
NORDISK PAPPERSHISTORISK NO r/2005 

UTGIVEN AV FORENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER 

Munksjös historia 
väldokumenterad 
i Munksjö Museum 

"Munksjös historia börjar en sommardag 
1859 så säkerhetständstickans fader Johan 
Edvard "Janne" Lundström stöter ihop med 
den kände publicisten Lars Johan Hierta på 
en ångbåt i Tyskland" . 

Så inleder Ulla Ekdahl, chef för Munksjö 
Museum, en artikel om Munksjö pappers
bruks historia och det museum som finns i 
Jönköping sedan 1999. 

Sidan 3 
Förhydingspappen är kanske en av de mest kända produkterna frdn 
Munks;ö papperbruk. 

Välmatat program 
för Estlands-mötet 

Dard Hunter en profil 
inom pappersforskningen 
Amerikanen Dard Hunter tillhör de mest kända inom pappersforskningen. 
Han skrev närmre 4D böcker om internationell pappershistoria av vilka 
"Papermaking by hand in America" anses som den främsta. Hans produk
tion omfattade bl.a . också böcker om papperstillverkning i många länder, 
exempelvis Japan, Korea, Kina, Siam och Indien. Egil Kjolholdt 
Guttormsen berättar utförligt om Dard Hunters livsverk . 

Sidan 9 

Dard Hunters porträtt som vattenmärke. 

Massa och papper i Småland (Del 2) 

Det är ett välmatat program som väntar deltagarna 
NPHs årsmöte i Estland 25-27 maj.Flera enheter vid 
Tartu Universitet besöks liksom Räpina pappersbruk 
och Räpina Museum. Programmet i sin helhet och 
anmälningsblankett återfinns på sidorna 10 och Il. 

Den sjätte delen i skriftserien om massa- och pappersbru
ken i Sverige har nu publicerats av Skogsindustriernas 
Historiska Utskott . Mest utrymme ägnas Munksjös pap
persbruk som i slutet av 18DD-talet var landets ledande 
pappersbruk .Författare är Karl -Fredrik Gustafsson som 
också skrev de första boken Smålands-bruken. 

Sidan 2 

En inbjudan från brittiska kollegor - sidan 12. 



Papper och massa i Småland (del 2) 
Sjätte delen i serien om svensk skogindustri 

Den sjä tte delen J SkogsindustTlernas 
historiska utskotts seri e har kommit 
ut. Den heter " Papper och massa i Små
land_ Del 2 Jönköpings län " och är den 
tu nnaste voly men av de sex. )ön köplngs 
län är ju mer känt för si na frikyrkor än 
för si na pappersb ruk och idag finns det 
bara ett massabruk och tre pappersbru k 
kvar i drift J länet och den totala pro
duktionen är mindre än 200 000 to nI 
år. Det är inte mycket att sk ryta med. 
Trots detta har Karl -Fredrik Gustafsson 
åstadkommit en intressant bok. Hund
ra sidor ägnas bruken i drift och femtio 
s idor åt de nerl agda . 

Munksjö får nat urligtvi s störst ut
rymme. I slutet av ISOO-ta let var fabri 
ken J Jönköp ing landets ledand e pap
persbruk - en stäl lning som var följden 
av tre VD:ars gärningar: entrep renören 
Johan Edvard Lundström, företagsleda
ren Knut Ottomn Ljungqui st oc h ingen-

Nordiska Pappershistoriker (NPH) 

jören Alvar Miinzing. Mun ks jö var till 
exempel först med kraftpapper och to
alettpapper. Sedan boken sk revs har 
hi stor ien tagit ytte rli ga re ett steg: 
mjukpappersdelen i Munksjö har köpts 
av SCA, sä ljaren Smurfit behåller fö r
packningsdelen medan Wall enbergäg
da riskkapitalbolaget EQT köpt resten 
av företaget . 

Utöver Munksjös fabrik i Jönköping 
och massabruket i Vaggeryd, som tidi 
gare ägdes av Mun ksjö, är Paulis tröm 
och Nyboholm de i drift varande pap
persbruken. De båda bruken ägs idag 
av Metsä Tissue AB. Ägarna har varit 
många och inte minst under MoDo-ti 
den var innovationstakten hög. 

Stora Enso Packagi ng AB:s wellpapp
fabrik i Torsvik är förvisso också i drift 
och får komma med i boken efte rsom 
här tidigare fanns båda massa - och pap
persti Ilverkning. 

Föreningen Nordiska Pappershistoriker (NPH) är en ideell förening med uppgift att främja intresset för 

pappershistoria i Norden. Föreningen uppmuntrar och stimulerar forskning om och dokumentation av 

lump och dess beredning, tillverkningsprocesser, redskap som valskistor, kypar, formar och guskredskap. 

Andra intresseområden är historia om bruksmiljöer och män iskorna vid pappersbruken, papperets 

användning och distribution. Vattenmärkning och datering med hjälp av pappersegenskaper är liksom 

papperskonservering och konstnärligt bruk av papper andra exempel på fören ingens intresseområden. 

Ordförande: Göran Wohlfahrt, Mälarblick 34. S-168 41 Bromma, Sverige Tel: 08-37 90 43 

Medlemsärenden: Kassbren Paul Solvin, Chapmansg . 5, 112 36 Stockholm, Sverige Tel: 08~87 9280 

Medlemskap kan tecknas genom mbetalning av medlemsavgiften till NPHs postgirokonto 85 60 71~ 6 

i lokal valuta. 

Avgifter: Enskild medLem: 200 kr, Institutioner: 400 kr, Företag: 900 kr 

~~,~::-.--.• ;:.:~ •• : Z .. ,";'"';': 
www.nph.nu 

De femton nedlagda brukens hi sto
ria är mestadels ganska ensa rtad: järn
bruk som blev träsli peri som blev olön
samt och nedlagt. En deJ av bruken gjor
de också sulfitmassa och papper. Många 
låg på små, idag bortglömda orter, som 
nästan inte sy ns på kartan . Undanta
get är Stensholm utanför Huskva rna, 
so m un der andra halvan av ISOO-talet 
bestod aven pappersmask in och ett 
träs liperi . Det brann IS99, så ldes till 
Husqva rna Vapenfabrik och öve rtogs 
senare av SAAB. Idag finns hä r 400 an 
ställda vid Saab Training Systems AB:s 
huvudkontor, som bland annat ägnar 
sig åt att utveckla militär s imulerings
utrustning. Så kan det också gå . 

Denna och de tidigare böckerna i serien kan 

beställas hos spel, Box 5515.11485 Stockholm. 

AV PER JERKEMAN 

NORDISK PAPPERSHISTORISK 
TIDSKRIFT 
Årgång 33 , 2005 nr. 1 

Utgivare: Föreningen Nordiska 
Pappershistoriker 

Org.nr: 887501-3628 

Postgiro: 85 60 71-6 

Redaktör och ansvarig utgivare: 

Börje Dahlin, BgD-information 

Tegnergatan 24 

856 43 Sundsvall, Sverige 

Tel och fax: +46 606107 78 

Mobil: 070-3473821 

E-post: bgd-info@work.utfors.se 

Material: mreklam @algonet.se 

'4 •• _ • • ~ •..•• ~. 

, ~" 'K,., • Detta är adressen till fö reningen hem sida som ligger ute på Intern et sedan 
2002. Men yn innehåller fem rubrike r, förutom en inledande presenta ti on 

av föreningen och styre lsens sammansättning ä r rubrikerna: 
;..' .. - ,~, -.:" 

• Verksamhet 

• Utstä lln ingar 

• Litte ratur och bib liografi 

• Forskning 

• Länkar ti ll utländska föreningar och institutioner 
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Munksjö Museum dokumenterar 
brukets växlande historia 

Munks;ö pappersbruk pli l870-talet. efter litografi. 

I centrala Jönköping längs gamla E4:an och Munksjön, ligger 

Munksjö AB:s huvudkontor sedan mera än 140 år. Hösten 1999 

invigdes Munksjö Museum av dåvarande landshövdingen Birgit 

Friggebo. Museet, som är öppet för allmänheten, speglar företagets 

historia från 1862 fram till millenieskiftet. 

AV ULLA EKDAHL 

Munksjös historia börjar en sommar
dag~859 då säkerhetständstickans fa
der Johan Edvard "Janne" Lundström 
stöter ihop med den kände publicisten 
Lars Johan Hierta på en ångbåt i Tysk
lad. 

Halm istället för lump 
Janne Lundström var på resa i Frankri
ke och Tyskland för att studera tillverk
ningen av halmpapper. Halmen skulle 
kunna bli räddningen i den rådande 
bristsituationen på lump hos den nu 
snabbt växande pappersindustrin. Vis
serligen fanns den nyutvecklade slip
massan, men den gav ett alldeles för 
skört papper. Någon maskinell tillverk
ning av halmpapper fanns ännu ej i 
Sverige. Janne Lundström visste med 
sig att han hade funnit tekniken - det 

var bara kapitalet som saknades. Det 
senare fanns hos Lars Johan Hierta som 
var en förmögen man. Han hade åtta år 
tidigare sålt Aftonbladet och ägnade sig 
numera åt lI/affärer" vid sidan av sitt 
uppdrag som riksdagsman. 

Hierta finansierade 
Mötet mellan de båda herrarna utmyn
nade i ett kontrakt som skrevs den 31 
december 1859. Av kontraktet framgår 
att Lundström skall anlägga en fabrik 
och införskaffa två pappersmaskiner. 
Hierta svarar för finansieringen av an
läggningskapitalet på fyrtio tusen riks
daler riksmynt, samt driftkapitalet på 
trettio tusen. Lundström skall vara an
svarig för driften, och Hiertas gross
handlarfirma i Stockholm skall ansva
ra för försäljningen i storstäderna. 

Janne Lundström hade vuxit upp i 
Jönköping som son till en känd bok-

tryckare. Efter akademiska studier i 
Uppsala och några år som tidningsman, 
startade han 1845 Jönköpings Tänd
sticksfabrik tillsammans med sin bro
der Carl. Janne Lundström var ett tek
niskt snille med stor fallenhet för hu
maniora. Man kan ju i dag ifrågasätta 
det kloka i att lägga en energi- och vat
tenkrävande tillverkning vid en grund 
insjö. I brist på vattenkraft blev man 
under många år framåt hänvisad till 
koleldade ångmaskiner. Men för Janne 
betydde kanske transportvägarna -
Göta kanal och järnvägen - mera än bil
lig energi . 

Den nya fabriken läggs vid Munk
sjöns strand och sjön får ge namn åt 
bruket: Munksjö pappersbruk. Två ma
skiner beställs från Tyskland, en halm
pappersmaskin och en pappmaskin . 
Förutom tillverkningen av halmpapper 
skall man även tillverka "papp i långa 
banor", dvs förhydningspapp och tak
papp i rulle. Takpappen har hitintills 
enbart funnits i ark. 

Första halmpappersmaskinen 
Närförsta halmpappermaskinen rullar 
igång i maj 1862 har Janne lämnat 
tändsticksfabriken och han kan nu läg
ga hela sin kraft på det nya bruket. Bara 

3 



några månader senare är papp maskinen 
i drift och i augusti 1862 får Munksjö 
pappersbruk si lvermeda lj för sin tak
och fö rhydningspapp på Lantbruksut 
stä llningen i Karlstad . 

I s lutet av 1863 beställer man ytter
ligare en maskin för halmpappers- till 
verk ning. Även denn a gång från Tysk
land. 

Det snabbt växande bruket bli r svårt 
att administrera för Janne . Han har 
många framstående egenskaper men 
saknar administrativ talang. Hjälp med 
admi nistrationen behövs således och i 
en annons söke r han därför efter en 
medarbetare med klassisk bildning och 
intresse för arbete och framgång. En t ju
gosjuårig vär mlänning, Ottonin Ljung
quist, svara r halvt på skämt på ga mmal
grekiska. De båda möts, tycke uppstår 
och Janne Lundström anställ er omgå
ende Ottonin Ljungquist som prok urist 
(person som har fullmakt att teckna fir
mal. 

Samarbetet knakar, 
Hierta tar över 
Samarbe tet mellan Lundström och 
Hierta knakar i fogarna och 1869 över
tar Hierta hcla företaget. Ljungqui st har 
redan mer eller mindre övertagit ansva
ret för skötseln och det är en förutsätt 
ning för Hiertas köp att han s tannar 
kva r som disponent. Ljungquist få r där
för erbj udande att på fördelaktiga vi ll 
kor köpa 1/6 i bruket - vilket han gör. 
Tre år senare, 1872, dör Hi erta och 
Lju ngq ui st köper Hiertas 5/6 av sterb
huset. 

Köpeskillingen, som han fär låna 
upp till si n helhet, är på 375 000 riks
daler. Ottonin Ljungquist är nu bruks
patron. 

Till följd av det fransk-tyska kriget 
1870-71 blir det en kraftig högkonjunk
tur och 1877 har Ljungquist återbeta lt 
samtliga län. Han har fått nio barn till
sammans med Ida, som han gifte sig 
med 1866, och byggt en disponcntvilla 
på fab rik sområdet . Hös ten 1875 bli r 
han äve n invald i riksdagens första 
kammare. 

1879 anstä ll s ingenjör Al var Miint
zing. Han kommer att bli en v,ilkänd 
person inom svensk pappersindustri . 
Han kommer att vara med om att star
ta Ångpanneföreningen, Svenska Pap
persbruksföreningen och Svenska Papp
ers-och Ce ll ulosaingeniörsföreningen 
samt blir redak tör för Svensk pappers
tidni ng. 
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En femte pappersmaskin 
Nu installeras en femte pappersma
sk in, en 150 cm bred mångcy linderma
skin, och man överger halmmassa n och 
bygger en sodacellulosafabrik . Med den 
nya cellulosan kan man tillverka ett 
bättre omslagspapper än de t sköra 
halmpappere t och den nya kvaliteten 
döps till fideIepapper. En ny produkt 
som inte tidigare tillverkats i Sverige 
ser dagens ljus - klosettpapper. Det le
vereras i skurna buntar sammanhållna 
aven stå ltråd. 

Misslyckad kok blev ny produkt 
Det expe rim enteras livligt för att få 
fram ett ännu starkare pappe r. En ny
anställd un g pappersmästare, David 
Fielding använder ett miss lyckat kok, 
där veden bara är halvkokt och behand
lar sedan massan i koll ergång. När man 
så har tillverkat papper av den behand
lade massan är resultatet en helt ny 
kvalitet. På grund av sin utmärkta styr
ka döps papperet till "Kraftpapper" el
ler "Swedish Kraft" och det kommer att 
bli en formidabel succe för företaget. 

1896 blir ett dystert år. Miintzing 
säger upp sig och fl yttar till Timsfors 
där han startar upp ett nytt pappers
bruk. Brukspatronen Ottonin Ljung
quist dör i en hjärtattack, sexti o år ga m
mal. Han efterlämnar fjorton barn och 
hust run Kla ra sedan fjorton år. Första 
husttun Ida hade dött i barnsäng 188 1 
då hon födde deras elfte barn . 

Företaget förblir fa miljeföretag fram 
till 19 17 då det sä ljs till en bankirfir
ma för ro lv miljoner kronor. 

Nordens största pappersbruk 
1898 är Munksjö Nordens största pap· 
persbruk. Man köper Ebbes Bruk i Hus
kva rna och få r äntligen tillgång till egen 
vattenkraft. Samma år byggs en sulfit
fabrik i Jönköping. Sex år senare tas den 
nybyggda su lfatfabriken i Vaggeryd i 
drift. 

Första leveransen av ny produ kt som 
kommer att betyda mycket för framti 
den - kabel papper - sker 1909. 

Flera förvärv 
För att säk ra vedråva ran köper man 
19 17 Aspa Bruk med tillhörande 15 000 
hektar skogsmark . Tio år senare byggs 
även en sulfatfabri k i Aspa. 

193 1 görs två större förvärv . Akti e
majorit eten i Fi skeby, som är Munk
sjös svåraste konkurent på takpapp, för
värvas. Likaså köper man aktiemajori 
teten i Timsfors Bruk, Laga mi ll. 

Det blir några ekonomiskt hårda år 
med stora förl uste r då den råda nde 
vä rldsdepressionen medfö r stora pri s
fall på papper. Först i slutet av 3D-tal et 
börjar Munksjö visa vinst igen. 

1940- talet som börjar med sviktan
de resultat på grund av andra världs
krigets handelsspärrar blir ett mycket 
händelserikt decennium . Aktiemajori
teten i Fi skeby säljs till Kooperativa 
Förbundet, man mer än dubblar kapa
citeten i Aspa, köper en wellappfabrik 
i Nybro, bygger en säckfabrik och en 
påsfabrik, börjar tillverka pappershand
dukar, kräppat toalettpapper och hus
hållspapper. 

Tolv pappersmaskiner 
I Jönköpingsanläggningen finns nu tolv 
pappersmaskiner och två pappmaskiner 
med en total produktion pä 53 000 ton. 
30 000 säckar och 600 000 påsar pro
duceras dagligen. 

Ända fram till mitten av 1970-talet 
växer företaget genom in vesteringar i 
nya anl äggningar samt förvärv. 1980 
hamnar Munksjö i en akut ekonomisk 
kris till stor del beroende på fel sa ts
ningar. 

Genom en ekonomisk rekonstruk
tion lyckas man undvika konkurs. Nu 
börjar en tid av stora omstrukturering
ar, innebärande nedl äggningar, försälj 
ninga r och förvärv. Likaså förändras 
ägarsituationen ett flertal gånge r och 
företaget tas från bö rsen två gånger på 
grund av upp köp. Munks jö, som för 
närvarande inte är börsnoterat, ägs se
dan några månader av EQT - ett risk
kapital- bolag i Wallenbergssfären. Fö
retagets huvudprodukt är ett papper för 
möbelindustrin "decorpapper" , och 
man äger pappersbruk i Jönköping, Bil 
lings fors, Itali en, Tyskland, Spanien 
och USA. Sulfatfabriken i Aspa finns 
också kvar. 

Munksjö Museum 
Munksjö Museum speglar till största 
delen rönköpingsan läggni ngens hi sto
ri a. Kontoret, som ritades av arkitek
ten Victor von Gegerfeldt och som stod 
klart i början av 1880-ta let, används än 
i dag. Koncernledningen är inhyst på 
övervåningen i brukspat ron Ottonin 
Ljungqu ists villa . Undervåni ngen med 
bevarad matsal och sa longer används 
dagligen som persona lmatsa l och för 
representation . Mell an vill an och kon 
toret ligger Ottonin Ljungq uist begravd 
i en av de få ensk ilda gravpl atserna i 
länet. 



Museet, som har en utställningsyta 
av 400 kvadratmeter ligger i den gamla 
stall/garagelängan. Det är indelat i tre 
rum med väggarna målade i rött, blått 
resp. grönt. 

Genom alla tre rummen löper en 
tidsaxel längs ytterväggen, där man kan 
följa företagets utveckling i 140 år, så
väl stora som små händelser. 

Röda rummet ägnas åt arbetarna och 
deras villkor samt åt tekniken och pro
dukterna. 

Röda, blå och gröna rummet 
I det blå rummet finns en rekonstruk
tion aven utställningsmonter från bör
jan av I900-talet. Man kan läsa meny
er från de överdådiga festerna som hölls 
på ISOO-talet, samt få en inblick i 
brukspatronens familjeliv. En film med 
brukspatron själv i huvudrollen Ispelad 
av skådespelare Berndt Lindkvist) på 
ca 10 minuter ger en sammanfattning 
av företagets historia. Filmen är myck
et uppskattad av besökarna. 

I gröna rummet kan man bland an
nat följa hur den socia la tryggheten 
byggdes upp genom diverse fonder och 
föreningar. Ett antal belysande brev 
mellan Janne Lundström och Ottonin 
Ljungquist finns även att läsa. Likaså 
ges en inblick i tjänstemännens arbets
villkor och miljö. 

Här finns också ett blädderarkiv med 
ett större antal fotografier på männis
kor, maskiner och miljöer. 

Öppettider 
Museet är öppet på söndagar under ok
tober - november och februari - april 
mellan klockan 12.00 - 16.00. Semes
termånaderna är det öppet endast på 
vardagar och då mellan klockan 11.00 
- 15.00. Innan besök ring för säkerhets 
skull 036- 303300. Gratis inträde. 

Hösten 2005 utkommer en bok skri
ven av Per Jerkeman och Ulla Ekedahl 
"På brukspatrons tid" , på Carlssons 
förlag. I den kan man läsa om hur Jan
ne Lundström förverkligade sin ide om 
att bygga ett halmpappersbruk, om hur 
Ottonin Ljungquist genom sitt ledar
skap utvecklade bruket till nordens 
största och hur livet levdes till vardags 
och fest . 

Vy över pappersbruket 1889. 

Det första rumm et en besökare kommer in i pil museet är "röda rumm et ". 
Utställningen handlar här om tekniken, produkterna och arbetarna. 

Toalettpapper i bokform, "ad usus 
practicos". Kostade 10 öre. Stlldes hos 
hotellportierer och i bokhandeln . 
Blev ingen succe och tillverkningen 
lades ner i slutet av 1880-talet. 
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En profil i papirforskningens historie 
Dard Hunter ( 1883-1966 ) 

Dard Hunters minne lever. 

Han skrev i overkant av 40 baker. Med noen iaynefal

len de unntak - til dem harer portrettet Mahatma Gand

hi (1937) og Scenes from an [ndia in ferment (1938/ 

1988) - dveler arbeidene ved internasjonal papirhistorie. 

Lysten lå ham mer - jfr. utgivelsene Apapermaking 

pilgrimage to Japan, Korea and China (1936), Paper

making in southern Siam (1937 ), Chinese ceremonial 

paper, a monograph relating to the fabrication of 

paper and thin foil and the nse of paper in Chinese 

rites and religions ceremonies ( 1937 ) og Paperma

king by hand in [ndia (1939 ). 

AV cand.philo\. Egil Kjolholdt-Guttormsen 

Dard - d0pt Willi am Joseph - Hunter 
ble f0dt i Steubenville, Ohio, som semn 
av avis mannen Willi am Henry Hunter 
og hans hust ru Harriet Rosemond. Wi l
li am Henr y Hunte r var redakt0r og 
innehaver av dagbladet Steubenville 
Gazette. Han hadde eierpan også i en 
annen av is, C hillicothe Adveni se r. 
William Henry Hunte r lovpri ste fram 
skrittet uten å miste det gaml e hånd
verk av syne. 

Arkitektstndier, men brot opp 
Pra kti sk a rbeid og ånde hge sysler gikk 
hånd i hän d hos familien Hunter. Dards 
bcstcfar, Willi am Hunter, skar i tre, teg· 
net mobler og skreven bok som ha n 
tr ykt e på hjcmm claget papir i ege n 
håndpresse - visst nok for f0rste gang i 
De forente stater. Bestcfar Hunter inne
hadde sty reverv I Ohi o State Hi stori 
cal Soc iety. 

Hele fa mili en Hunte r stod det tryk
te ord nacr - th e business of publis hing 
and printing. På et tid spunkt de lt e 
Dards far, mor, fem on kle r, to tanter og 
tretten kusiner samme intcrcssc . 

Dard t ilbrakte m ye tid i farens kera
mikkbrenn en . Der bl e det ekspe ri 
mente rt med glasur og leire. 

Sko len, den mot, b0d gutten i mot. 
Broren va r li ke udisiplinert . 
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Smått om se nn fikk Dard tittel av 
" kunstnerlig redaksjonsmedarbeider" i 
farens avis. Signaturen " Da rd" dukket 
opp. 

En dag, å ret var 1903, sa Dard Hun
te r C hilli cothe News-Adverti se r og 
bye n farveI. Magikergruppen Phil Hun
ter Com pan y, ledet av Da rds bror, åp
net nye muligheter. Som "chalk arti st " 
hos Hunter the G reat vi ll e Dard erobre 
verden -. 
Godstogene hja lp truppen fram. I Midt
ves tens ensformige s le tteland holdt 
Dard og vennene hans oppvisning i lo
kaler som minnet omlåver - barn-like 
ope ra houses. 

Arkitektstndier, men brat opp 
Etter påtrykk fra fortvilte fore ldre be
gynte Dard Hunter langt om lenge på 
arkitekturs tudi et ved Ohio State Uni 
versity. Det gikk en stund f0r han ig-

jen bmt opp - denn e gang til East Au
rora, N ew York . 

Forfatteren og fi losofen Elbert Hub
bard grunnl a Roycroft Arts and C rafts 
Community i East Aurora 1895 etter 
m0nSte r av The Engli sh Arts &- Crafts 
Mo ve ment. De enge lske forgrunns
sk ikkelsene var William Morris og John 
Ruskin . Hubbard bygget et se lvforsynt 
sa mfunn som sysse lsatte flere hundrc 
håndverkerc, blant dem Gustav Stick
ley og Ll oyd Wright. Senere fi kk stedet 
bes0k av Cha rlotte Bran te, Henry Da
vid Thoreau, Ralph Wa ldo Emcrson og 
Susa n B. Anthony. 

Fra 1895 gav Hubba rd ut egne og 
andres s krifter på Roycraft Press . Noen 
år tidligere hadde han m0t t Will ia m 
Morri s i London. 

Elbert Hubbard og Alice, hans ann en 
hustru, omko m da passasjersk ipet Lu
s itania ble torpedert i Irskesj0en 19 15. 



[ be lie ve that the best way to prepa
re for a Future Life is to be kind, live 
one day at a time, and do the work you 
can do best, doing it as weil as you can. 
Hubbards credo -. 

luni 1904 begynte Hunter hos Hub
bard. Dard laget monster t il glassvin
duer, tegnet eksentri ske og fargeglade 
tittelsider og gjorde seg bemerket. 

Tidsskrifter som Deutsche Kunst 
und Dekoration holdt Hunter orientert 
om sentraleuropeisk, isrer osterriksk, 
design . 

1908 fo rl at Dard Roycroft School. 
Samme år ektet han Edi th Cornell, en 
piani s tinne. De fikk to barn. 

Mars 1908 drog ek teparet Hunter ti I 
Wien, keiserdommet Österrike-Uno 
ga rns ga mle hovedstad, for å studere 
tysk design. St. Leopold-kirken, tegnet 
av Otto Wagner med vinduer av Kolo
man Maser, strakte spi r mot klar for
årshimmel. 

Oppholdet ved Wi ener Werkstätte 
stimulerte Hunter. Han arbeidet med 
boker, mosa ikkprodukter og bl yinnfat
tet glass. 

Oktober 1908 vendte Edith og Dard 
Hunter tilbake til Amerika . 

Heliet fulgte Hunter. Elbert Hubbard 
ansa tte ham som art director ved Roy
croft. 

Håndverkskole i eget namn 
1909 grunnl a Dard - godt h julpet av 
blikkens lageren Karl Kipp - en händ 
verkssko le i sitt eget navn, Dard Hun
ter School of Handicraft. Undervi sning
en ble drevet pr. korrespondanse. 
Året etter, 19 10, tok Hunter farvel med 
Roycroft. Han hadde fått nok . 

September 19 10 inntraff Hunter ig· 
jen i Wien. 

Til kretsen rundt Wiener Werkstät
te horte Koloman Maser, loseph Hoff
man og Otto Puchinger. 

Dard Hunter kom ikke inn ved K.K. 
Grap hi sche Lehr- und Versuchs-An
stalt. Bare anbefalelsesbrev fra h jemlan
det ga v adgang. 

Hunter mistet ikke motet. Han be
sokte kunstutstillinger, tegnet og knyt
tet forbinde lser. 

Etter nok et avslag fra en kunstska
Ie forl ot Hunter Wi en - forelopig. 

Tillbaka till Wien ... 
Han vill e inn ved K.K. G raphi sche 
Lehr- und Versuchs-Anstalt. Uts t yrt 
med et imponerende sel v-laget diplom 
oppsok te Hunter igjen den grafi ske 
Irereanstalten i Wien . Rektor, en util 
nrermelig eldre herre, lot seg villig over· 

ta le. Herr Direktor var full av beund
ring for Dard. 

Litog rafi og brevpresse trykk ble 
Dards fag ved K.K. Grap hische Lehr
und Versuchs-Anstalt. Han var, kan 
hende, den eneste amerikanske elev i 
skolens hi stori e. 

__ .sedan London 
Februar 19 11 fortsatte Hunter til Lon
don - Norfolk Studi o, Arundel Street, 
Strand. Arbeidsoppgavene innebar ut
forming av katalogom slag for velre
nommerte firmaer som Napier Auto· 
mobi les og Liberty and Company. Hun
ters design preget også mer eksk lusive 
trykksaker. 

... och Mexico 
Allerede under Roycroft-tida vant Hun
ter kunnskap om primitiv kunst i Mex· 
ico og i Sentral-Amerika. Den gangen 
tilbrakte han et år sammen med indi· 
anske keramikere og håndverkere for 
ferden fortsatte til Egypt. Hunter vi ll e 
bury himself i Nildelt aets eldgamle 
kunstskatter. 

Tilbake i East Aurora fra Egypt lek
te Hunter med tanken om eget kera
mikkverksted . Fo rsoket mi slyktes, 
men drommen slapp aldri taket. 

I fjerne land hadde Hunter sett ek
sempler på håndlaget papir av ukjent 
og til de ls eksotisk materiale. Et besok 
i Science Museum, South Kensington, 
London, mens han virket ved Norfolk 
Studio ble katalysatoren som forente 
tidligere reiseinntrykk med nyvunn e 
kunnskaper. 

Hunter lrerte å lage former til pap ir
framstilling og vannmerking. I Stoke 
Newington var han endog hjelpesmann 
under installasjonen av nye presser for 
vannmcrking av frimerker etter Edward 
VlIs dod . 

Science Museum fortsatte å fa scine
re Hunter. Formannen ved Cas lon 
Type Foundry forrerte ham en 200 år 
gammel arbeidsform. Den tok Hunter 
godt vare på. 

Dard drog videre til Technical Col
lege of Finsbury. Under Alexander 
Fi schers overoppsyn herdet han stål og 
laget redskaper. 

Hunter vill e gi ut en 100 prosent 
egenframstilt bok. Dard fo rlot Europa 
og sa tte i ga ng. 

Resultatet skull e vrere summen av 
åndens og håndens arbeid. 

1912 fl yttet Edith og Dard til Mari · 
borough, New York , og k jopte et 
ga mmelt hus bygget av Louis Moses 
Gomez 1714. 

Et stykke bortenfor vånmgshuset -
ved lew ' s Creek - lå papirmollen, en 
tro kopi aven engelsk cottage med strå
tak. Originalen hadde Hunter sett i De
vonshire . Arbeidsprosessen skulle fo · 
regå etter 16oo-ta llets prinsipper. Et be
kkefar gav bare tidvis nok mekani sk 
kraft. 

Endelig kunne han virkeliggjo re 
drommen. 

Roycroft-tida dukket opp i erindring
en . Der manglet den boklige design 
1400- og ISOO.-tall ets kunstneriske ner· 
ve. 

Idea let fra annodazumal gjorde Hun
ter til sitt. Han sokte tilbake til det opp· 
rinnelige produksjonsmonsteret, fikk 
gammelt utstyr fra en liten landsby i 
Wilt shire, England, og fulHort e bok 
nummer en - William Aspinwall Brad
leys The Etching of Figures ( 1885, 250 
eksemplarer). 

Bok nummer to, The Etch ing of 
Contemporary Life av Frank Weiten
kampf, kom i like stort oppiag. 

Begge bokene bar van nmerket til 
initiativtakeren - Chicago Society of 
Etchers. 

Ålage papir, stope typer og trykke 
a rk var omstendelig. Forst ett er sju år 
kunne Hunter levere de to forste boke· 
ne i avta lt anta l l. 

19 19 solgte Dard Hunter trykkeri 
virksomheten i Marlborough-on-Hud
son, New York, og sia seg ned i Chilli 
cothe, Ohio. 

Storre fo rretningsdrift mestret han 
ikke. Hunter gikk konkurs. 

Dard ble vre rende i Chillicothe. Han 
crvcrvet ciendommen Mountain Hou· 
se, install erte den gamle håndpressen 
og fattet mot. 

Mountain House var oppfort i 1850-
åra av tyske immigranter som grunnet 
religios forfolgelse fl yktet fra h jemlan
det. - Bygningen passet tyske vi npro
dusenter, men Hunter anvendte en floy 
fra rundt 1830 til s itt formål - The 
Mountai n House Press. 

De fo lgende nesten 50 år tilbrakte 
Hunter over en million miles på forsk
ningsreiser. 

"His freedom from the cares of 
entrepreneurship left Hunter free to 
trave I and to study the art of paperma
king as it is practiced all over the world. 
" Alfred H. Marks hevdet dette 1999. 

Hunter ble et navn, Mountain Hou· 
se et varemerkc. 

"Most extraordinary book" 
En samtidig sk rev : " From this press 

( dvs. Mountain Press) there have been 
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issued three of the mOSt extraordi nary 
books that have been published in the 
last four hundred years . In the Smith
sonian Insti tute at Washington, copies 
of these books find a resting place in a 
case, the label on which says, among 
other things : " In the entire history of 
printing, these are the first books that 
have been made in their entirety by the 
labor of one man." 

Ettertida festet seg mest ved emne
va lget I subject matter J og den kritis
ke sans I the taste displayed in their ma
king J hos Hunter. 

Ikke uventet forekom ogs~ finter : 
"I- J He Idvs. Hunter J has, of course, as 
a man of independent means, a perfect 
right and just ification to produce books 
as he has done them, but perhaps his 
contribution to the genera l sum might 
have been greater if he had not spent so 
much time in doing the detail work ." 

