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ÄR DU INTRESSERAD AV 
HANDGJORT PAPPER ELLER 
AV PAPPERSHISTORIA? 

av hantverkstraditionen, av tillverknings
sättet, av redskapen, av pappersmakarna, av 
brukshistoria och bruksmiljö, av den färdi
ga produkten och dess användning, av vat
tenmärken, av datering med hjälp av pap
persegenskaper (särskilt vattenmärken), av 
papperskonservering, av konstnärligt bruk 
av papper? 

GA DA MED I NPH, FÖRENINGEN 
NORDISKA PAPPERSHISTORIKER! 

Du får då NPHT, föreningens tidskrift 
fyra gånger per år. Du blir då berättigad 
att delta i medlemsmöten vartannat år och 
träffa likasinnade. 

Omslag: DIN-formatet 1839 



REDAKTÖRSSKIFTE 1991 

Med detta nummer tar jag som redaktör av 
NPHT farväl av mina läsare. 
Det har varit en angelägen och angenäm upp
gift att omgestalta tidskriften. Med annan 
framställningsteknik blev det möjligt att 
reproducera fotografier. Detta har i sin 
tur påverkat det allmänna utseendet och med
verkat till att förhöja tidskriftens kvali-
tet. 
Som idegivare, som diskutionspartner och 
som moraliskt stöd har Bo Rudin och Lars 
Ljunggren varit ovärderliga. Inte minst 
från dem utgick signaler att det var dags 
att byta namn till Nordisk Pappershistorisk 
Tidskrift i stället för det kryptiska NPH
Nytt. 
Ett tecken på att NPHT vunnit i läsvärde är 
att antalet abonnenter/medlemmar vuxit un
der de senaste åren. 

Det är praxis att redaktionen för tidskrif
ten nyttar mellan medlemsländerna . Dels 
därror att sysslan som redaktör inte skall 
bli en evig följeslagare, dels därror att 
innehållet tenderar att spegla främst redak
törens eget land. Det är därför till gagn 
för tidskriften att få nytt blod och nya in
fallsvinklar. 

Från nr 1/91 kommer redaktionen att ligga i 
Danmark. Den nye redaktören heter Hans Pe
der Pedersen och kan nå på K n ervator ko
len , Esplanaden 34, DK-1 263 Kebenhavn . Han 
blir glad om du sä nder honom artiklar eller 
upp lag till artiklar. 
Jag önskar H P Peder en lycka tilll 

JAN OLOF RUD EN 
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4-format t ngel k uppfinning 

V N A IN U TRI R NING ' N 

Tt KRt T 18 , APRIL 

Nytt Engeu/tl ,ltrifpapperAJormat. 

Man har I E-Slud dekt raraia" aU lasa IIh 
.. lort pOIlporIo lDellau alla ortor IlIom landot. oeh 
ailja .tl.plado brefkuyorler, pi . llm .. a tiU aom , 
.limpladt papper. Skulle delta röraia,. bllha au· 
tlSel, .d IIlehe OIll.lallpapperell lorm och alor
Jek ar "lIt, ,och det .kulla ura I ... h obe"vlml 
aU anånda olika rormaler. Till. oad.lkande hinr 
1,u förealagiII aU glr"a pappereh lingtl det .rör-
1,llIando till de .. I.redd, aom elIasonalen. I en 'In. 
drat har 1111 "\'Idratell' .ida. Du .. . milu aSa 
lIimllse .. de .. "genakapen , att. om ma" lI,nmau
"iker de korla aidoraa af eU dtlanl ark . ... hlir 
halruket JJUormlgt med hchrhl, 'l"arlclI Jned 
baUnket, oklavcu med 'Inrica, och Il alll "ida· 
Te, ai lingt p.pperel kau "ik.... , 

, . Nä,.,arand~ Enge"'" po_Ipa.,penr",mat, ar 18 
'to .. a )lJI~d .pl' 10 ·tuma- bredd .flir lichrlel".kulle 
tll komma att ' rUI'3ullrl9 (iii 1 ~ · .j8 (umi liuSd pi 
10 luml bredd, 

" Den ' nyuuimllda proportionen pi en arllnr 
fyrkant ir för örrigt käntl Ibland arkitekter och 
andra konatnirH, ".om ganoka ... eker, och dcr· 
före ofla begasnad. Den akulle äfven vara air. 
delu pallnde aU nyttja liir tryckpapper, b.ar. 
iseoom all, böcker. I rollo, 'I"UI, okld och ledlla 
flnso a"Dm~ belta!;lisa Jttre form. 

