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NPH-9 Stockhola juni 1985 

ILIina.ed inbjudes du Ull pappcrshistorisk kOllfe ren. i Stock 

hot. dcn 14-17 juni 1985. Bland progcaapunkter och studie 

besök kan preli.llinärt nlJanlls följande: 

Fredag 14 / 6 

f m 	 Besök p! Träforskningsinstitutet vid Tekniska Hög

skol"n. Redogörelse för verksamheten. Svensk pap 

persindustri idag. SCPF Industrihistoriska utskott 

presenterar ,in verksamh~t. Osjöfors-fJlaen. Lunch 

Ledig för sight-secinq . shoppi ng a • 

kvlill 

Lördag 15 / 6 

f m 	 Heldag.besök pA Twnha pappersbr uk söder o. Stock
hol.ll . Papper&~usect med handpappcrltl11verknlng . 

Redogörelse för brukets ve rksaMhet . Vattenmlirkning 

idag_ 

kväll 	 FestMiddag pA bättre restaurang I Sthlm centrum 

Söndag 16/6 

f • 	 Grafiska sSll.kapet visar hur papper anvlnds vid 

q ...afikh·II"'''t411nlng . UtsUllninq av konstve ...k till 

verkade av papperlsaas54) 

e_ 	 NPH Kcc:lle_sl1lÖte. inle tt av utdelning /IV stipendi 

um ur Gösta Liljedahls fond. 

Visning av utlt! llning av ma~orerat papper ~ m i 

Krigsa ...kivet . 

Kväll 

Måndag 17 /6 

f_ 	 Kunqliga Biblioteket , HUIIIleglrden. inbjuder till 

kort besök . o:t.... ft .. r besök pA Ga.la Rik.at'kivet . 

Rldda ...hol.c:::n och visning av RA:. pappe ....historiska 

sa~ling. 	 en av Europas största 

e m (Nya) Rik.arkivet . Ut sUlllning av p..pper.hi.tO... .1"kt 

III<lterlal. Betagra{i . Konservering 

Konfer ensav.lutning 8Cn3s t kl 17 

http:pper.hi.tO
http:ILIina.ed


62 

Inkvartering avses i f örsta hand ske på studenthotell 

(med nuvarande kostnad enkelrum med dusch och toalett SEK 

17 5 , dubbe lrum SEl< 210, i bägge fa llen med frukost). 

För .. t t få en uppfattning om hur IlIAnqc enkelrum resp 

dubbelrum som behöver bokas önskas en preliminär icke- bin

dande an~älan om deltagande till Jan Olof Rud~n . Bardabae

ken 4. 5-16 1 40 BROM.'lA senast 1 5 Pebruar 1 1 985. 
Ett särskil t ·COOlpanions' program" förutsättes rör 

lördag e m, söndag och måndag med besök på Kungl. slottets 

Bernadottcvåninq, Hallwyhlska pal<ltse t vid Hcrzell park, 

Wasa-skeppet pA Djurgårde n och t ur med ev . shopping i Gam

la stan. 

Jan Olof Rud~n 

F..-llesrejser 

HVls der er interessc f or . at der arrangeres f~llesrejse 

ti1 NPH-medet 1 StockhOlm 1 juni 1985 , kan det sikkert 

ordnca . ~ldcr dct rejacn K~bcnhavn -Stockholm modtaqer 

Ebba Waaben , Amosebakken 8, 2830 Vi rum gerne meddele lse 

herOIn. Det var nyttigt, om man samtidig meddelte , hvorle

des man helat vil r cjac, og så viI muIighede rne for grup

p e rabat bl1ve unde r S0qt. Er der interesse for f <l'llesrej

ser fra de andre nordiske lande, kan der ogsA tages in i

tiat iv herom . 



"  
Papirfabrlkkcrna 1 Velledalen , Jylland .,
.J"eob B. Jenaen 

I vinteren 1863 k.bte ~ro••crer Willia. Rent~~nn vlnqated MIl

le for 37.600 rdl. af den WIIyndt9gjorte f\I<jIller Hans Udesenl bo. 

