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Pappersformarna i Lessebo 

AV JAN OLOF RUDEN 


Varför tala om pappersformarna i Lessebo? 
Pappersformar brukar man väl inte behandla i den 
pappershistoriska litteraturen. Det är pappren man 
brukar uppehålla sig vid och kanske i synnerhet 
vattenmärkena i pappren, de som kan berätta om 
bruket och dess verksamhet - om man nu rätt kan 
tolka dem. Men pappersformarna? Jag känner till 
endast ett arbete som mer ingående behandlar 
pappersformar och det är Edo Loebers Paper 
mould and mouldmaker, Amsterdam 1982. Men 
inte heller detta arbete ger svar på alla frågor. Det 
är tydligen så att ämnet inte är uttömt. 

Att pappersformar från tictigare ärhundraden i europeisk 
handpapperstillverkning inte blir föremål för forskning är inte 
så underligt - de har helt enkelt försvunnit. Det är endast det 
papper som framställdes på dem som finns i behåll. Men frän 
värt eget ärhundrade finns pappersformar i behåll. Om sådana 
undersöks kan de kanske kasta ljus även över praxis under de 
föregående ärhundradena. Därför har jag tagit mig före att 
inventera de pappersfolmar som finns i behåll i Sverige. 
Resultatet har jag redovisat i NPH-Nytt 4/1988 och NPHT 1/ 
1990. Jag är övertygad om att det finns pappersformar på 
liknande ställen även i våra grannländer. 

Lessebo har ett stort antal pappersformar i behåll: det är 

minst 75 formpar och ca 111 enskilda formar. Därmed är det 
den största samlingen av formar i Sverige som jag kunnat 
granska. De i Tum ba är tyväJT inte tillgängliga för utomsti'ten
de. 

Lessebo bruk har tillverkat papper för hand sedan början av 
1700-talet. fdag är Lessebo och Grycksbo de enda kommer
siellt verk<;amma hand pappersbruken i Sverige. 

De formar som finns i en speciellt inredd kammare i kyp
rummet bjuder på bftde historiskt material och pi't si'tdant som 
är i dagligt bruk. De formar som är bevarande härrör all:! 1'ri'tn 
1900-talet. Della beror dels pft all fonn arna förslets och 
kasserades - man räknar ju överslagsmässigt med all ell 
formpar förslets under en ell-årsperiod om det var i ständigt 
bruk. Om det användes mer sällan höll det naturligtvis längre, 
men inte obegränsat länge. 
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F ig. l: 

Det finns ytterligare en anledning till att det inte finns några 
formar frän tidigare århundraden i behåll i Lessebo. Del var 
nämligen en brand som ödelade del gamla bruket år 1898. 

Under orostider kunde dessutom pappersformar användas 
till andra ändamål jn de var avsedda för: så smältes metallen 
i formarna ned till gevärskulor under första världskriget. Man 
får väl antaga att detta drabbade i första hand uttjänta formar. 
Men orostider kunde i sin tur skapa nya produkter: filtrerpap
per till gasmasker varen sådan. Formar avsedda för filtrerpap
per känns läll igen eftersom de är helt kvadratiska. Det finns 
några sädana i Lessebo (fack 9B nr47, fack lOB nr48 och49). 
Sådana formar är emellertid mer allmänna i Grycksbo. 

Fig. l: Formar avsedda för filterpapper känns 
lätt igen eftersom de är helt kvadratiska. 
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Lessebo

och Klippanformar 

Vad finns det di'! för formar bevarade vid Lessebo? Jo det är 
huvudsakligen formar som hWTör fri'!n Lessebo och Klippan. 
Alt det finns formar fri'!n Klippan beror pi'! den nära samhörig
heten mellan dessa bruk. Klippan-formarna mi'!ste emellertid 
ha legat oanvända en längre lid. De "i'!leruppläckles" i mitten 
av 1980-lalel i "del gamla huse!", det som nu är Ivält. I det 
hu sel fanns lidigare Lessebos form verkstad, lorkvind och 
Iryckeri . 

Del förefaller inle som om de 6 formar som har Iri\dmärket 
Klippan har tillverkats vid Lessebo - ell par har bevisligen 
tillverkats i England - möjligen har tri'!dmärkena lillverkats pi'! 
Lessebo. Det meSI sannolika är väl alt Lessebo tillverkat 
handgjort papper i'!1 Klippan, som inle haft si'!dan produktion 
sedan mitten avI800-talet. 

Ålminstone en Klippanform (eller dess tri'!dmärke) är helt 
ny. Valtenmärket 100 JAHREMLiHLBACH 1879-1979 tyder 
pi'! lillverkning för en 12 i\r sedan. 

F i g. 2: 
Det vanligasIe tri\dmärkesmotivet pi'! dessa Klippanformar 

är brukets varumärke, den krönta SUne-gripen. 

Fig. 2: Det vanligaste tråQmärkesmotiv på 
dessa Klippanformar är brukets varumärke, 
den krönta Skånegripen. 
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Beställare av 
Lessebopapper 

F ig. 3: 

Av dc övriga formarna i Lessebo har C l 66 fonnar (huvucl
sal<ligen form-par) tri\clmärken där ordet Lessebo eller initia
lerna LB fÖrekommcr. Övriga 110 formar eller fonn par 
saknar i vatten märket hänvisning till Lessebo (resp. Klippan). 
Pil somliga formar finns dock spi\r av tidigare tri\dmärke, som 
innchi\Jlit namnet Lessebo. 

Vilka har di\ beställt hZ\11 d gjort papper fdn Lessebo? Hur gi\r 
det till idag om man vill beställa? Om vi tzu' den scnare frågan 
först: kunden tzu' kontakt med hzuldbrukets föresti\ndare Els
mari Johansson. Naturligtvis vill kunden ha ett vattenmärke i 
pappret. Han har säkert ett förslag som kanske mi\ste modifie
ras för att kunna realiseras. Ett trådmärke tillverkas aven 
hantverkare i kommunen och fästes vid en form som redan 
finns vid Lessebo. Det kan vara en form vars trå dm ärke man 
tagit bort därför att detta papper inte efterfrågas längre. I 
kundens pris ingi\r 1000 ark med eget vattenmärke. Ett eget 
papper kostar idag mellan 5.000 och 8.000 kr. Om man vill ha 
fler ark betalzu' man enbart för dessa naturligtvis. Det är f.n. ca 
tio beställningar per i\r som Lessebo fi\r. Det finns kapacitet för 
fler. 

Vilka har dä beställt handgjort papper frän Lessebo? Frågan 
kan besvaras pået! sätt, nämligen desom hade råd. Och de som 
hade råd vzu' uppenbarligen inte privatpersoner att döma av de 
namn och motiv som förekomm er i tri\dmärkena på formarna. 
Där förekommer huvudsakligen filmanamn. 

En kundkategori är sådana som önskat vatten märkt papper 
ur säkerhetssynpunkt Det är fräga om papper för växelblank
etter, obligat joner och liknande. B lZUld banker återfinns Skånes 
enskilda bank (fack 8e nr 95), SundsvaJls enskilda bank 
(10a:24), AB Jämtlands folkbank (1la:86), AB Ski\nska 
Handelsbanken (11 b: 125), Göteborgs Enskilda bank (Il b: 127), 

Helsinglands enskilda bank (Il b: 132), Skandinaviska banken 
(1984) (7b:77), 

Beställt har även svenska staten 1907 resp 1908 . 
Just nämnda formar har trMmärken som hör till både de 

äldsta och de yngsta i Lessebo (1902 resp 1984). 
Formarna för växelblanketter har ofta form ytan uppdelad i 

flera fält med hjälp av riv trådar. 



Fig. 3: AS Jämtlands folkbank. (11a:86). 

Även utländska beställare finns i några fall : ett värdepapper 

med Vm REPUBLICA ARGENTINA/LEY DE SELLOS 

(8b: 113), ell med Vm Parsifal, Aeeht handgesehöpft Buetten 
F ig. 4: - CHL (11 a), ell med Vm Olavslejonjmonogram/FORMPA

PIR (11a: 107), ett med Vm Le Ripolin Amsterdam Paris 
F ig. 5: London (11a: 150), ett med Vm Drammens privatbanker NS 

DrammeIls privatbank 1867 DrammcllS og Oplands Kredit

bank 1874 (l la: 105), ett med Vm NS Carl NOrdstrand Kö
benhavll - Lessebo 1966 (6b:1l2), ett med Vm Römerturmj 

torn/Handgesehöpft <Poensgen & Meyer?>, även della frful 
F ig. 6: 1966, ett med Vm Cuve ELCO - Pappersmakare - SKF 

(5b:76). 

7 



Fig. 4: Av utlänska beställare ett med V~ 

Olavslejon/monogram/FOR.'1PAPIR. (lla: 107) . 


Fig. S: Ett norsk till med Vm Drammens privat
banker A/S Dra~~ens privatbank 1867 Drammens 
c'] Cplands Kreditbank 1874. (11a:10S). 
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Fig. 6: Ett med 
(5a:76)? 

Vm Cuve Elco - Pappersmakere. 

En forskare som p~trä ffar papper med sådana Vm kan ske 
inte i första hand gissar på Lessebo bruk som tillverkningso rt. 
Kanske detta kan vara en nyttig påminnelse också när det 
gäller villt sätt att tolka tillverkningsorten för äldre papper? 

Förutom säkerhetsaspekten i dessa nämnda papper finns 
åtmin stone ytterligare en: man vill särskilt framhålla att papp
ret är märkvärdigt på s~ sätt att det är handgjort (handge
sc höpft Biittenpapir och Fonnpapir resp Cuve) . I övrigt nöjer 
man sig med finnanamn et. 

Detta var papper för den utländska marknaden. Men även i 
Sverige kan man skry ta med handgjort papper t.e x. Handgjord 
Motala post (6b: 100a). 

F ig. 7: 

Andra pappersbruk , som själva inte tillverkade handgjort 
papper har beställt från Lessebo. Bland dem finn s Munksjö 
AB Jönköpin g (7a:75), Handgjord Post Holmens bruk - Les
sebo (6b: 118) . Fiskeby fabriksaktiebolag (lIc). 

F ig. 8: 

Andra beställare i Sverige är firmor som Uno Ranch Göte
borg (6 b:97 ), PHILIPS (6b:97), Kung . Lant mä teristyrel sen 
1938 (8c: 102a), SIadsport! Hel singborg/K<affe> B<o laget> 
1915 (1Ia:138), Temperiddareorden - Lessebo (8a), Lillön 
(6b:89, 73 :4?), Fågel/OF/ORREFORS (8a:85), Gumperts 
Göteborg (8a:82). 
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Fig. 7: Andra pappersbruk, som själva inte 
tillverkade handgjort paper. Bland dem finns 
Vm Handgjort Post-Holmens Bruk-Lessebo. 
(6b:118). 

Fig. 8: Andra beställare i Sverige ar firmor 
som Vm Fågel/OF/ORREFORS. (8a:85). 
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Även pri vatpersoncr kan beställa papper eller fä papper som 
present. Celebriteter som kungligheter är naturligtvis bra 
reklam för företaget. Sä vittnar Vm G VI A/Lessebo (försälj
ningsrummet) om besök den26 maj 1954 av kung Gustav VI 
Adolf. 

Direktörer med egna papper var <Dir Thomasson> (försälj-
F ig. 9: 	 ningsrummet), R<agnar> S<öderberg, Skutskär> - Lessebo 

(6b:96b), Monogram G E<dström, Skogsägarna> 15-7-1961 
- Lessebo (7b). 

Fig. 9: Bland direktörer med egna papper finns 
Ragnar Söderberg, Skutskär, med Vm RS/Lessebo. 

Andra beställare kan indirekt avläsas i inventariet över 
formama trots att trädmärke/vattenmärke saknas: 

"Kronprinsens papper" (2b:60), "Riksarkivet för utlagning" 
(2b:60a), "För festskrift" (2b:59, 62-63, 4c:61, 6c:57a-b, 9a), 
"Svenska kyrkans vigselbevis" (6b), "KaIanderpapper" <för 
pressning/glättning> (8c:5c, IOb:49), "Lagerform" (7c), 
"Lagret, grovfonnar" (8b:52, 54), "Kuvertpapper" (3a:21 a, 
3b:1I4). 

Ett särskilt tr;'\dmärke utmärker format för lantmäteripap
per. I varje hÖlll finns en rätvinklig triangel/vinkellinjal. Det 

Fig. 10: var ett särskilt stort format pä pappret också: 53x67 cm (lc:57, 
Vm avlägsnat). 43x53 cm (2b:3. Vm Lessebo - triangel, 
avlägsnat), 56x74 cm (3c:56, Vm avlägsnat). 

Et t annat pappersbruk som jag sett ti Ilverka sMant papper är 
Grycksbo i Dalarna. 
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---r. 

Fig la: 
rymmer 
fält. 

"Souvenirpapper" 

och eget papper 

Fig. 11: 

Form för lantmäteripapper . Formytan 
23 norma lfält mot vanligaste 16 normal

Papper som idag tillverkas för försäljning äre ndast nägra fä. 
Utmärkande för Lessebo är bikupan med årtal som Vm. Ofta 
står årtalet 171 9, vilket utmärker papperstillverknin gens bör
jan vid bruket. Bikupan har i och för sig ingen anknytning till 
Lessebo. Motivet härrör som bekant från den holländska 
familjen HONIG. Honig pä tyska (och holländska?) betyder 
honung. Honung sam las i bikupor, som pä holländska kallades 
Bijkorf och var virade av halm. 

Familjen Honig tillverkade mot slutet av 1600-talet och 
framät handgjort papper av sådan kvalitet att bikupemärket 
blev synonymt med kvalitetspapper. Eftersom varje handpap
perstillverkare ville saluföra kvalitetspapper sä härmade man 
bikupemärket, som därigenom kom alt bli ett av de mest 
spridda vattenmärkesmotiven. 

El! typiskt Lessebopapper serdä ut som fOITI14b:7: Bikupa! 
1719 - Lessebo - LB. 

Årtalet kan ocks~ anpassas till löpande är för souven irför
säljning: Bikupa/1991 No l Lessebo (4b:32). 

Lessebos kuvert papper tillverkas pä formen 3a:23. 
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Fig. 11: Ett Lessebopapper med Vm Bikupa/1719/ 
Lessebo. 

Ett annat papper i löpande produktion är Havamals-papper 
med dess speciella vågmönsteroch med tillhörande kuvertfor 
mar (3c/4c:2S). 

Ytterligare ett motiv i Lessebopapper är den franska tiljan, 
f1eur-de-lys, som emellertid förekommer enbart i nägra fall, 
Lex. som växelblankett (3b:31). 

