T P H-A M A T Ö R E N – med SA CS-supportern

STORT EXTRA HÖSTNUMMER!!
DASSINVIGNING I HORNDAL – VI HAR ALLA DETALJERNA!!! Sidan 4!

Ledare
När hösten nalkas och det kulnar till på hav och på skär finns det väl inget bättre än att dra sig
inomhus med en god bok!? Om inomhus då kan vara ett trivsamt utedass med en fin gammal
Åhlen&Holmkatalog med oglättat papper så finns det inte mycket mer att önska i mysväg. Det är
därför med extra stor glädje vi presenterar det nyinvigda Karlshems Dass, Loo & Privet – Läs mer i
vårt fylliga reportage på sidan 4! Eftersom Karin på Karlshem samtidigt fyller jämna år ger vi ut detta
extra höstnummer som en festskrift på Karins födelsedag.
En annan stor händelse är att de två kulturföreningarna TPH‐amatörerna och SACS (Swedish Anti‐
Caravan Society) äntligen kunnat förenas under en hatt. Mycket innovativt arbete och stor
administrativ flexibilitet ligger bakom denna gigantiska fusion i föreningsvärlden. Ta del av de
spännande detaljerna i vår djupanalys på sidan 6!!

Säll den som uti nöden sådan tillflykt finner
En skön oas där kroppens plågor snabbt försvinner
Om här en stund du sitta får, Du ut i livet glatt hugsvalad går

Ur innehållet
Kultur:
Om vårt valspråk – och andras. Debattartikel med anledning av valspråkssnylteri.
Postorderkatalogens betydelse på dasset
Teknik: Intressant om media
Aktuellt: Nyinvigning av Dasset i Karlshem. Två föreningar blir en; TPH och SACS – en organisation, dubbla
budskap!
Historia: Tidiga utgåvor – en återblick

KULTUR
Debatt: Har vi inte ensamrätt till vårt stolta valspråk?
När TPH‐amatörerna bildades i tidernas gryning kom frågan om ett lagom elegant och ’snitsigt’ valspråk upp.
Knugens ’Me Sverjö i tidön’ var ju redan upptaget och förslaget ’Hinc Robur et Securitas’ röstades ner eftersom
TPH‐amatörerna inte enbart skulle ägna sig åt så kallade nattkärl utan framför allt papperet och därtill hörande
kulturyttringar. Efter lång debatt enades man slutligen om det franska uttrycket ’Honi soit qui’ och sedan en
specialkommitté utrett hur valspråket ska uttalas (ånní soa ki) var saken så att säga biff och slagordet
komponerades in i Sällskapets logga under den minimalistiskt utformade TPH:n med sitt för vinden flygande TP.
Efter många år av problemfritt föreningsliv inlöper nu påståenden det andra organisationer och media skulle
sdh ha ’snott’ vårt valspråk. Inte nog med det – man har också manipulerat det å det grövsta! Ett pressorgan
som öppet och helt ogenerat gör så är ’Grönköpings Veckoblad’ med det ökända paret Hildor Peterzohn (fdf)
och Emil Ruda (sttvm med samma namn) som egentliga utgivare men skickligt dolda bakom pseudonymer med
mera hederlig framtoning – en Blix (sic), en Ljusterdal, en
Schöldström och en Brunander. Allt för att undvika sdh
åhopp från myndigheterna och för att ostört kunna driva
sin ljusskygga verksamhet. Vi har bildbevis!
BILDBEVIS!
Nåväl – ett oskyldigt (vi är storsinta och förlåtande i Sällskapet) felsteg av en landsortsblaska kan vi ha
överseende med. Men bra är det inte! Vi trodde ändå att vi skulle vara förskonade från liknande övergrepp i
framtiden och arbetade oförtrutet på. Då kom den verkliga smällen! Från Storbritannien förspordes att man
även där tagit sig friheter visavi vårt stolta och numera även något ärrade valspråk.
Vi har forskat och funnit att det i just Storbritannien sedan ganska lång tid
förekommer ett slags belöningssystem där belöningens består av en liten medalj
och där man tydligt kan läsa vårt valspråk – men nu ännu mera förvrängt och
troligen med ett kodat terroristbudskap inbäddat. Vi i TPH‐amatörerna kommer
att, med stöd av SACS‐supportrarna, driva vår sak med full kraft med målet att få
dessa snyltare att genast upphöra med dessa ofog!

Brittiskt ofog!

Följ vår kamp i TPH‐AMATÖREN – med SACS‐supportern!

Postorderkatalogens betydelse..
..kan inte överskattas. Den var den enda allmänt tillgängliga papperskällan under många årtionden
och det var först sedan den började förses med inlagor i styv kartong och senare trycktes på LWC
(Light Weight Coated) papper som den helt slutade att vara väsentlig för dasset och dess hygien.
Bristen på bevarade postorderkataloger har länge varit ett bekymmer för kulturhistoriker och
folklorister – var kunde man annars studera dussintals klockställ, rafuschörer eller eleganta rökpipor
för gentlemän? Bristen på bevarade postorderkataloger har inte bara varit kännbar för forskarna.
Den har också utgjort ett mysterium. TPH‐amatörerna har svaret: Postorderkatalogerna
fragmenterades, gnuggades till behaglig mjukhet, användes för sitt ändamål (no pun) och förenades
med övriga restprodukter till en naturlig och närande kompost. Ett tidigt exempel på sustainability.