FyrhDten Fig. f vhu det irrlsauraDde akrlr
pappenforlOatd och dell uudenCdeluingar. 



HornedströmIN yede pappersbruk - Sveriges nordli
gaste handpappersbruk, 1760-1833 

AV RUNE SVENSK 

Under ett antal år bar jag sysslat med att 
bl a kartlägga den norrländska massa- ocb 
pappersindustrin. Arbetet bar rubricerats 
som Etapp III i den stora riksomfattande 
dokumentation som kommit till stånd genom 
Skogsindustrins Historiska utskott. Etappen 
omfattar Sveriges f YTa nordligaste län, 
från SundsvaU upp till Karlsborgsverken. 

Den dominerande verksamheten har haft sin 
tyngdpunkt förlagd till den skogsbaserade 
råvaran, earaUellt med och föregånget av 
sågverksrörelsen. Så har man också uppfat
tat situationen i Västernorrland, där Sunds
vall museum gjort en länsinventering av 
den skogsbaserade industrin. Sågverk, trä
sliperier och massafabriker har tillsamman 
med moderna pappersbruk fått utgöra invente
ringsmaterialet och därmed har man låtit 
det vara bra. 

Handpappersbruk med deras tillverkning ba
serad yå lumpråvara har man helt enkelt läm
nat darhän. Om det beror på okunskap eller 
ett rent förbiseende må vara o agt. Knap
past har det berott på omfattningen . I de -
a fyra län har enligt tillgängliga källor 

bara funnits fyra hand papper bruk. De u
tom var dessa av relativt blyg amt format. 

Gan ka nart framgiek att det funnits tvA 
hand papper bruk i Njurunda ocken i Medel
pad amt att det även funni ett i Vaplan 
I Jämtland. 

r bruk 
Mede pa a tanA 

StAngA 
Ångermanland Nycde 
Jämtland Wapl n 
V ä'ller tlen-
Norrbotten 

1834-- I 85 
1847--1 72 
1760--1 33 
184 -- 18 8 

Men aven händelse fick jag ta del av ett 
intressant påpekande en dag när jag besökte 
Åd:alen och Kramfors kommunarkiv. Någon 
sade i förbigående apropå en vägbeskriv
ning: N Alldeles till söder om där pappers
bruket legatN

• 

Intresset var väckt och nu började ett sär
skilt letande efter detta pappersbruk. På 
länsmuseet fanns som nämnts inte någon 
hjälp att få. Svaren fanns på landsarkivet 
i Härnösand och efter ett visst letande 
åtelrfanns en mängd uppgifter om detta 
Sveriges nordligaste hand pappersbruk, 
NYEDE pappersbruk i Ytterlännäs ocken i 
Ångermanland . 

Bmket finns be krivet i landshövdingeämbe
tets i Västernorrland femårsberättelser och 
märkligt nog finns det även referen er till 
dessa i de berättelser som landshövdingarna 
i såväl Västerbotten om Norrbotten lämnat. 
D '>sa båda land hövdingar beklagar djupt 
att det inte fanns någon näringsidkare om 
villc: för öka med · ådan papper tillverk
ning om bedrives något längre öderutM

• 

Vem vet, kan ke de hade köpt papper från 
NY EDE papper bruk. 

J 



Papper bruket fick namnet Hornedström pap
per bruk. Förmodligen en namnkon tru~~ion 
baserad på de båda ägarnas efternamn . Aven 
tavningar om Hornöström har förekommit. 

Enligt Hiilphers beskriv pappersbruket så 
här: 

... förrfärdigas här endast gröfre 
sorter, å om Consept- Cardus och 
Wäggpapper. Wattenbrist eller otill
räcklige dammar skal ibland gjort 
hinder i tillwerkningen. 

Råvaruförsörjningen beskrives enligt samma 
källa: 

På gröfre lumpor är tillgång i orten, 
och insamlas i Socknarne wid Mantals
skrifningarna efter pålysning. Detta 
Pappersbruk som det enda i Länet, 
ehuru nu något förfalli, skulle genom 
et bättre förlag snart kunna hjelpas. 