Av det jag hittills berättat framgär att det varit en omväxlan
de produktion under hela 1900-talet med olikartade behov av 
handgjort papper. Kanske har man inte i första hand tillverkat 
skrivpapper utan fastmer papper för andra ändamål: till fest
skrifter och jubileer, till växelblanketter, till utlagningspap
per, till kuvert. 

Formarnas utseende Finns det dä ell specifikt utseende på siälva formen som 
använts vid Lessebo till skillnad frln andra, liknande pappers
bruk? Det har jag inte kunnat iakttaga. För mina ögon är 
formarna i Lessebo jämförbara med Lex. formama i Grycks
bo, som härstammar fr~lll samma tidsperiod. 

Själva konstruktionen är ocksä densamma. Det är alltid tvä 
viror. den övre finmaskig och den undre grovmaskig. Dct är 
alltsä s.k. velin-fOffilUr. 

Naturligtvis talar jag här om form-par: två fonnar med 
samma trådmärke och med gemensam deckel. 
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Viran kan vara slät eller randig. Släta formar är dubbelt sil 
vanliga som randiga i Lessebo. Detta innebär att man för det 
mesta velat ha en neutral yta, där själva papperss trukturen inte 
skulle rramträda. 

Vanl igt ~ir all formytan avdelas genom rivtrildar. En dubbel
form besti\.r dil av lvil likadana trildmärken. Eli ronnpar rr:un
bringar därigenom fyra likadana pappersark i jämn växling. 
Eli sildant fonnpar är l.ex. HANDGJORD POST/Bikupa 

Fig. 12: 17l9/LESSEBO(4b). 
Till skillnad friln 1600- och l700-talspappren skall dessa 

ark inle falsas ulan de skall användas som de är, preci s som när 
man idag pil kontoret tar fram A 4-papper. 

Alltefter behov delar man in fonnytan genom rivtrådar, 
antingen i regelbundna fält eller oregelbundna. Kort-fonnar 

F ig. 13: kan ha ytan delad i olika många fält. Ett exempel är Kort 2311 
(6a:40) med en indelning av 4x8 fält. 

Fig. 12: Antikrandig dubbelform som frambringar 
två ark. Rivtråden som avdelar formen saknas här. 



Fig. 13: Altefter behov delar man in formytan 
genom rivtråder, ett exempel är Kort 2311, (6a:40) 
med en indeling av 4x8 fält. 

Del förekommer ibland all del finns olika motiv p~ den 
delade fonnytan. En originell form har uppenbal"liger. ::tndlilS 
till göra konsllryckpapper med. Motivet består av kO:1siniiren 

F ig. 14: 	 Andy Warhois namnteckning samt tryckarens (som jag inte 
kan ltsa) och utgivarens. Per Olof Börjes<::olJs l~aml1tcckning. 
Andra f 01111 hälften har motivet Poslholll som spelar en lon/ 
Lessebo (fack 8a:77). Som m3n kan se har formen tidigare 
burit ett annat tråd märke som nu avltigsnats. n[lgo! som inte är 
ovanligt. 

En tanke som jag hade när jag planerade inventeringen avDateringar 
handpappersformama var atl kunna para ihop måttuppgifter 
frän pappersformarnas deck.lar med vattenmärkesmotivet på 
formen samt det papper som framställts pä fonnarna. Om 
någondera är daterad torde man kunna sluta sigtil dateringen 
av den andra. 

Ytlerst sällan bär en form en dlItering. I Lessebo finns en 
Bikupa No l/Lessebo (4a:4),dardatum 12/10 1956 är intryckl 
i sargen . Men det är del enda exempel jag påträffat. 
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Fig. 14: Ett exempel på den delade formytan mod
k t"- , , ~ ons ~rycKpapper med namnteckning och posthorn 
som spelar en ton/Lessebo. (fack 8a:77). 

I Vm-motivet kan det naturligtvis förekomma dateringar. 
De är antingen "historiska", dvs har med firmans ålder all göra 
eller är "aktuella" för framställningsfuet. 

Historiska vattenmärken är t.ex. Klippan 1573 eller Lessebo 
1719. Dessa data har ingenting med papprets framställningsår 
att göra. 

Till jubileer av olika slag framställs ofta papper med jubi
leumsfuet i vattenmärket. Men det aktuella pappret kanske 
framställdes redan året innan jubileet, eftersom pappersmaka
ren behövde ha tid pfl sig alt framställa önskad kvantitel. 

Belräfande aktuella futal i trädmärken så byter man l.e:z. i 
Bikupa No l varje år till korrekt årtal. 

I inventariet för fonnar finns ibland årtal angivna för for
marna. Dessa årtal anges vara tillverkningsår, sannolikt både 
för form och för ursprungligt tråd märke. Där förekommer}1
åI1al för formar, spridda mellan 1930 och 1977. På 30-talet 
tillverkades alt döma av dateringarna endast en form, på 40
talet 4 formar, på 50-talet hela 18 formar (huvudsakligen 
1953-55), på 60-talet Il [ormar och p:l70-talet en enda. 

Man kan lätt iaktta att formar har varit i drift åtskilliga år. S:l 
är Lex. formen 4b:32 med lrådmärke Bikupa/1980 Nr II 
Lessebo tillverkad 1961. 



Fig. 15: 

De dateringar som förekommer i inventariet kan inte vara 
hela sanningen. eftersom Oera formar är odaterade. Tr~dmir
ken p~ dem. som innehåller årtal. gill" som nämnts tillbaka till 
år 1902. Andra ärtal i Iri\dmärken är Lex. 1907 . 1908. 1915. 

1916. 1938, 1966 och 1984. 

Som sammanfat tning kan sägas, 3U visserligen kan inget 
papper tillverkas pil formen innan denn3 existerar. Formarna 
själva fuemellertid inte daterade och därför till ingen hjälp för 
dateringen av pappret, som framställts pil dem. Snarare fi\r 
man gå den andra vägen: genom att påträffa papper som 
använts och därigenom blivit daterat kan man sluta sig till att 
åtminstone trildmärket milste ha existerat dil. Själva formen 
kan ha tillkommit samtidigt men kan alltså lika gärna vara 20 
år äldre och försetts med nytt trildmärke och/eller ny deckel för 
avsett papper. Denna praxis som tillämpas idag kanske också 
tillämpades under tidigare århundraden? Den som vill datera 
dokument med hjälp av vattenmärken bör därför vara på sin 
vakt. 

Fig. 15: ytterst sällan bär en form en datering. 
Denna form bikupa 19 S/No l/Lessebo saknar ett 
tal i årtallet. 
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Tillverkning av formar 

och formmakare 

F i g. 16: 

Var och hur tillverkades dIt formar och trådmärken som 
användes i Lessebo? 

Det nämndes förut att formverkstaden tidigare I!\g i del som 
nu är tvätteri. För närvarande förvaras formarna i en inbyggd 
kammare i kyprummet. I detta rum finns verktyg och hjälpme
del för att fästa lr:ldmärken och reparera formar. 

Här finns ocks:l en klenod, en vävstol för formduk . Den bär 
p:l ramens baksida päteckning av tre fonnmakare, som var 
verksamma vid Lessebo: Axel Johansson 1944, Sture Jonsson 
23/5 1944, Victor Elmgren 24/5 1944. 

Där saknas ett namn, nämligen den samtidigt verksamme 
Henri Radne. Samtliga var sä gott som hela livet anställda vid 
Lessebo - men inte enbart som formmakare. 

Victor Elmgren var anställd fr:ln 1885 till 1948. Sture 
Jonsson anställdes som 12-äring 1905 och stannade till 1961. 
Henri Radne var anställd 1928-73 (med avbrott för är 1947) 
och Axel Johansson frän 1928-1977. 

Idag tillverkas inga nya formar utan man fäster nya träd mär
ken pä gamla formar. Trädmärken tillverkas av Tomas Ja
kobsson i Hovmantorp efter ritning av Kjell Gredvall, Tekni
kinformation i Hovmantorp. 

Anders Nilsson är idag den på Lessebo som ser till formarna. 

Ett antal formar i Lessebo har inte tillverkats i Sverige utan 
i England. Det är den även i ÖVligt i Sverige bekanta finnan 
TJ. Marshall & Co London and Dartford, som tillverkat 16 
formpar. Dessa kan identifieras därigenom att firmanamnet 
och ett löpnummer är inristade i skyddsplåten på formen. 

Detär8 släta och 8 randiga formar. En avdem har trådmärke 
daterat 1902 (8c, Marshall nr 07664). 

Formen med Marshall-nummer 06238 har trådmärke Accu-
Ray (8b) och ärodaterad. Dess tvillingfonn återfinns i Grycks
bo med lrådmärke MN? i medaljong (vagn l, hylla Sa), något 
som är en lustig kuriositet. I Grycksbo finns för övrigt flera 
formar ti Il verkade av T J Mars hal I, något som tyder på att det 
var vanligt att köpa formar från England. Trådmärkena däre
mot är helsvenska (bl.a. Klippan) och torde ha tillverkats och 
monterats i Sverige. 

Fo/!/O{: Övriga Mashallformar i Lessebo har löpnummer 
X1904,X2858,04478,05672,05826,06468,06616,07035, 
07326,07476,07505,07585 , 07664,09387 
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Fig. 16: Formen med Marsha11-nwnmer 06238 har 
trådmärke Accu Ray, (8b) och är odaterad. 

Formarnas format Till sist nägra ord om standardisering av format. Man kunde 
tycka att del vore enklare för alla parter att även handgjorda 
papper till verkades i standardformat, sä som man idag gör med 
papper för kontorsändamäl. Vi har ju DIN-formatet. 

Dä kan erinras om all detta format slog igenom pä allvar 
först under de sista decennierna. Gc h frän de sista decenn ierna 
finns fä formar pä Lessebo. De papper som säljs i Lessebos 
shop idag har emellertid DIN-format. 

Sedan kan ocksä erinras om att man inte tillverkat enbart 
skrivpapper utan ocsktl papper till andra ändamål som krävt 
sina format. 

Till sist skall ockstl fram Milas all det ju inte är själva 
formytan utan deckelns innenntltt som avgör arkstorleken. 

Med della sagt kan konstateras all formmakare inte har gjort 
det läIIare för sig genom all standardisera formatet på formar
na. För en användare av formarna eller en pappersforskare är 
della något att glädjas över: varje fOlmpar har sina specifika 
m{tll. Della gör det möjligt att använda m{tttuppgifter för all 
fastställa formpar i tvcksamma fall (om inte bevarad deckel 
omedelbart passar till btlda formarna i pormparct). 

En undersökning av 66 fOlmar med Lessebos trcidmärken 
ger till resultat. alt formarnas format oftast ligger inom 40x55 
cm. Della är ett format som är större än A 3 (eller A 4 som 
haJvark) men ändå bekvämthanterligl för formaren vid kypen. 
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FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSIDSTORIKER 

Protokoll fört vid föreningsstämma i Ösjöfors den 
15 juni 1991. 

§ 1. J an Olof Ruden öppnade mötet. 

§ 2. Till mötets ordförande valdes Jan Olof Ruden och till sekreterare Birgitta af 
Forselles. 

§ 3. 	 Konstaterades mötet behörigen utlyst. 

§ 4. 	 Fastställande av röstlängd utfördes med en deltagarförteckning. 

§ 5. 	 Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes Sanny Holm och Ulrika Håden. 

§ 6. 	 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 1989-1991 godkändes och lades till 
handlingarna. Revisionsberättelserna för 1989 och 1990 hade utarbetats enligt god 
revisorssed och lästes upp av Claes Ekeroth. B al an s räkning en fastställdes och 
förlusten överfördes till nästa års räkning. 

§ 7. 	 Styrelsen beviljades ansvarsfri_~et. 

§ 8. 	 Styrelsens förslag till nya stadgar antogs efter genomgång. 

§ 9. 	 Föreningens styrelse valdes så att hälften av medlemmarna valdes på ett år och 
hälften på två år. 
Till ordförande valdes Jan Olof Ruden 1 år. 
Till styrelsemedlemmar valdes: 
Gunnar Christie Wasberg 1 år, suppleant Nanina Löken 
Birgitta af Forselles 2 år 
Hans Peder Pedersen 2 år 
Per Nordenson 1 år 
Lars-Åke Skarp 2 år 

§ 10. 	 Till revisorer omvaldes Domt Andersen och Claes Ekeroth samt till revisors 
suppleant valdes Tage Fleetwood (nyval). 

§ 11. 	 Beslöts att välja valnämnd. 
Till ordförande i valnämnden valdes Sanny Holm och till ledamöter valdes Åse 
Jonsson och Ulrika Håden. 

§ 12. 	 Antogs förslaget av Birgitta af Forselles att medlemsmötet 1992 skulle äga rum i 
Finland. . 

§ 13. 	 Beslöts att styrelsens ledamöter skall beviljas ersättning för hälften av rese- och 
traktamentskostnaderna vid sammanträden. 
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§ 14. 	 Höjning av medlemsavgiften för år 1992 godkändes enligt styrelsens förslag 
(Enskilda medlemmar SEK 125, Institutioner SEK 175 och Aktiebolag SEK 300). 
Claes Ekeroth påpekade att stora förhöjningar kunde bli betungande för enskilda 
medlerrunar. 

§ 15. 	 Till ordinarie medlem och suppleant i Gösta Liljedahls fond omvaldes Jan Olof 
Ruden och Bo Ruclin samt till revisors suppleant Per Nordenson. 

§ 16. 	 Som ledamot i Skogsindustriernas historiska utskott omvaldes Jan Olof Ruden. 

§ 17. 	 På styrelsens förslag utsågs enhälligt Ebba Waaben till hedersmedlem. 

§ 18 . 	 Gwmar Clrristie Was berg tackade å föreningens vägnar Jan Olof Ruden för gott 
arbete. 

§ 19. 	 Mötet avslutades. 

Vid protokollet: 

~~ Q~fn)~ 
Birgitta af Forselles 

Justeras: 
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Föreningen Nordiska 

Pappershistoriker 


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1989 - 1991 

Tidskrift 

Föreningens verksamhet har under perioden 'lin' 

1989 till juni 1991 koncentrerats kring tidskriften. 


Under namnet NPH-Nyttutgavs årgång 17 (i 989), 


nr 3 - 4. Från nr 1/90 går tidskriften under namnet 


Nordisk PappershistoriskTidskrift, vilkettydligare 


markerar dess innehåll. 


Redaktör för årgång 17 (1989) och 18 (1990) var 


Jan Olof Ruden. 


Från nr 1/91 är H.P. Pedersen tidskriftens 


redaktör. 


Konferens 

Föreningens 11. pappershistoriska konferens 

hölls i Köpenhamn den 9 juni, Odense 9-10 juni 

och Stryn0 10-11 juni 1989. Ebba Waaben 

svarade för arrangemangen, som omfattade 

institutionsbesök och föredrag vid Konservators

skolen, Köpenhamn, Brands Klredefabrik, 

Odense, De Forenede, Dalum och Anne Vilsb011s 

atelje, Stryn0. Ett referat av konferensen finns i 

NPH-Nytt nr 3/89 s. 12-13. 

Medlemsmöte 

Föreningens 11. medlemsmöte hölls den 10 juni 


1989 i Stryn0 Kro. 


Till föreningens styrelse 1989-1991 valdes 


Jan Olof RUden, ordförande, 


Gunnar Christie Wasberg, vice ordföranade, 


Birgitta af Forselles, sekreterare, 


Per Nordenson, kassör, 


Hans Peder Pedersen, ledamot och 


Ola Berteisen, ledamot. 


Till revisorer valdes Dorrit Andersen och C laes 

Ekeroth samt Kirsten Hauch, som 

revisorssuppleant. 

Avgående styrelseledamöterna Ebba Waaben oc 

Bo Rudin avtackades varvid Ebba Waabens 

insatser för det 11. medlems mötet särskilt 

uppmärksammades. 

Konstituerande styrelsesammanträde hölls den 1 

juni 1989. Protokollförda styr",,;:,"' ,:,all II IIQlIl' ..w.,.., 

har därutöver hållits den i 1 juni 1989 och den 20 

oktober 1990. 

Ledamöter i andra organisationer 

Stiftelsen Gösta Liljedahls Fond för 

pappershistorisk forskning anmodar NPH att åter

kommande utse en ordinarie ledamot och en 

suppleant för denne i stiftelsens styrelse. Jan 010 

Ruden harvaritordinarie ledamot och därtill stiftel

sens ordförande under den gångna perioden me 

80 Rudin som suppleant. Per Nordenson har vari' 

stiftelsens revisorssuppleant. 

Skogsindustriernas historiska utskott har anmoda 

NPH utse ledamot av utskottet och till detta upp

drag valdes Jan Olof Ruden 1989-1991. 

Nya stadgar 

En arbetsgrupp inom styrelsen har med benägen 

experthjälp utarbetat förslag till nya stadgar, som 

kommer att föreläggas Föreningsstämman i Växjö 

för bedömning och ev. godkännande. 

Medlemmar 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet 1990/91 till 

115 enskilda och 68 institutionella medlemmar 

jämte 4 hedersledamöter 

Ekonomi 

Ilaga ordning reviderade bokslut från kalenderåre 

1989 och 1990 förelägges föreningsstämman de 

14 juni i år. Kopior av balansräkningarna kan rekvi



reras från kassören. 

Av dessa framgår att föreningen under de båda 

åren haft följande intäkter/kostnader i SEK: 

.1989 .1~.90 

Sa intäkter 19205 20700 

Kostnader: 

Tidningen, produktion16 92517 305 

Porto 2 225 3 169 

Övr. kostnader J 527 250 

Sa kostnader 20727 20734 

Resultat/underskott./. 1 522./. 34 

Styrelsen finner det oti!lfredställande att 

föreningen nödgas arbeta med så små marginaler. 

Årliga underskott tär på det egna kapitalet, som vid 

årsskiftet uppgick till endast 5 430 kr. Eget kapital 

bör utgöra minst ett års balansomslutning i vår 

förening dvs ca 25 000 kr. 

Beloppet skulle dels utgöra en buffert för år från år 

varierande intäkter och dels ge utrymme för ytter

ligare aktiviteter kring de ämnesområden inom 

pappershistoria, som redovisas under Ändamål i 

föreningens förslag till nya stadgar. Ökade resur

ser skulle också skapa förutsättningar för spännan

de; och intresseväckande kongresser vid de åter

kommande Föreningsstämmorna. 

Styrelsen föreslår därför årets Föreningsstämma 

besl uta om att höja medlemsavgifterna på följande 

sätt: 

r'-luvarande Förslag Förslag 

1991 .12..92 199~ 

Enskildamedlemmar 100 125 150 

Institutioner 150 175 200 

Aktiebolag 250 300 350 

Stockholm i maj 1991 

för styrelsen 

Jan Olof RudEm 
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STADGAR 

för 

Föreningen Nordiska Pappershistoriker 

§ 1 

Föreningens namn. 

Föreningens namn är Föreningen Nordiska Pappershistoriker (N PH) . Föreningen är en ideell 

fören ing, d .v.s. en politiskt, religiöst och ekonomiskt oberoende sammanslutning. 

§2 

Hemvist. 

Föreningens säte är där ordföranden har sin hemvist. 

§3 

Räkenskapsår. 

Föreningens räkenskapsc:l.r är kalenderår. 

§ 4 

Ändamål. 

Föreningens ändamål är att i Norden främja intresset för pappershistoria. 

Detta sker genom att Föreningen uppmuntrar och stimulerar till forskn ing och dokumentation av 

kunskaper kring bland annat 

- råvaror och tillverkningssätt, 

- redskapen, 

- pappersmakarna, 

- bruks historia och bruksmiljö, 

- den färdiga produkten och dess användning, 

- distribution av de färdiga produkterna, 

- vattenmärken och datering med hjälp av pappersegenskaper, 

- papperskonservering , 

- konstnärligt bruk av papper. 

Föreningens medlemmar Miles löpande underrättade om vad som sker på intresseområdet via 

regelbundet utkommande tidskrift . Därtill kallas Föreningens medlemmar varje år till Föreningsstämma 

och pappershistorisk konferens i samband därmed. 



§S 

Medlemmar. 

Medlemskap i Föreningen erhålles genom erläggande av medlemsavgift, som fastställes av 

Föreningsstämman. 

§ 6 

Beslutande organ. 

Föreningens högsta beslutande organ är Föreningsstämman. 


Varje medlem har en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. 


Omröstning skall ske öppet om sluten omröstning icke begäres. Personval skall dock, då votering 


begärs, alltid ske med slutna sedlar. 


Ordinarie Föreningsstämma avhålles varje år. Föreningen skall dessutom av styrelsen sammankallas 


till Extra Föreningsstämma på begäran av revisorerna eller om minst 10% av Föreningens medlemmar 


skriftligen gör framställan därom till styrelsen. Ort och tidpunkt för stämma fastställes av styrelsen. 


Ordinarie Föreningsstämma hålles normalt i anslutning till pappershistorisk konferens . 


Föreningsstämman förlägges till ort(er) i Norden. 


§ 7 

Föreningsstämma. 

På ordinarie Föreningsstämma skall följande ärenden förekomma : 

1 . 	 Mötets öppnande . 

2. 	 Val av mötets ordförande (dirigent) och sekreterare . 

3. 	 Fråga om mötet behörigen utlysts (enligt § 14). 

4. 	 Fastställande av röstlängd . 

S. 	 Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

6 . 	 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse 

för sistlidna räkenskapsperiod samt fastställande av balansräkningen. 

7. 	 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen. 

S. 	 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 

9. 	 Fastställande av årlig medlemsavgift. 

10. 	 Beslut om arvode, rese- och traktamentsersättning till styrelsens ledamöter. 

11. 	 Val av föreningens styrelse. 

a) Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse 

enligt stadgamas § 9. 


b) Val av föreningens ordförande. 


c) Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse. 


12. 	 Val av revisorer. 

a) Val av två ordinarie revisorer. 

b) Val aven revisorssuppleant. 

13. 	 Beslut om valnämnd. 

a) Beslut om antalet ledamöter och eventuella suppleanter. 

b) Val av ordföranden i valnämnden. 

c) Val av ledamöter och eventuella suppleanter. 
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14. Val av ledamöter, som företräder NPH i andra organisationer. 

15. Val av land för nästkommande föreningsstämma. 

16. Övriga av styrelsen till Föreningsstämman hänskjutna frågor. 

§8 

Hedersmedlem. 


Föreningsstämman eller styrelsen äger utse hedersmedlem, som utmärkelse för insatser till 


föreningens fromma eller till förtjänt företrädare inom området pappers historia. 


Hedersmedlem är medlem på livstid och betalar ingen årsavgift. 


§9 

Styrelsens sammansättning. 


Föreningsstämman utser ordföranden på två år jämte lägst tre och högst fem ledamöter av 


föreningens styrelse samt personliga suppleanter för ledamöterna. 


Styrelseledamöterna väljes för en mandattid på två år. 


Valperioden räknas från tidpunkten för Föreningsstämman. 


Styrelsen är beslutsför, då hälften av totala antalet ledamöter jämte ytterligare en ledamot är 


närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 


Styrelsen äger adjungera person(er) till sammanträdena. 


§10 


Styrelsens åligganden: 


Föreningen företrädes av styrelsen, som i sin verksamhet skall handla i överensstämmelse med dessa 


stadgar och av Föreningsstämman fattade beslut. 


Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall bestyrkas av ordföranden vid mötet jämte 


en ledamot. 


Det åligger därvid bl.a. styrelsen 


att inom sig utse för verksamheten erforderliga funktionärer som skattmästare, 


sekreterare, firmatecknare etc., 

att utge tidskrift och för denna utse redaktör samt ansvarig utgivare, 

att kalla till Föreningsstämma och förbereda ärenden, som därvid skall före

komma, 

att till Föreningsstämma avgiva berättelse över föreningens verksamhet och 

styrelsens förvaltning, samt 

att föra förteckning över föreningens medlemmar. Förteckningen hålles tillgänglig 

för den som önskar ta del därav. 

§ 11 

Kallelse till styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en tredjedel av styrelsens 

ledamöter påkallar sammanträde. 

Kallelse jämte dagordning skall vara styrelsens ledamöter till handa i god tid före sammanträde. 
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§ 12 

Firmateckning. 

Föreningens firma tecknas p~ sätt styrelsen beslutar. 


För föreningens förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillg~ngar. 


§ 13 

Valn~mnd 

Valnämnd utsedd av Föreningsstämma upprättar förslag till vid nästkommande Föreningsstämma 


förekommande val. Det ~Iigger valnämndens ordförande att för tiden fram till Föreningsstämman 


förbereda valen samt mottaga eventuellt framförda önskemål. Valnämndens förslag skall tillställas 


medlemmarna i god tid före Föreningsstämman. 


§ 14 


Kallelse till Föreningsst~mma. 


Kallelse till Föreningsstämma skall ske skriftligen senast en (1) m~nad före ordinarie stämma samt 


senast fjorton (14) dagar före extra stämma. I kallelsen till Föreningsstämma skall angivas de ärenden, 


som skall förekomma vid stämman. Kallelse utsändes genom styrelsens försorg. 


§ 15 

Ändring av stadgar. 

Dessa stadgar - dock undantaget § 16 - kan ändras vid ordinarie Föreningsstämma varvid tv~ 


tredjedels (213) majoritet av de vid stämman närvarande medlemmarna erfordras . 


Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall ha ingivits till föreningens styrelse tv~ (2) 


m~nader före den Föreningsstämma ~ vilken ärendet önskas behandlas. 


§ 16 

Upplösning av föreningen. 

För att upplösa föreningen fordras beslut av tv~ p~ varandra följande Föreningsstämmor varav minst 

en ordinarie. Mellan de båda stämmorna skall minst sex (6) månader förfly1a. Eventuella tillg~ngar skall 

tillfalla institution(er) i Norden, som v~rdar sig om pappershistoria. 

Ovanst~ende stadgar, som ersätter de 1975 fastställda , har antagits vid Föreningsstämman i Ösjöfors 

den 15 ju ni 1991 vilket vi härmed bestyrker. 

Ösjöfors den 15 juni 1991. 

Jan-Olof Ruden Birgitta af Forselles 

Ordförande Sekreterare 
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Afslutning af Anne Vilsbolls Kinarapport. 

LANDSBYEN LINGGIAO. 


Fra Hangzhou Korte vi i hal vande n time langs floden, der under 


tideva~d kan rejse sig med 3-4 mfs over lavv ande , is~r i august. 

~~sten var i gang på rismar~erne, hvo r strå s~od stabiet i wigwam

ligninde skulpterer. Små faldf~rdige SKure står langs de rektangu

l~re marker. I Fuyang gik vi om bord på en smuk bambusbåd. vi pas

serede er. stor pap irfabrik og et v~ld a~ mindre både lastet med 

stabler af risstrå. Med på turer. var senior-ingenior ehen 2i Wei, 

en ~ldre dame, der lige nu er i f~rd med at skrive en bog om Kinas 

papirhistorie. Hun viste os en af sine scrapboger med bl.a. et 700 

år gammelt ark, der har siddet i loftet i den forbudte by i Bei

jing. Papir blev of te brugt til loft- og v~gbekl~dning. Risstrå

pulp bruges i dag som bygningsfyld. 

Landskabet ligger stille i disede gr0nne og brune farver med 

spinkle broderilignende silhouetter af tr~er i horisonten mod den 

gråblå himmel. I stilheden passerer bambusbåde, lastet med papir

baller hyppigere og hyppigere og vi n~rmer os landsbyen efter to 

og enhal v times sejllads. Store bunker af risstråveksler med af

tegninger af lav bebyggelse. Farverne glider beige- okkergult ind 

i hinanden. B0rn stimler sammen ved bredden for at se de fremmede 

gå i land. Efter at ha ve bev~get sig op af en bakke er det f0rste 

ojet skuer, så langt som det r~kker, "brol~gning" med gule rek

tangler, marker d~kket af papir. Alle horisontale og vertikale 

flader e r d~kket af papir. Grise, h0ns, hunde og geder 10ber rundt 

ovenpå pap iret. 

Landsbykvinderne er ved at l~gge flere ark ud langs den jordsti, 

v i bev~ger os ad. Vi besoger hr. Jiang Fong Nian, som bor i et 

nyere opf0rt betonhus. Ellers varierer husenes materialer fra kli 

net ler og ris strå til tr~ og blik .. Gulvene er stampet af ler el 

ler jord. Husene skyder organisk op og falder sammen med hoje 

stabler af risstrå. Hr jiang Fong Nians kone er travlt besk~ftiget 

i k·z,kkenet, der består a.f en "beton0" med indbygget wok, der f yres 

ved håndkraft af bedstemoderen, der sidder på en lille skammel ved 

fyringskanalen. 

Fru Jiang er i f~rd med at tilberede ca 20 forskellige retter, 

der bl.a. består af diverse grontsager, bambus og gronne st~ngler, 

ung og gammel tofu, kyllingevariationer, snegle, fisk, suppe og 

r is - ung ris, som er den bedste - den, der plukkes til sidst. 

"laden ser uc o g sm.:,ger scm la~sdbyen. Husets rum er sparsomt mob

leret med TV-apparat og koleskab i hvert sithjorne - husets sta

tursymboler, enkle runde borde og spidebordsstole. Billedruller 

tre ved siden af hinanden med kinesiske landsKa.ber, samt kalligra

fiske tegn pryder v~ggene, der er hvide. I et rum ligger den anden 

bedstemor og hviler sig. 
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Fa~ilien Jiang er velhavende efter kinesisk ~ålestok. I Landsbyen 

er alt privatejet i dag. Hver e~este hu sholdning staber papir ho 

vedsageligt til husholdningsbrug; toile tpap ir af risstrå til det 

frie mark ed eller spirit papir t il religios brug, papir til sko

lebrug og pulp til isolationsmateriale. Indbyggerne kan tjene fle

re penge nu end da papirbruger ne harte under regeringen. Landsbyen 

lever af papirfre~stilling hele året. Hr Jiang har sin egen papir

malle med 15 ansatte. Derudover fungerer han som en slags papir

kobmand. Han opkober papiret fra landsbyen og s21ger det på det 

frie marked. Han er ogsä leder af et regeringsejet trykkeri i Fu

yang. Her er 30 ansatte og hr. Jiangs papirmolle i landsbyen frem

stiller hvidt barnbuspapir til tryk efter gamle principper. Papir

fre~stillingen i landsbyen går 1700 år tilbage. Hr. Jiangs papir

~011e ligger ved siden af hus et i en ~eget åben bygning, muret ap 

af d iverse sten. Bygningen er delt ap i tre afsnit; det forste 

rummer et stort betonst0bekar, hvilhet det andet også g0r, men 

dett e rummer ags! tr~fodssta~pe og presse. Det tredie afsnit har 

store betonkar til blegning af pulp, samt hol12nder til genbrugs

papir. Bag selve v~rkstedet, med udsyn til rismarke rne, er store 

betongrave til brug for forrådnelsesproces af risstrå og bambus. 

TSU CHIH = BAMBUSPAPIR. 

Tilvirkningen af bambuspapir er en langsommelig proces. Alt af

h2ngig af hvor ba~b us'en gror, (hv ilke klima- og jordbundsforhold 

der influerer på dens v2kst, forf.' Her hoster ~an til papirfrem

stilling i juni måned. på det tidspunkt er blade og grene i v2kst, 

men ikke selve skallen, (barken, forf.) Der er ca 300 arter af 

bambus. Den gamle bambus er gul, den unge gran so~ jade. Over 

seks år gammel bambus kan ikke bruges til papir. Hoj fugtighed gi

ver den bedste kvalitet. Man anvender her to mdr. gammel. Den ho

stede bambus befries for blade og skud og sk2res i to meters 12ng

de, bundtes og 12gges derpå ned i de store betongrave, hvor de 

d2kkes med vand. Vand tilfores med ~ellemru~ - via bambus rar - for 

at ho lde vandstanden, så bambus er holdt d2kket med vand under he

le forrådnelsesprocessen. Denne forrådnelsesproces står på i 100 

dage. Derpå vaskes den hårde, granne skal v2k - denne proces kal

des "Saqing". 

Bambus stables nu lagvis, med 12sket kalk mellem hvert lag. Vand 

tils2ttes og blandingen henstår nu i 120 dage. Ba~bus renses der

efter i rent vand gen nem endnu to måneder for at fjerne alle kalk

rester. Dern2st udhamres bambus i fodstamperen til papirmasse. 

Metoderne varierer en smule fra landsby tillandsby. 

Det kinesiske stobekars storrelse afh2nger af stobeformenes stor

relse, men de er som regel temmelige store. St0bekarret fyldes med 

vand , op til 75 mm fra kanten. Pulpen h21des i sammen ~ed ekstrakt 

fra Yang-Zao Zeng planten, der ligner den såkaldte fers ke nbambus. 

Ekstrakten fungerer so~ spreder af fibrene. Stoberam~en består af 

en ba~busramme med vertikale, parralelt liggende r0r, hvorpå bam

busmåtten hviler. 
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Ba~busmåtten er syet sa~~en med silke eller bcffelsener. I mod

s~tning til japansk stobning, dy ?pes formen kun en gang og formen 

stcttes på en pind, der s k ubbes ind under den, når der skal gau

skes. Arkene l~gges direkte o venpå hinanden på et tr~plade. Arke

nes st 0 rrelse storrelse er 200 x l02 cm - der arbejdes 10-12 timer 

~ver dag, o g dagsproduktionen er 3.000 ark. Posten presses i en 

primativ presse med stenv2gte. Pressen fungerer som en oliepresse. 

Arkene t o rre s endeligt oppenslet på opvarmede metalplader på op

varmede metalplader. Den såkaldtes rister er opbygget af mursten, 

bek12dt med ~etal der danner en murstensbred tunnel, der er f yret 

fra Ge n ene ende og hvorigennem ild og varm luft let kan strcmme. 

Sa :-:1 bus vokser O? ad bjerge~e i det fjerne. I byerr.e "vo~serl1 bam

bus frem som bygningsstilladser. på floderne glider bambus i form 

af både og to~merflåder. I det hele taget kan man ikke forestilie 

sig Osten og dens folk uden at indregne bambus, eftersom den bere

rer deres eksistens i tusindvis af sammenh~nge. Bambus bruges til 

f0de, til huse, broer, mObler, til kokkengrej, spisepinde, til re

skaber, til rcr, kurve, master, reb, paraplyer, vifter, pensler, 

kamme, lamper, hatte, musikinstrumenter, medisein, sko, klopinde, 

o. m. a. 

I Kina er bambus en af Ge fire noble planter. De andre er orkide, 

blommetr~ og krysantemun. Igennem århundrede har bambus v~ret 

brugt som billede på bl.a. moral på grund af dens stammes rankhed. 

Bambus repr~senterer Budha og symboliserer også lykke og held. I 

malerkunst og digtning, myter og legender er et utal af historier 

bygget op omkring bambus. 

Bambus er en af de mest ekstraordin~re planter der findes. Den 

blomstrer måske kun een gang i 100 år og der så. Den gror hurtige

re end nogen anden plante iverden - man kan n~sten se den vokse 

den vokser til sin fulde sterrelse på to måneder, og forbliver de

refter i samme sterrelse resten af dens liv. 

Linggiao er en landsby på grund af sin fjerne beliggendehed ikke 

så meget på grund af sin sterrelse. Landsbyerne str~kker sig over 

meget store områder - knopskud efter knopskud - og vokser videre i 

endnu andre landsbyer. By ens befolkning iagttog os med megen und

ren ideres ojne - bern og voksne var glad e og meget snavsede man 

får en forn2mmelse af en k2mpestor familie, der er afh2ngig af 

hii1ai1cen~ 

"The farmers Clnd the fishing people 


are very ho nest and very kind. 


That is the Chinese wClY. 


They are c o~mon people, 


but they unde rstand manners better than intellectuals, 


who are cautious and tired." 


Der er ingen telefonforbindelse fra Hangzhou til landsbyen, kun 

fra Fuyang til landsbyen. 
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I r d l ~bs li n i e IF rste lin i e sk r i ve s he r 

s k r i v e s h er 
LANDSBYEN zu JIA MENG. 

Zu Jia Meng ligger i bjergene på den anden side af Quintang flo

den. I slutningen af september rasede tyfoner i området. Broerne 

er 0delagte, sten og klipper blokerer vejene, som i forvejen er 

meget dårlige grusveje. Den lille bus hopper og danser kraftigt. 

Rismarkerne er fyldt med ål. Papirlandsbyen Zu Jia Meng er omgi

vet af b10de og runde bjerge med bambusskov. Her producerede man 

tidligere "spirit" papir, (spiritpapir anvendes til religi0se for

mål, is~r i forbindelse mad begravelser, forf.) men i dag frem

stilles bambuspapir til kalligrafi. Landsbyens levestandard er 

forbedret betydeligt de sidste par år. Husene er to- til treeta

gers hvide murstens- og betonhuse. Det er normalt, at en papirma

ger i denne landsby tjener 3000 yan om året. En regerings ansat in

geni0r tjener til sammenligning 150 yan om månedeni 150 yan = 150 

dkr. Hver familie har sin egen papirm011e. 

Vi bes0ger en familie, der består af otte personer: far, mor, fem 

d0tre og een S0n. Etbarnspolitikken fungerer endnu ikke i fjernt

liggende egne, hvor man i hvert tilf~lde forts~tter med at få 

b0rn, hvis man endnu ikke har fået S0nnen. på denne families m011e 

produceres det fineste hvide bambuspapir i Zhejiang provinsen. Det 

er forbudt at fotografere processen. Han er opk0ber i landsbyen, 

som eksporterer 100.000 ark til Japan om året. Det giver landsbyen 

en int~gt på en million yan om året. på familiens papirm01le pro

duceres der 600 ark om dagen a' 230x120 cm format. 

Også her trakteredes vi med 20 retter - små forårsruller, sorte 

~g, griset~er, rejer, fisk, suppe og-ris m.m. 

på en anden papirm011e i samme landsby , så vi tilvirkningen af 

"spirit" papir. Bambus var stadig grundfiberen, men farven gul. 

F0r papirets opfindelse anbragte velhavende kinesere s01v- og 

kobberm0nter i de d0des kister og grave, så den afd0de havde penge 

til forskellige forrnål i den åndelige verden. 

Efter papirets opfindelse anbragte de papir i stedet. Man klippe

de papir i figurer og ofrede det til ånderne. I det 14de århundre

de var papirpenge temrnelige almindelige i Kina. 

Mange af Ming Dynastiets penge er m0rkegrå på grund af både den 

m0rke yderbark og den lyse inderbark fra rnorb~rtr~et. 

Mange af de tidlige kinesiske papirer har en let gul tone, hvil

ket skyldes direkte farvning med det giftige fr0 fra Phellodendron 

amurense, som blev anvendt for at insekter ikke skulle angribe pa

piret. Farven blev påf0rt enten ved at dyppe arkene (i en Op10S

ning med giften, red.) eller pensie substansen på efter arkene 

var fremstillet. I dag bruges stadig gule fr0 fra philodendron til 

farvning af " s ;?erit" papir elle r også anvendes ubleget bambus. 



I ndl(6b s~"L~g~nden f~;;'t~"i~l~~, la~-k;js~~i~d~~ Wu1--(i368-98) ytrede, at visse 

s krives m~nds skrifter indeholdt deres hjertes tanker. Derfor bad kejser

inden om, at alle skrifter blev samlet, og om, at disse manuskrip

ters indhold blev genbrugt, d.v.s. lavet til genbrugspapir og til

sat mor~rbark. Dette er måske også skyld i den grålige tone i pa

pirpengene, f.eks. den sorte bl~k der anvendtes til de kalligrafi

ske tegn på papiret, kunne ikke umiddelbart fjernes. 

I de fleste fjernostlige lande i dag, bliver papirpenge stadig 

anvendt i religiose riter. Papiret er fremstillet af risstrå eller 

bambus og dekoreret med solv- eller guldfolier. Der har v~ret man

ge kontroverser omkring dette: Guderne var vel ikke så dumme, at 

de ville modtage sådanne erstatninger for virkelige penge! 

Papirets anvendelse i de religiose ceremonier afspejler den ost

lige holdning til ,papir, så meget anderledes end den vestlige 

verden. 

Bjergområderne med papirlandsbyerne veksler mellem meget fatti

ge og meget rige landsbyer. Som regel er de landsbyer fattige, 

hvor der fremstilles gult papir og hvor klipper og sten gor dyrk

ning af jorden umulig. De rige landsbyer er dem hvor der fremstil

les hvidt papir, der giver en storre indt~gt ved salg. 

Shang Guang er hoveds~det for fremstilling af spirit papir i 

Kina. Her fremstilles også risstråpapir, som bl.a. anvendes til 

fyrv~rkeri. Shang Guang er en typisk syd-ostlig kinesisk landsby, 

som ikke modtager megen information udefra, for ikke at sige slet 

ingen. Vi er de forste fremmede, der har v~ret her. Vi besoger fa

milien Chen Geng Liang, som fremstiller tykke ror af hvedestrå, 

(til f. eks. tekstilruller), toiletpapir, kartoner af risstrå 6g 

papir af 10% bambus og genbrugspapir, som bl.a. anvendes til at 

fore ~sker og raketter med. 

Risstråpapir - TS'AO - er gult. Nedbrydningen af risstrå til pulp 

er enklere end den proces, der anvendes til nedbrydning af bambus. 
FOrst s~ttes risstråene til tr~kning, stabIet lagvis med l~sket 

kalk i store betongrave i det fri. Dette udvikler varme, når ris

strå og kalk er t~t pakket, hvilket hj~lper til at frigive f.eks. 

lignin, som binder fibrene sammen i taverne. Oplosningen henstår i 

14 dage om sammeren, - to måneder om vinteren. Når de forrådnede 

strå er oplost, vaskes de grundigt i andre store betongrave og er 

klar til fodstampning. Tidligere anvendtes vandbofler til denne 

udhamringsproces, men vandboflerne hj~lper nu kun til på markerne 

omkring landsbyen. 
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rd 10 
EFTERSKRIFT. 

jSk r iV 

K~pe bjerge af risstrå er stablede i hyttelignende bunker i de 

fleste landsbyer. 

Befolkningen er åben og smilende og f0lger os, hvor vi går og 

står. 

Bussen kan kun k0re 30 km i timen på disse veje af mudder og 

sten, som adskillige steder stadig ligger under vand efter orka

nen. 

Vi befinder os i en af de mange egne i Kina , hvor det drejer sig 

om at overleve. 
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Bok- och bibliotekshistoria 

Meddelande 1991:3 

Sekreterare 

Fr~n höstterminens början har Elsie Naumann del av sin tjanst förlagd till 
Bok- och bibliotekshistoria och kommer att finnas i ämneslokalen (Allhel
gona Kyrkogata 14 hus V) tisdagar och torsdagar kl 10-12. Telefonnumret 
är 046-10 41 71. 

Tjänsteresor och ledigheter 


Elsie Naumann är 'i London vecka 40. 


Per S Ridderstad är i Paris vecka 39. 


Normalt är Per S Ridderstad an~räffbar Lund udda veckor (tel 046
10 42 71). 

Forskarutbildningen: seminarieprogram september-november 1991 

Ons 25 sept 16.00 	 Studiebesök p~ UB1, Lund. Ledare: Steingrimur Jonsson 
och Björn Dal. 

Ons 9 okt 16.00 	 Margareta Frimodig refererar Meggs: A history of 
graphic design. 

Ons 23 okt 16.00 	 Bertil Jansson refererar Mise en page et mise en 
texte, avsnitten X och XI. 

Ons 6 nov 16.00 	 Björn Dal berättar om illustrationstekniker och refere
rar Wax: The mezzotint. 

Ons 20 nov 	 Heldagsexkursion: studiebesök i ett slottsbibliotek och I 
ett privatbibliotek (tid och plats meddelas senare) J 

3 
1 

~ 