Old Papermaking 
Old Papermaking, resultatet av Hun
ters egne undersokelser, kom ut 1923. 
Boka - helt og holdent hans eget verk 
var den forste på Mountain House . 
Hunter blotet opp tremassen, laget 
for mene, framstilte papiret og trykte 
h vert ark med typer som han hadde 
Stopt selv. - Boka, rikt illustrert, inne
holder et vell av opplysninger. En pre
sentasjon av vannmerker og personer 
knyttet til faget horer også med. 

Etter Old Papermaking fulgte den 
store folianten The Li terature of Paper
making 1390-1 800. 76 sjeldne boker ne
vnes, flere med tittelbladet i faksimi 
le. Ulman Strohmer, papirtilvirkeren 
som flyttet fra Nurnberg til Lombardi et 
på slutten av 1300-tallet, er represen
tert ved sin dagbok 1328- 1407. I den 
forteller Strohmer blant annet om hvor
for han måtte forlate Nurnberg rundt 
13901k. 

Med The Literature of Papermaking 
1390-1 800 hostet forfatt eren megen he
der - being a masterpiece in bookma
king, a most scholarly piece of research. 

Bak framgangen lä forbedret pro
duksjonsmåte. I New York hadde Hun
ter omdannet lintoyfiller til fiberrik 
masse ved h jelp avet gammelt knirk
ende vannhjul. Han laget arkene i en 
håndform - slik det skjedde gjennom 
århundrer. Knapt en eneste side ved 
gammel og ny papirframstilling ute og 
hjemme unngikk Hunters oppmerk
somhet. Spennvidden var stor : Hand 
Made Paper and Its Water Marks I 19 1 6J, 
Papermaking through eighteen cen tu -
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ries II 930J, Romance of Watermarks 
1 1 939J, The Story of early Papermaking 
1194 1J, Story of Early Printing 11941J 
og Papermaking: The History and Tech
nique I 1943J. 

Soamerikansk papirtilverkning 
I andre boker kastet Hunter lys over 
soramerikansk papirtilvirkning: Paper
making by Hand in America 11950J og 
Pap er making in Pioneer America 
11952J. 

Med sporhu ndens teft avdekket 
Hunter skju lte skatter. 

"Profusely illustrated with tipped in 
reproductions and facsimiles of early 
printed notiees, ncwspaper announec
ments and advertisements, book pages, 
etc. I ... J, original half canvas & patter
ned boards, paper spine labe l, folding 
morocco-backed cloth box. " 

Omtalen gja ldt Papermaking by 
Hand in America . Anmelderen foyde 
til: " No. 120 of 2 10 copies hand prin
ted on hand made paper by Dard Hun
ter and Dard Hunter Jr. Magnificent tri 
bute to papermaking in early America, 
beautifully printed, and containing tip
ped-in reproductions of origina l colo
nial printings, advertisemcnts, etc. II 

Primitive papermaking 
Hunter samlet materialet til Primitive 
Papermaking, et nybrottsarbeid, fra 
Samoa, Borneo, Fiji, Tonga, Sandwich
oyene. Han tok redskaper i oyesyn og 
samlet prover på barkpapir. 

En ven n eri ndret ord av Hunter: 
"You see paper makers have to use co
lored rags . White ones are too scarce. It 
costs too much. I never sold any. Don 't 

Tittejside av l'apermaking 
by Hand in Amerika 
(1950), Hunters kanskie 
mest formfu llendte arbeid. 

want to and don' t expect to. I couldn' t 
make enough to supply a dem and if 
there we re one. rve been working here 
nine yea rs just to prove to myself that 
I have as much ski ll as the Gui ld mem
bers of the sixteenth century. I haven ' 
t earned a penny in six years and what 
have I got to show for my time? A set 
of type that 1' 11 never use but once, and 
a papermaking plant that I am through 
with now. I don ' t actually want to 
make paper. I just want to demonstra
te to myself that I can make it. I would 
like to print books, but no one would 
pay the price for the kind of printing I 
want to do," 

Dard Hunter Paper Museum 
De verdensomspennende rcisene bar 
preg av oppdagelsesferder. Funnene 
medde lte Hunter i vakkert utformede 
boker. Papirkvalitet, bokstavtyper og 
innbinding ble opphoyet til kunst. 

1938 opprettet Hunter et papirhis
torisk museum - Dard Hunter Paper 
Museum - ved det beromte MIT, Mas
sach usetts Institute of Technology. 
Samlingen ble 1954 flyttet til Apple
ton, Wi sconsin. Under sitt nye nav n 
American Museum of Papermaking til 
horer samlingen Georgia Institute of 
Technology. 

Dard Hunter dode 1966 i Chillico
the, 82 år gammel. Mountain House 
huse r nå Dard Hunter Studios, et fore 
tagen de viet grunnleggerens minne. 

The Life Work of Dard Hunter, skre
vet av sonnen Dard Hunter II, forelå 
198 1-1983. De to bindene utfyll er se
niors My Life with Paper: An Autobio
graphy 11958J. 

PAPERMAKING 
BY HAND 

IN 
AMERICA 

~~~ 'f~Ei 
DARD H U NT[R 

(' H I LLrC'OT II r. u H Il) 
IlN I r EJ) nA r H 01-' AMERICA 

:'!U U NTAJN IIn !l ~r PRr" 
Anno Dom'n' "HO 



Dard Hunter s författarskap 
(G;engitt etter databasen FIRST SEARCHs oppstilling og ortografi) 

I. Papermaking. The history and tech
nique of an ancient cralt . New 
York, Alfred Knopf, 1943 . 

2. My life with paper. An autobiograp
hy. New York, Alfred Knopf, 1958. 

3 . Papermaking through eighteen cen
turies . New York, Edwin Rudge, 
1930. 

4. Papermaking in pioneer America. 
University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1952. 

5. Handmade paper and its water 
marks. A bibliography. New York, 
B. Franklin, 1916/ 1967. 

6. Papermaking in the class room. 
New Castle, Delaware, 1931 / 1991. 

7. The literature of papermaking 
1390-1800. New York, B. Franklin, 
1925/1971. 

8. Papermaking in pioneer America. 
New York, 1952/ 198 1. 

9. Papermaking by hand in lndia. New 
York, 1939. 

10. Apapermaking pilgrimage to Japan, 
Korea and China. New York, 1936. 

Il . Papermaking by hand in America . 
Chillicothe, Mountain Press, 1950. 

12. Before life began, 1883 -1923. Cle
veland, 1941 . 

13. Primitive papermaking. An ac
count of a Mexican sojourn and of 
a voyage to the Pacihc islands in 
search of information, impletnents, 
and specimens relating to the ma
king &. decorating of bark-paper. 

14. Old papermaking. Chillicothe, 
1923. 

15. Papermaking in lndo-China. New 
Haven, 1970-1976 11). 

16. Romance of watermarks. A dis
course on the origin and motive of 
these mystic symbols which hrst 
appeared in !taly near the end of the 
13th century. Cincinnati, 1939. 

17. Chinese ceremonial paper. A mo 
nograph relating to the fabrication 
of paper in Chinese rites and religi 
ous ceremonies. Chillicothe, 
Mountain House Press, 1937. 

18. Papermaking in southern Siam. 
Chillicothe, Mountain House 
Press, 1936. 

19. Old papermaking in China and Ja
pan. Chillicothe, Mountain House 
Press, 1932. 

20. A specimen of type : An experiment 
in typefounding by employing the 
same methods and materials used 
during the earliest centuries of the 
cralt. Cambridge, Massachusetts, 
1940. 

21. Filteenth century papermaking. 
New York, Press of Ars Typographi
ca, 1927. 

22. Laid and wove. Washington D.C., 
1923. 

23. Hand made paper and its water 
marks . A bibliography. Marlbor
ough-on-Hudson, 191611). 

24. The story of early printing. Chilli
cothe, 1938 . 

25. The story of paper. Appleton, 193 7/ 
1988. 

26. A bibliography of marbled paper. 
Appleton, 1921/1988. 

27. Papermaking. Appleton, 1938/1988. 

28. The early paper mills of Ohio. Hil 
versum, Nederland, 195211). 

29. The story of early printing, as told 
in a collection of original speci
mens. Chillicothe 11), 1940-194911). 

30. Peregrinations &. prospects, New 
York, 1931. 

31. Som e nates on Oriental and Occi 
dental paper and books. U.s., u. å. 

32. Scenes from an India in ferment . 
Appleton, 1938/ 1988. 

33. Handmade paper malds . Appleton, 
1940/ 1988. 

34. Ohio' s pioneer paper mills . App
leton, 1946/ 1988. 

35. Ulman Strohmer - hrst chronicler of 
paper making. Appleton, 1921/1988. 

36. Lost and not lost. Handmade paper, 
rich in historical associations, has 
special meaning on its 25th anni
versary in America. Appleton, 
1940/1988. 

37. A maker of one-man books. Apple
ton, 1922/ 1988. 

38. An era in papermaking. The story 
of Dr. Jacob Christian Schäffer, a 
botanist-clergyman whose experi
ments in the vegetab le hbers form 
the background of the gigantic 
papermaking industry of modern 
times. Appleton, 1943/1988. 

39. American paper labels. Appleton, 
1988 . 

40. About hand-made papers and deck
le edges. Interesting comments by 
an authority. Appleton, 1926/ 1988. 

41. A rare book on papermaking. An 
ancient publication on the art of 
paper manufaeture, including eighty
one specimens of paper from every 
form of vegetation possible to redu
ee to pulp. Appleton, 1920/ 1988 . 

42 . Chronology of American paperma
king. Reprinted from paper-ma
king. Holyoke, 1943/ 1948. 

43 . Mahatma Gandhi . Chillicothe, 
193 7. 

44. Samples of handmade paper. Chil
licothe 11), 1930-1949. 

45 . The difference between wove and 
laid. Chillicothe, 1928. 

46. Old watermarks of anima ls. New 
York, 1921. 

47. Seventeenth-century type-making. 
U. s ., 1916. 

9 



10 

FORENINGEN 

Nordiska Pappershistoriker 
NPH-27 ÅRSMÖTE 25-27 MAJ 2005 I ESTLAND 

PROGRAM 

Onsdag 25 maj 

Morgon Ankomst med flyg eller båt till Tallinn 

Abonnerad buss med svenskspråkig guide möter 

11.00 Besök på Tallinns Stadsarkiv ITallinna Linnaarhiiv) . Förevisning av medeltida dokument mm. 

13.30 Lunch 

IS·OO Avfärd till Tartu 

18.30 ca Ankomst till Tartu. Inbokning på Hotell Pallas. Middag efter eget vallingår ej i priset). 

Torsdag 26 maj 
Morgon Frukost på hotellet. Denna dag använder vi apostlahästarna. 

13.00 

14.30 

Besök på Tartu Universitets Bibliotek ITartu Olikooli Raamatukogu). 

Gamla manuskript och böcker, konservering och restaurering av papper mm. 

Kaffepaus varefter besök på Tarto Universitets museum samt på Tartu Universitets 

Historiska museum IMuseum Historicum Universitatis Tartuensis) 

Lunch 

- 16.30 Årsmöte på Tartu Universitet ITartu Olikool) 

2.0.00 Festmiddag på Restaurang Atlantis 

Fredag 27 maj 

Morgon Frukost på hotellet 

09·00 Avfärd till Räpina 

10.00 Besök på Räpina pappersbruk IRäpina Paberivabrik AS) varefter besök på Räpina museum. 

Lunch 

Avfärd till Tallinn. Kaffepaus på vägen. 

18.00 Ankomst till Tallinn 

Hemresa eller övernattning i Tallinn på egen bekostnad 

För närmare information: 

www.tallinn.ee. www.pallas.ee . www.utlib.ee . www.ut.ee • www.rappin.ee . www.estravel.ee 



.. 
FORENINGEN 

Nordiska Pappershistoriker 
ANMÄLAN TILL NPH-27 I ESTLAND 

De ltagare ______________________________________________________________ ___ 

~edresenär ______________________________________________________________ __ 

Ad ress ________________________________________________________________ ___ 

E-mail __________________________________________________________________ _ 

Telefon ________________________________________________________________ ___ 

D En kelrum, Hote ll Pallas, Tartu, 2 dygn 

D Dubbelr um, Hotell Pallas, Tartu, 2 dygn 

jag/vi anländer till Talli nn med båt : Dag ______________ kl. ____________ _ 

jag/vi anl änder t ill T<l llinn med flyg: Dag _____________ kl. 

jag/ vi av rese r från Tallinn: Dag ______________ kl. 

Resebyrån Estravcl står för arrangemangen i Estland och turen har bokats so m en paketresa so m 
inkluderar all a evenemang som s tår i programmet. Resan är beräknad fö r max . 40 personer och pri set är 
beroende på deltaga rantalet en li gt följande. 

An tal deltagare 20 25 30 35 40 

o per person i dubbelrum 3 15,50 286,20266,65252,70 242,25 

o per person i enkelrum 358,50329,20309,65295,70285,25 

Bindande anmälan senast den 15 april 2005, varefter deltaga rna inform eras om avgift en . Estravel sä nder 
en faktu ra till arrangören, föreningens sekretara re Birgit Rantala. 
Betalningen i euro bör ske senast 20.4.2005 till Birgit Rantalas bankkonto i Fin land, Nordea 206218-
65590. 

Anmälan 
per post ell er e- mail till : Birgit Rantala, Tienri st i I, FI-45 1 00 KOUVOLA, Finland 
Tel: +358 40t5 18 5822, birgit.rantala@pp.inet.fi 

T idtabeller 
Fl yg från Stock hol m 
Fl yg fr,l n Köpen ham n 

Fl yg från Oslo 
Fl yg från Göteborg 
Båt frå n Stockholm 
Flyg till Stockhol m 
Flyg till Köpenhamn 
Flyg till Oslo 
Flyg ti ll Götebo rg 
Båt ti Il Stockhol m 
med båt till HelSingfors 

Ankomsttid Ta ll inn 10.35 och 16.35 
Anko msttid Ta ll inn 13.00 och 17.35 

Ankomsttid Ta ll inn 17.35 
Ankomsttid Ta ll inn 18.20 
Ankomsttid Ta ll in n I 1.00 
Avgångstid Tallinn 7.55 och 17.35 
Avgå ngstid Tallinn 13.35 
Avgångs tid Tallinn 18.20 
Avgångstid Ta llinn 14.50 
Avgångstid Tall inn 17.30 
Avgångstid Tallinn 19.30 

OBS!!! 

Se tillägg för resor och 
hotell på nästa sida. 

I I 



TILLÄGG TILL INBJUDAN TILL NPH.s ÅRSMÖTE I TARTU 25 - 27 MAJ 2005 

Flyg- och båtresa. 
Nedan ha r vi samlat avgångstiderna för 
dc flyg- och båtförbmdelser som är ak
tue ll a för resenärer från Sverige och de 
fr ä n Norge so m byter färdmed e l i 
Stockholm. Flygbolagen och rederie r· 
na ser helst att bokn ing ske r på angiv
na In ternetadresse r. Den uppmärksam . 
me konstaterar snart att ankomsttiden 
den 25 maj - p.g .a. omvägen över Ma
ri ehamn och tidssk illnaden - Inte ä r 
fö renli g m ed den fö rsta programpunk
te n, nämligen besö ket på StadsarkIvet 
kl I I . Genom a tt korta lunche n en 
halvtimme kan den frågan lösas. Ge· 
nom mindre omdispositi oner i fredags
programmet 27 maj tillgodoses dc del 
tagare som önskar å terresa fredag 27/5 
med SAS eller Estonian Air, båda av
gå r omkring kl 19. Färjan avgår reda n 
17.30. 

OBS. Vissa båt- oc h flyglägenheter ii r 
redan hårt bokade unde r veckos lutet 
va rför deltagarna rekommenderas att 
omgåe nde reservera plats . 

Hotell 
Det i nr 1/2005 intagna programmet 
omfattar kostnaden för 2 nätter 25/26 
oc h 26/27 på Hote! Pallas i Tartu (Dor
pat io Den som inträffar tidigare i Tallinn 
eller önskar dröja sig kvar lördag·söndag 
28-29 maj måste sjä lv ombesörja hote ll 
reservation . Det finns ingen es tni s k 
resebyrå i Stoc kh o lm , men Ta lli nn 
To urist In formation Center kan ge 
förs la g. Te l 00372 - 6457777, e- pos t 
turismii nfo@tallinlv.ee. 
Följande hotell har föreslagits, alla beläg· 
na i centrum . Alla priser avser dubbelrom . 

• Sokos Hotel Viru, EUR 130 
reservation@viru.ee 

Old Town Maestro , EUR 11 6 
maestro @maestrohotel.ee. 

• Radisson SAS Hotel Tallinn, EUR 150 
www.radissonsas@com 

• Meriton Old Town Hotel, EUR 60 
www.meritonhotel.com 

• Reval Hotel Central , EUR 80-100 
www.revalhotels.com 

Scandie St. Barbara, EUR 100 
www.scandichotels.com 

Flyg- och båtförbindelser 
Stockholm - Tallinn t o r 

l.Med Estonian Air, info@estonian-air.com 

Till Tallinn. måndag - fredag 08.40. 14.5 5, 
19.40. Tidsskillnad 2 tim. 

Till Stockholm, månd. - fred. 07.55, 17.35, 19.05. 
Lördag 07.55. 13.55, 17 .35 . Söndag 13.00, 19.05 
2. Med SAS till Tallinn. SK 8400. 08.40 ank. 10.35. 
SK 0748, 14.50 ank 16.50. 

Till Stockholm, SK 840107 .55 ank 07.55, 
SK 8403 18.55 ank 18.50. 

Priset beror på biljettillgången i olika prisklas· 
ser. SAS - Snowflake kostar lägst 1.186 kr ToR. 
Enkel resa Tallinn - Stockholm kostade ultimo 
mars 743 kr/ person 

3. Tallinks färja avgår från Stockholm kl 17.30. 
ankomst Tallinn 10.30. Pris: A· hytt 1210 kr, 
B-hytt 980kr. Från Tallinn kl 17.30 ankomst 
Stockholm 10.30. www.tallink.se 

4. Linjen Kapellskär - Paldiski. Avgång Kapell 
skär kl 21.00 ank. 08.00. Bussförbindelse från 
Stockholm . Pris: dubbelhytt 690 kr. Avgång 

Paldiski kl 10.00 ankomst Kapellskär 19.15. 

The Royal Agriculrural College is set in idyllic surroundings on the West side of 
the Roman town of Cirencester. It is served by good roads and is on a direct rail 
line to london. The college may be viewed on their website www.rac.ac.uk 

PROGRAMME 
W e slart Friday aflernoon wilh " visil lO Hollinsswo rth & Vose, Posll ip P,'permills fo llowed by" 1" lk "n d dinner. 

Saturday mornins we visil the WhiltinSlOn Priv"le Press "nd spend lunch time in Ih e spa lown of Cheilenham. 
Saturday mid-aflernoon wc return lo lhe college for lectures and a wine reception and Conference Dinner. 

Sund"y mornins we h,\Ve leClures and a forum d iscussion on Papermakins in Ihe 1950's and depart af ter lunch. 

Lectures To lncJude: 
Peter Bower : The ['"intinss of Jaques Le Moyne de Marsues • Rod Cave: N ,\Xi Papermakins in Yunn" n, Chin" 

Jane ~,s" n : Reslo rins "n O ld Tredtise o n Boardm"kins ' Andrew Cold : S"vinS Evidence of Paper-B,\Sed Syslems 
Mike Slanyo n : Women in l'aperm"kins • Richard Hills : Brilish Moulds & their Conslruclio n 

Accommodation and Registration incJuding BAPH Membership for one year. 
Sins ie en suite includins resistr"tion E.230 . • Twin ensuite, includins res istrationE.380 per coupJe. 

For further inform"'io n and a resislralion form please con"'CI Ihe BAPH websile www.baph.ors.uk o r sen d for a reSislrMion 
orm from : RodMorley, 5 Dark Hill , F"versh"m, Kenl ME 13 7SP. Email : rod.morley@uksalew •• y.nel 

THE 13RITISH ASSOC IATION OF PAPER HISTO RlA NS 

Cordially invite members and friends of the NPH to our t61h Annual Conference 
to be heJd al The Royal Agricultural College, Cirencesler, England, 24- 26 June 2005 

FORENINGEN PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT SPONSRAS AV 
Stora Enso • M-Real, Wifsta • SCA Forest Products • Mellerstedt Reklam 

NORDISK PAPPERS HISTORISK TIDSKRIFT GRAFISK DESIGN: Mellerstedts Reklam Tryck: Nyman & Jonsson, 2005 