Ilandshövdingeberättelserna kan man följa 
brukets växlande framgångar. Det verkar som 
om höjdpunkten skulle ha inträffat i början 
av 1780-talet. Då var I I man anställda här 
och årstillverkningen skall enligt uppgift 
ha varit 3 000 ris papper, varav drygt 800 
ris tryckpapper. 

Ar 1800 hade bruket övertagits av Erik Ed
ströms son Carl och pappersbruket kom att 
benämnas NYEDE. Hela anläggningen nytta
des 100 famnar längre ned i ån varigenom 
fallhöjden tredubblades. 
I en redogörelse till kommerskollegium med
delar Edström att han uppfunnit en metod 
att väva pappersformar med ett instrument 
med vilket man kunde väva två formar om 
dagen , vilket arbete utfört för hand skulle 
ha tagit 11-12 dagar. 

Under de första decennierna av 1800-talet 
drabbades pappersbruket av svår konkurrens 
och dyrtid. Arbetsstyrkan var åren 1828-32 
blott 4 man och tillverkningen hade sjunkit 
till drygt 550 ris papper. Ar 1833 brann he
la anläggningen ner och uppfördes aldrig 
igen och därmed sattes punkt för Norrlands 
första pappersbruk. 

Vid besök hos överlantmäterienheten vid 
Länsstyrelsen i Härnösand gjordes några 
intressanta fynd. På äldre kartmaterial 
från Ytterlännäs fanns NYEDE pappersbruk 
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inritat på en skifteskarta . Ä ven bruksherr
gården var inritad på samma papper. Dess
utom var hela kartan, liksom många andra 

Nyede. Vauenmärke funnet i överlant· 
mä/erienhetens arkiv pd Läntstyreisen i 
Hämö.fand. Märket dterfanns i det papper 
varpd .ftorskijtet i Yuerlännäs var uppri

tat . 

CE = Carl Edström. 19are /800-

Vattenmärke tillhörande Nyede pappersbruk. 
Ur Berglund: Det gamla Ytterlännäs. 



över denna bygd uppgjord på papper som var 
tillverkat vid NYEDE pappersbruk. 
Vattenmärket är utformat som en glad lisk, 
som hoppar i strömmande vatten. Men även 
namnet på bruket förekommer i vissa ark. 

Faktiskt linns också rester av detta bruk 
kvar att beskåda än i dag. På endast 50 me
ters avstånd från riksväg 90, som går mel-
lan Kramfors och Sollefteå, kan man beskåda 
grundstenar och andra fundament liksom res
ter av den vattentub av trä som försåg bru
ket med vatten. 

~ t' 
I 'r 
, 
e/w 

l . 
10. 

, t 

.' , . .. 
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Källor: 
Abr Hulphers: Fierde Samlingen om Ånger-
manland från 1780. Facsimilutgåva. Acta R 
Societatis Skytteanre, 28. Umeå 1985. 
Berglund : Det gamla Ytterlännäs. Nyland 
1974. 
Landshövdingeberättelser över Västernorr
lands, Västerbottens och Jämtlands län. 
Landsarkivet i Härnösand. 
Kartor från Överlantmäterienheten vid 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Härnösand . 

S torsklfleskarta liver Y/ler/lJnntJ.r socken. 
Del utvisande pappcr.rbroket och he"gdrden. 
(jverlantmlJlcrlennettln.r arkiv, Li1n.rslyre/scn 
I /I i1rnlJsand 

5 



PI -12 Vä ••• 
JO I 

6 



-16/6 1991 

Härmed inbjudes du att deltaga i den pappershistorL'ika konferensen 

NPH-12 i Småland, med uppehållsort Växjö, fredagen den 14 t o m 

söndagen den 16 juni 1991. 

Programmet ser i stora drag ut på roljan
de sätt: 
Torsdag 13/6. Ankomst långväga bil- och 
tågburna deltagare 

Fredag 14/9. Ankomst närboende och nyg
burna rore kl 1100. 
Dagen ägnas åt utnykt till Lessebo. Där 
demonstreras Sveriges (Nordens?) enda kom
mersiella handpappersbruk. Klippan-Lesse
bo bjuder på lunch. Föredrag halles i 
bruksherrgården. Eventuellt besök på glas
bruk denna dag. Kvällen fri (styrelsemö-
te). 