TEKNIK
Intressant om media
1

På annan plats har postorderkatalogens betydelse för de tidiga kulturdassen berörts. När postorderkatalogen
av skilda orsaker bedömdes mindre lämplig som torkmedia (Hur tydliga ska vi behöva vara? Ni vet väl för
fanken vad det handlar om?) så uppstod behovet av industriellt framställd media. I och med detta
standardiserades både medias kvalitet och format. Länge ansågs det så kallade Z‐vikta papperet oslagbart och
ett antal patentpappershållare utvecklades. Det Z‐vikta papperet är fortfarande populärt i stora delar av
världen men har mer och mer kommit att trängas undan av rullpapper i olika kvaliteter.
Det Z‐vikta papperet var ofta framställt på Yankeecylindermaskiner och hade då en blank yta (från torkningen
på Yankeen – eller MG‐cylindern) och en matt, oglättad yta. Detta medförde vissa olägenheter då det inte alltid
var så lätt att komma ihåg hur papperet skulle hanteras för att undvika att så att säga aktivera blanksidan,
vilket i allmänhet medförde avsevärda olägenheter för brukaren.
Rullpapper från yankeemaskiner förekommer ännu, men endast i vissa avgränsade geografiska områden.
Däremot har rullpapper från kräpp eller tissuemaskiner blivit mycket populärt. Papper från kräppmaskiner
framställs i stort sett som MG‐papper, dvs
torkas på en Yankeecylinder men med den
skillnaden att banan tas av med hjälp av en
kräppschaber som ger den fina
’skrynkligheten’ som vanligen förknippas
med kreppapper. Kreppningen ger styrka,
upplevd ökning av papperets tjocklek och
dessutom en överlägsen
upptagningsförmåga. Den senare helt
avgörande för dassupplevelsen. Tissue
framställs i stora snabba maskiner med
mäldspruta och avvattning via dubbla viror.
Fri banföring förekommer ej och
maskinernas hastighet kan vara betydande
med upp till 2000 meter per minut, eller
mer. Exempel på Z‐vikt ’patentpapper’ och
en rulle modern tissue (präglad two‐ply)
visas i bilden.
Media har välvilligt ställts till förfogande av:
A.
B.
C.
D.
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Signe Stenman, Falun
Coop, Karlskoga
Leif Greek, Karlskoga
Dennis Karlsson, Luleå

Med kulturdass avses en speciellt för avträdesändamål uppförd byggnad med ändamålsenlig inredning. Med
spontandass eller vilddass avses de platser i naturen där man tidigare uträttat sina behov. Den ’stång i vägg’
som värdshusvärdar ålades hålla med under medeltid och framåt intar en mellanställning mellan vilddasset och
kulturdasset.

AKTUELLT
Kulturdasset i Karlshem återinvigt
Det är verkligt roligt att kunna berätta att Kulturdasset i Karlshem nu är återinvigt. Ceremonin hölls i
samband med firandet av initiativtagarens födelsedag den sextonde augusti – ett årligen
återkommande evenemang som i år blev extra festligt – tack vare den pampiga återinvigningen av
kulturdasset. TPH‐amatören fick en intervju med festföremålet (ja, Karin, alltså):
TPH: Hur känns det?
K: Jotack, hur känns det själv?
TPH: Det känns stort. Det känns som ett kulturevenemang. Det känns som att våra förfäders kamp
inte varit förgäves. En historisk dag. Minst sagt.
K: Jo, nog är det så. Ska det vara en provsittning? Nu när det är invigt och allt. Redaktörn blir tvåa –
silvermedaljör så till sägandes. Eller har det nyligen gjorts? Kanske att behov inte riktigt föreligger?
TPH: Jo, hmm..
K: Kanske inte är så lätt inför publik? Ovan kanske? Generande biljud? Men det råder vi lätt bot på. Vi
ställer upp med dasskören och tar i med ’Dåne liksom åskan bröder’ det brukar hjälpa.
Där avbryter vi intervjun. Men vi kan försäkra att stämningen var
på topp och tackar för de intressanta och insiktsfulla
upplysningarna. Bilder från Kulturdasset nedan och t.h. Källa: K.E.

Dasset i lummig sensommargrönska!

TPH – föredömlig bild!

Dassdörr med manöverten

Dasslock med trådrulleknopp

Festligheterna visste ingen gräns och snart kunde alla få tillfälle att provsitta. Med modern
solcellsteknik kunde belysning av den ganska smala och ibland vingliga stigen ordnas så att sittningar
även efter mörkrets inbrott kunde företas utan risk. På det hela en mycket givande och intressant
dag!

Två föreningar blir en; TPH och SACS – en organisation, dubbla budskap!
Denna artikel är under produktion. Av vissa skäl kommer den att förbli så under överskådlig tid. Vi
ber om ursäkt för detta och rekommenderar en tillbakablick på TPH‐amatören i faksimil från 1996:

