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LOF	KURSUS	

PAPIRMAGERI	og	LETTERPRESS	
 
 
 
I samarbejde med MOREMINDS, Tversted  
 
 
 
 
 
 
Vi lever i en fortravlet hverdag, hvor hurtige løsninger for mange er blevet rutine.  
 
Med denne workshop vil vi udfordre den travle hverdag, hvor der sjældent er tid til 
refleksion over valg af både forbrug, produkter og af tid.  
 
Vi vil genanvende materialer fra vores hverdag, og undersøge, hvordan man kan 
bruge kreativitet til refleksion over dagligdagen, finde skønheden i at skabe unikke 
ting, der kan være med til at understøtte et mere bæredygtigt forbrug.  
 
Vi vil tilbyde kursisterne et pusterum, hvor en bæredygtighed også handler om at 
sænke tempoet og give plads til fordybelse. 
 

PROCES	for	kurset	
Det bliver en leg med typografier i bly og træ, fremstilling af klichéer i materialer 
som f.eks. genbrugsplastik, -pap, -træ… Eller måske du har noget derhjemme, som 
du gerne vil bruge i et tryk? Vi kan bruge genanvendelse som en hilsen til noget, vi 
allerede kender i et nyt produkt. Vi trykker på papir, som vi selv fremstiller og støber 
i papirmageriet. 
 
Vi taler om, hvordan produktet skal se ud, og hvad det skal kunne, og ud fra disse 
tanker starter vi processen op. 
 
Fredag 20. august 2022 
Tidsrum: 17.00 – 21.00 
Mulighed for indkvartering, aftensmad og rundvisning på skolen. 
Dette er tilkøb til kurset og man kontakter LOF hvis det er relevant.  
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Lørdag 21. august 2022  
Tidsrum: 09.00 – 12.30 
 
Vi arbejder i papirmageriet, hvor vi snuser til alle processer for håndgjort papir. Vi 
fremstiller papir i genrugsmaterialer, som vi senere skal trykke på, i formater, som 
passer til det produkt, vi har i tankerne. Papirmassen (pulp) vil være færdig, men på 
kursusdagen lærer kursisterne om fremstilling af pulp og om forskellige fibre, limning 
af papir og overfladestruktur, presning og tørring. 
 
Efter frokost opstarter vi arbejdet i trykkeriet. 
 
Tidsrum: 12:30 – 13:30  
Frokost 
 
Tidsrum: 13.30 – 17.00 
Med papirproduktionen i baghovedet møder vi i trykkeriet. Vi taler om typografier 
og udtryk. Vi starter håndsætning af tekster i træ- el. blytypografier og fremstiller 
klichéer i forskelligt materiale til baggrunde, effekter el. lign. 
 

Søndag 14. august 2022 
Tidsrum: 09.00 – 15.30 
 
Vi arbejder udelukkende i trykkeriet, trykker ord og tekster på både det håndgjorte 
papir og andre papirkvaliteter. Skaber og lader os inspirere. 
 
Vi slutter kurset med en udstilling af vores produkter og taler om, hvad gamle 
håndværk kan, og hvordan de kan bidrage til mere bæredygtighed. 
 

PRODUKTET	af	kurset	
Hver kursist får en lille samling papir og tryk med hjem, som er 100% håndgjort fra 
start til slut. Alle tryk, poster eller kort, vil være unikke, smukke og i høj kvalitet.  
 
Restproduktet er kreative tanker og refleksioner. 
 

OM	MOREMINDS	
Hos MoreMinds inviterer vi gerne kunsthåndværkere, kunstnere, bogtrykkere m.m. 
indenfor, da vores overbevisning er, at vi kan lære af hinanden. Vi bruger fællesskab 
og forskellig viden til at udforme nye projekter og få et kreativt fællesskab.  
 
 
 
 
MoreMinds består af Lenes papirmageri og Sørens trykkeri.  
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I de to værksteder gør vi en dyd ud af, at vække de gamle håndværk til live og bruge 
dem i en moderne kontekst. Vores arbejde er utraditionel, og i værkstederne 
producerer vi alt fra håndlavet papir til blokke, notesbøger og kunsttryk. 
 
Søren er uddannet arkitekt og har i mange år haft egen tegnestue. Søren har 
undervisningserfaring fra kurser for Teknologisk Institut. De senere år har han 
frembragt en imponerende samling til trykkeriet, og er stærk på design, grafisk 
opsætning og øjemål. 
 
Lene arbejder på Tversted Skole, hvor hun bl.a. arrangerer kurser.  
 
Hun er aktiv i trykkeriet, men findes mest i papirmageriets dybe kælder. Lene har 
lavet papir i mere end 20 år og har samlet erfaring fra papirmagerier i Sverige og 
Holland. Hun har undervist og holdt foredrag i og om papirmageri for private hold, 
men også for AVV, folkeskoler og kommuner. 
 

OM	VÆRKSTEDERNE	
Papirmageriet råder over maskiner, som gør det muligt at forvandle tekstil til papir, 
presse og tørre og således fremstille papir i god kvalitet.  
 
Papirmageriet råder over to hollændere (papirkværne), papirrammer i mange 
størrelser, store og små støbekar. Der er tørreskabe, som kan tørre papirark på et 
par timer. 
 
Trykkeriet har to Heidelberg vingeautomater, - den ene trykker, den anden standser. 
Der er to Eikhoff-presser, to Sofardi-korrekturpresser, hvor den ene kan trykke A1, 
som er den absolut største størrelse. Endvidere har Trykkeriet to fluesmækkere og 
en trædedigel. 
 
Typografierne er i træ og bly, fra 6 pkt. og op til meget store størrelser, der er 
velegnet til plakattryk. 
 

INDKVARTERING	
Indkvartering kan ske i Tversted Skoles Gæstehus eller Galleriværelser, som bygger 
på B&B princippet med fælles bad og toilet for to værelser. Værelserne er hyggelige, 
og der er tekøkken i begge huse, som kan benyttes. Som hovedregel deler man 
værelse med en medkursist. 
 
Morgenmad, frokost og aftensmad kan tilkøbes.  
 
Ønsker man at bo mere privat eller såfremt man rejser med familie el. venner, kan 
vi være behjælpelig med privat indkvartering. 
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HVAD	ER	TVERSTED	SKOLE?	
Tversted Skole blev oprindeligt bygget i 1954 men blev nedlagt som folkeskole i 2015. 
Herefter blev bygningerne overtaget af garnfirmaet ISAGER. En del af den gamle 
skole bruges til administration og garnlager, klasselokalerne er lejet ud til 
kunsthåndværkere.  
 
Den gamle lærerbolig er blevet til Gæstehus med plads til 20 overnattende gæster, 
og den tidligere børnehave er indrettet til gæstebolig, galleri, undervisning og 
festlokale. 
 
Det er i disse omgivelser, der afholdes kurser i strikning, vævning, spinding, 
papirmageri, trykkeri, bogbinding, madlavning og meget mere. Se 
evt.www.tverstedskole.dk  
 
Med en beliggenhed 10 min fra Vesterhavet er Tversted Skole den idéelle og en 
fantastisk ramme om kursusaktivitet, - og er du vild med havbad - så husk badetøj!  
 