Lördag 15/6. Dagen ägnas åt utnykt till 
ÖSjöfor . Visning av det 1926 nedlagda 
hand pappersbruket och dess orörda miljö. 
Samtidig vi ning av videofilmer om till
verkningen när bruket var igång samt an
dra filmer. Luneh och Föreningsstämma. På 
kvällen Festmiddag på hotellet. 

Söndag 16/6. Utnykt till FröA a historis-
ka handpapper bruk, ~u ~ hembyg.? parken i 
Virserum. Föredrag. Visning av mobelfa
briksmuseet, typiskt rår platsen . Be ök 
pA glasbruk. (Styrelsemöte). 
Avslutning . enast kl 16. 

Under bu'i ulnykterna kommer uppeh II att 
görao; på turl'iti kt intre. 'ia nta plat! r. 
Småländc;ka ma specialiteter kommer o ks~ 
all erbjuda . 

Preliminära priser (de kommer att höja 
f.l.ågot 1991): • .. . 
Overnattning pa hotell CardInal , inVId 
Växjö centralstation per person och natt 
SEK 250:- (Varje rum har två sängar. Kan 
utnyttjas som enkelrum för samma pris) . 
Festmiddag på hotellet: två rätter SEK 
215:-, tillkommer dryck. Vi räknar med 
att alla deltar. 
Transporter kommer att ordnas gratis el
ler till ringa kostnad . 
Beträffande nygresa till och från Växjö 
kontakta Linjenygs trafikupplysning, tel 
08-797 50 50. Under vecka luten ges i all
mänhet rabatt. Ju längre i rårväg du bo
kar din biljett desto större rabatt får 
du (i mån av plats). Förändringar kan för
utses under 1991. Kontakta din resebyrå 
eller ovan tående telefonnummer. 

Insändes till organi ation kommitten c/o 
Jan Olof Ruden, S:t Eriksgatan 130 c 
S-I 13 43 Stockholm senast 31/1 1991. 
Detaljpr ~ram kommer att till tälla dem 
om anmält ig. 

Jag anmäl r mig härmed till pappershi . to
risk k n~ ren. , NPH-1 2. Jag kommer lJlI-

m-

rlering 
h (1 re.! er 

rt ______________ ~----_ lum ___ _ 

1 



I ARI 
PAPIRMA 

D ~KIN AV 

I lepcl av mmer 1990, I le man l;i<:n
n m nocn fl mcgel diskrele n ti."iCr I fa -
p n, al d l ~ re amerikan. !te papir-
, Iskap NI N AMP badde tall i bruk, i 
in m fabrik i Virginia, el anlcgg for 

bleking av papirmasse med ozon i."ledenfor 
klor. Del vckle slor oppsikL Man har 
Ulllom denne tekoiltken i mange Ir, nere 
pilolplaner bar VErt prlJVet, den s18rslc 
av Papirindu mens Forskoingsin titull 
(PFI) i Norge fra 1974, med en kapasitet 
pi ca 20 lon pr. degn . Resultatene var me
get Iovcnde men ingen var villige lil å 
ta ri'iikocn som rcprescntercr den indu
strielle igangscttelscn aven helt ny tek
nologi. Nå endclig er det gjort! 

Samtidig liller man sper målet: ~Hvem var 
den ferste om foreslo å bleke papirma se 
med ozon?" De herde diskuterermeget om det 
og deres konkJu joner erofte na jonalpre -
tige preget. 

I arkivene til patentstyret finnes det 
et patent som angir: 
"Papirmas en som skal blekes er placert 
i en reaktor. .. om danner det meget virksome 
blekerniddel, ozon som er en modifisert form 
av oksygen, med en stor hastighet, uten an
vendelse aven klorgenerator og bleker mas
ser i 15 minuter". 

De som tror at oppfinnerene er forskere fra 
PFI i Norge med Soteland og Abadie-Mau
mert, eller fra PAPRICAN i Canada med Lie
bergott eller andre forskere fra Sverige, 
Frankrike også videre, tar fei!. Ingen 
nekter al nordmenn med Soteland i spissen 
var pioner når det gjelder anvendelsen av 
ozon for å forbedre styrkeegenskapene ti1 
mekaniske ma ser henimot 1966. Da var det 
nesten allerede en århundrede siden det oven
på nevnte patent var utsatt! Det gjelder det 
amerikanske patent 116 020 utsatt til John 
Campbell fra Chatham Village i staten New 
York. Det var den 20. juni 1871. Ja 187!! 

På denne tiden var hverken sulfat eller sul
fittmassene oppfunnet. Det fantes bare klute-

8 

J. Ca//(/./I'(II/;., hrjpavY/1ff aJfC 
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Campbells patent. 
Patenstyrets arkiv, Oslo. 
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masser og sodamasser. Mekaniske masser fan
tes også men det var ikke aktuell å bleke 
dem. 

Patentet gir også en tegning av reaktoren. 
Vel er det ikke mye felles med dc mer eller 
mindre industrielle reaktorer som har va:rt 
presentert de siste tyve år, men allikeveI. 

Det var knappt at den industrielle fremstil
ling av elektrisk strem var mulig . Gramme's 
patent for den ferste dynamo for like strem 
var fra 18691 I 1871, var ozon strukturen 
fremdeles dårlig kjent. Man er imponert over 
dc profetiske vyer til oppfinneren. Hva skal 
man tenke om ideen å erstatte klor med ozon 
for å bleke papirmassen, nesten et århundre
de fer "oppfinneIsen " av miljevernet og 110 
år fer undersekelsen av mutageneitet av av
lop fra klorblekingen fantes i forskningspro
gramene til papirindustriens institutene 

Til tross for det, har et sammentreff av 
uheldige omstendigheter gjort at det ble så 
sent som i 1990, 119 år etter Campbell's pa
tent al det ferste industrielle anlegg for 
ozonbleking av papirmassene er tatt i bruk. 

rund omkring iverden? 

. z 

Visse ganger går framskrittet meget langsomt 
i papirindustrien. 

ARBOGA PAPPERSBRUK - EIT TILLÄGG 

A V JAN OLOF RUDEN 

Som det ofta brukar vara när man just 
blivit färdig med ett arbete så dyker 
nytt källmaterial upp - så även denna 
gang. 
Jag skrev i min artikel i NPHT 2/90 s 2 
att "daterade papper från bruket inte 
påträffats förrän från oktober 1674". 
Det form par som här publieleras är fak
tiskt tidigare. Z-formen är daterad 
18/8 1674 oeh Z II-formen 9/5 samma 
år. Dessutom utgörs vattenmärket aven 
annan typ av motiv - synbarligen med 
mindre anknytning till Holland än Am
sterda ms vapen oeh Narr. 

Zl! 

~ ) ') 

I 

fl. .. )!5~I.,.~ 
I~ " 

r 

" . 

I IS" 

l . 

9 

I,' 



EN URANS HFÖR NIN D KRIVEN 

Ewert Landbcrg, Klara papper. Svenska 
papper5bruksföreningen 1941-1968. 152 
s. Skogsindustrierna 1990. 

D • en ka kog indu trierna utveck
ling är bättre dokumenterad än de ne -
ta andra branscher. I en äldre genera
tion forskare märk främt Elis Bo reus, 
om på liknande ätt som Carl Sahlin, 

när det gällde järn och tål, författa
de ett nertal grundläggande arbeten 
rörande massa- och pappersindustrins 
tidigare öden. Bosams var själv, Iik-
om Sahlin, tekniker och aktiv inom in

dustrin . En hi toriker av facket som 
gjorde stora insatser för att belysa 
pappersframställningens historia var 
landsarkivarien Gustaf Clemensson. 
Bland annat var han redaktör och med
arbetare, när det monumentala verket 
En Bok om Papper utgavs 1944. Samma 
roll spelade han, när ett annat vid
lyftigt standardverk, Svenska pappers
bruksföreningens 25-årsskrift, tillkom 
1948. Trots att dessutom ett nerta I 
skrifter i ämnet publicerats, främst 
det omfattande arbetet Svensk skogsin
dustri i omvandling, 1911, (redaktör 
Göran Wohlfahrt), och de ganska tal
rika företagsmonografierna, har det 
dock varit en påfallande brist att sis-
ta delen av Pappersbruksföreningens 
verksamhetstid från 1948 till 1968, då 
den uppgick i Svenska Cellulosa- och 
Pappersbruksföreningen, förblivit odo
kumenterad. 

Denna lucka har nu fyllts genom att 
den person, som var mest engagerad i 
verksamheten, röreningens tidigare 
chef, Ewert Landberg, tagit på sig 
uppgiften att beskriva händelseut
vecklingen under dessa tjugo arbets
fylIda och framgångsrika år. 
När Ewert Landberg tillträdde sin be
fattning 1946 hade han redan lång er
farenhet av branschen genom praktik 
inom industrin både i Sverige och utom
lands och som sekreterare i Pappers
bruksföreningen. Han ledde sedan orga-

I O 

ni ationens verksamhet under hela den 
behandlade perioden. Om man å vill 
kan boken allt å ses om en sorts indi
rekt självbiografi. Bok~!1 h~r .~Ii~.it 
en faktaspäckad, men an~a lattlast och 
överskådlig sammanfattning aven utom
ordentligt mångsidig och maktpåliggan
de verksamhet. 
Föreningens uppgift var att i olika 
avseenden på bästa sätt tillvarata pap
persindustrins gemensamma intressen. 1 
ett förord framhåller författaren hur 
efterkrigstiden med sina många ekono
miska regleringar gav föreningen en 
mängd arbetsuppgifter. Det ~ällde t ex 
att ta ställning till leveransphkt 
och stoppriser, statliga ingrepp i 
prissättningen på exportmarknaden och 
punktskatt på inhemsk konsumtion lik
som frågor om massaförs~rjningen ti!1 
sådana pappersbruk som Inte hade till
räckligt med egen råvara. - Dessutom 
medverkade föreningen vid omfattande 
förhandlingar om konjunkturutjämnings
avgifter. 
På det internationella planet gällde 
det EFTA-samarbetet och de långa för
handlingarna beträffande GATT. Arbetet 
inom OECD och FAO innebar ansvarsful
la och högt kvalificerade uppgifter. 

Perioden utmärktes genom en remarkabel 
produktionsutveckling. En förutsätt-
ning för denna var att industrin kunde 
arbeta på rimliga villkor. Här hade 
föreningen sin kanske viktigaste roJl 
alt spela. 
En mängd utredningar verkställdes. Det 
mest ambitiösa resultatet var den re
dan nämnda, detaljerade redogörcJsen 
för hela den svenska skogsindustrin 
som med Skogsindustriernas Samarbets
utskott som utgivare framlades 1911. 
Allmänt sett blev informationsverk
samheten en aJlt viktigare angelägen
het. En central roll spelade härvid 
Svensk Papperstidning, vars utgivning 



I dd o ' w rt nd ergo 
I tt du in fakta. päckad kapitel får 
lä r n följa d tta mångrfrgre.~ade ror-
I PD, i n ra r II iIIu t~erat o ver7. 
kådliga diagram . Utover redan namnda 

rrAge tällningar gäller det l ex del 
n rdi k amarbetet och de k can

rgani ati nerna liks m rrAgor om 
~ r knlng och utbildning. M~n d~.t 
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Notiser 

Men d lla är inte bara ett verk om på 
lt begrän at utrymme f6rmedlar en 

mängd vii entliga upply ningar om rore
ningen och bran chen. Ibland ger ror
rallaren ckså pla åt lät amma epi-

der, t ex det tillrälle 1954, då Gus
tar VI Ad lr hUg t egenhändigt hade 
tillverkat ell par ark i ell handpap
persbruk och på rråga om re ullatet 
ku nde anse accepta bel t fick ti II sva r 

v formaren - Extra prima sekunda, Er 
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Sven Rydberg 

HANDPAPPERSTILLVERKNINGEN VID STOR UTSTÄLLNING OM PAPPER pA 

SILKEBORG NEDLAGD 

I början av hösten lades handpappers
tillverkningen vid Silkeborg Papirfa
brik ned. Detta är en följd av den 
strukturrationalisering som äger rum 
efter venska Papyrus' övertagande av 
Forenede Papir, där Silkeborg Papirfa
brik ingår. 
Kommersiella hand pappersbruk blir däri
genom tyvärr ännu färre . 

JOR 

POSTMUSEUM VAREN 1991 

U nder hela våren 1991 kommer Postm u
seum i Stockholm att vara fyllt av pap
per. In te bara frimärken alltså, utan 
mest handgjort papper från olika delar 
av världen. Stommen i det hela består 
av Bo Rudins vandrande skärmutställ
ning om papperets historia och olika 
sätt att tillverka papper. Dessutom 
papperskonst, demonstrationer av pap
perstillverkning, filmer och video. 
Postmuseum ligger på Lilla Nygatan 6, 
Stockholm och utställningen pågår från 
15 februari till 5 maj 1991. 

Bo Rudin 

I I 
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