15 ( 1987), 44) 

4.1 DANMARKS I'API'ERS HISTO RI A 

Fortegnelsc ",ver 235 prover paa skrivepa
pirsorter, brugte af den danske admln istra
tion fra det 15. til det 19. aarhundrcde. 
Kobenhavn 1988. 

ROTJ'ENSTEN, Rirte & WAAOliN , Uhba , 
Danske vandm<Erker & papinn0l1er, 1570-
1695. Kobenhavn: Det kongelige danske 
kunstakademi , Konservatorskolen. 2. 
Papinn0l1er. 1987. 218 s. m. Vm 

4. 11 DANMARK. SÄRSK ILOA PAPPERS
DR UK 

Drunshaab 
Drumhaah gamle papfahrik . Arbcjdem.le 
fabriksmuseum ved Viborg nu åbnet for 
ofTentligheden. (Papirposten. Khvn 1988: 
augusti , 8-9). Hl 

A/S Smith Papirfabrik, Drunshaah . En 
registrering og historisk undersogelse af 
fabrikken bygninger og maskiner. Aarhus 
1978. AMhus arki teklskole. 43 s. 111 . 

Dalum papirfahrik 
TRAP OLS EN, Ernst. Papimrhejdemes histo
rie i Dalum 1874- 1987. Khvn 1987 . 103 s. 
iII. 

Si lkeborg papirfabrik 
II AR BOE, Rjame, Silkehorg papirfabriks 
arkiv, 1845- 1965. E.n rcgistratur. Si lkeborg 
1988. (S il keborg biblioteks ~kriftserie . 4) 
I IJ s. 111 
- Även artikel i Papirposten 1988:augu1I1i 

STORA'!! 700 års jubil<l:um. jllandgjo rt hrev
papper ti ll jubileet tillverkades vid Sil -
keborg papmahrik .1 (Papirposten 19R8:au
gu!!ti , 14-15) . 111. Vm 



4.2 FI N LAN DS I'A PI'EH S III STORI A 

I'(JY RY . J aakko, l : inlli~h parer i tltl u~11)' -
mnre thnn thrcc humlreJ yen~ (Jf enl1l il1Uo u~ 

chnllgc. (Nordie pulp & pnper re~earch 
joufI\öll 2 ( 1987), Special i ~we, 19-24) 

4.21 FI N LA N D . ~ÄRSK II.DA PAI'I'ERS· 
BR U K 

Verl:! papper~mu~e llm 

Vnn hnl hyvä t aja t. .. Verlan l ehdn~mu!\(.-o . 

( Paperi ja puu 70 (19RR):7, 60(l·607) 

4 .3 NO RGP$ P/\I'I'ERSll1STOR 1/\ 

WA~IJIiR(i, Gu nnar Chri~lie, Pn p;rhandverk og 
hamJcl~forhindc1scr. (Na;ring.'1-SClllrcl med 
hoved~tllt l ~ runk~joll. O~lo 1988. 2J-27) 

4 .. 11 NORGE. SÄRSKII ,J)A PAPI' ERS· 
IlRllK 

J)orregnnrd p:lpi rrabrik 
HH $EN, .Ian Erik, Inlegg på P l q :~ ~emin:lr 

15.10.86 Irörande Oorn:g.1:lrd~ rracnstiillning 
av trärri tt pa pper med alkali ~k limn ing]. 
(N I' II -Nytt 15 ( 19R1), 27-2/l). 

nu~kerud p:lpirf:lbrikk 
Inlegg på PFI:s ~cm;nar 11 5. 1019861: 'Iåler 
hiiker å Ii\gre~? ( NPII-Nyll 15 ( / 987), .B-Vi) 

4.4 SV lmIGI1" PAPJllmSlllSTOltJA 

' .11.11;,1)1\111" Gösla. Pnppcr~br\lk i olika 
svt'll~ka län. SammansLällning. ( N I' II - Nyll 16 
(19RR) , I, )· 10) 

4.41 $ VI ;RKih. SÄRSKlI DA I'A I' 1'1 R ~
BRUK 

BFIHi, Elisahet, Sveligc hchii \(' r e ll hnlld 
pappcrshruk fiir kon ~'lI fircr {NPII -N)tL 17 
(lfJ!{9) : 1. 17) 

Ilfieklunda pa r rcT"'hruk 
I{II ;· I Z . (iertrud, N II $S( lN, 'or~len Am1crs 
Trnhcck och ll:ickJunda pnppcr,brll k. (Gärd .. 
h itr;'ld ~ helllbygd sfO rening . .Il1hilcum ~~krin 
IQ.1:)· IQ R.'i, 124·1 29) 

I 'i ~kch\' 

OS' I BniH i, C urt, h~kchy haTldp;lrpcr~hruk. 
N:igrn glimtM rrån åre n 16.17-1 RSCl Norrkij· 
pill~ 1972. 2\ (S) ~. III . Vm 

h'(i"irnr~ 
FR ICSSON, Kjel l, FKE<j l ~ F. N , St;lffan. Fil 
niidrop rr;',n rriiviror ~ . I Ijä1r O~~ riitkl a 
p;tppcr!ihl'\lksIl1U~c l. Del nYfl Friivi. I)Mo rn i 
all ii m -- m:inn;sbn mAst e fillna ~ . (S IA 
19SR,2.1, R· 13) 

I ; riin~a handpappcrlihruk 
I .IN OS·I RÖ M , GÖlil1l. Frii;i~ höllldpappcrli
bruk i modell lav Bengt .s\'cn~~()nl (N !' II
Nyn Hi ( 1988): I. l R- I Q). III 

( ;ryck~bo 

(jl)DM l JN DSO N , Ulf t Gryck~h(l. 111. Kllrl 
NCli'.ler. jCirycksho JlJRS j 
- ÄveT1 p:i. engelska 

ISS J<;R , IIcnrik, (irycklibo 1741 -1986·· rrå n 
mång~y~lileri till enbetsprnd uktioll . En 
hilitori~k sam man .. tfillning. Fal un 1987. 31 
5. III . 
()IIl SI"g.~ li lc1: Om rarrcr~m:lkcric t i (jryt'klIho 
1)4 1· 19R6. 

Kl ippan 
IIJ ÄRT S.I () , Mi kael. [Om Kl ippans finpitp 
pcr~bru k 19R7j (papper 7 ( 19R7), 16-2 1). 
HL 

I .cS5C!-o<, 
(jN I~TA. Sahll. 1 es."C!-o<, bruk. l1:mdpOlrrers· 
h rukt:! . (Grafik -Nytt 19M: l f2, 19-22). III. 

I'n pyru .~ 

I'apy ru~ . Krönika 16)1- IQR). Mnlmhl l19R5-
r'a pyru~. [9 ~. 
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Ebba Waabp.n. RigsarkivcL . Ilir.sdagsgå rden 9 . OK- 1218 Kpbenhav n K, 

har lagL mörke Lil l nedanstaende Vm j pa~pcr IrAn :;venslm pro

v inse r i NordLyskJand undnr Kilrl i l:s regeringstid . Finns del 

nål;on 5011 kan l ämna närma re uppJysnlngar? 



HANDGJORT. EN UTSTÄ LLN ING OM PAPPER 

22 tavlor 60 x 90 cm, som behandlar r :1ppcr 
ur ku llurhistori<;k !iynvinkcl under rubri
kerna 
· Papper eller ej? 
·Primit ivt papper 
*Lum ppaprcr 
*Washi - handgjort japansk t pa pper. 

röru tom tavlorn a ing<lr oeks;i en handp<Jp
pcr'ifonn sa mt ma terial fö r två montrar, en 
med böcker och en med "hifu, japanskt 1'<11'
r crstyg 

U pplysningar genom Bo Rud in , Box 50SX, 
5- 162 05 Vällingby, lcl -R-89 40 XO 
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