Den kl/lbenhavnske gro.,erer kOR 1 besiddel.e af et .tort. ny

anlagt lnduatriko.pleka be.tiende af en kornmelic .ed 7 kv~rne 

og .t..pev~rk .ed 1 k~ller. ~11erlet blev trukket af 3 under 

faidahjul, IMma atampevU"ket pi den anden (sydl1qel Abred havde 

alt eget vandhjul. (l) 

Rentzmann har ! 'IIlt a19 tiltrukket af den riqellqe vand

kraft, som aUa!:ede trak 4 vandh j ul oq efter aynaforretnln

9'tl!Wsk'lln kunne klare endnu mere . Et andet vlqtiqt forhold. var, 

at der 1 dlale Ar skete en betydellg skovplantnlnq o.kring 

Vajl. A. Ving'ted !oI9!lle havde allerede 186 0 pAtaget 11g at tll

kultivere alle sine ~bevoksede skov,kifter og to agerskifter 

med gran inden 20 lir. Detta er uden tvi v l blevet f rernskyndot, 

da det var grOSSerer Rentzmanns plan at anlzqge en moderne fa

brik for tr~s,e tlI pap lrfremstlll1ng. Arbejdat 'lik straks 

19an9, og kun et halvt lir efter k0bet var den strlitakte ~lle 

i bindlng.v~rk afl~st af en gr~ndm~ret, teglhzngt fabrik. 

Fabrlk,bygninger. 111 ved st~ehu,ets sydende k~n ad,kilt fra 

dette ved en smal pas,sge. Gavlen vend te ud mod vejen 09 'yd

vzqgen gik helt ~d tl1 len. 

Traallbariet pi Vingsted ~llc . 

Vinq'ted H\IIlle og det s_tidiqe YUholt ved G~denlen syd 

for Ho,slll blev de f\ll r ,te tr.ma!l!lefabrikker nord for Konqelcn. 

De var bagge anlagt til at levere rll.aterial e (halvfabrikata) 

tl1 de egentlige papirfabrikkcr. 

Ocr er ingen be,krivelse af Ylngsted "-11e OIIlkring .tarten 

af den ny prod~ktion, men anlzqget havde vistnok ikka andret 

s i g !M<jet flllr 1872 , da der blev uarbejdet en .in~t10' inventar

fortegneise. 

DriVkraften var en vandt~rbine pi 50-60 hk . Fa1dh\lljden 

var 7 fod (2 ,2 Ift.l. Turbinen var leveret 186~ af f1rl'l.llet Schllli

l1nlky , SBhne, Hamborq, ef ter tegnlng af "'IIIliebygger Naqel. 

x) Jacob B. Jenllon er mag.art. i historie. Siden 1976 

inspekt0r og leder at Arbejder, Hlindv~rker og Ind~'trlm~seet 

i Horsens (Jyllandl. 



Der er ingen narmer e beskrivelse af konstruktionen, men det 

var sandsynligvis en rourneyron- turbinc af lignende type som 

den, der senere blev leveret af sa~ konstrukt~r til Haralds

kaer Fabrik. 1887 blev turbinen skiftet ud med en effektivere 

leveret al S. Frichs maskinhbrik Arhus . (2) 

I \!Ivrigt bestod maskinparken 1 1872 af: 

3 deflbr\!lrer til bIIIgetrae 
l do. til grantra 

l sorterapparat tl1 gran 
l 'maskine til at fjerne vandet fra massen' 

l ventilator til do. 
2 sortersigtevaerker til blllgemasse 
2 svare hydrauliske presser m. 2 trykpumper 

l rundsav 
4 IIk.uebanke til afbarkning 

samt forskelligt tilbeh~r og hjaelpematerlel. 

Anlaeggets kapacitet opgives i 1880 ' erne tl1 360.000 pd.
2luftt~r tU!lIasse om Aret. lIertil skulle bruges ca. 900 m tra. 

3
) 

Det lIel' doq ud t11, at kun 2 af sl1bcstolene var i brug 

pA den tid, sAledes at fabrikken kunne lave det dobbelte og i 

begyndelsen af 1810 ' erne virkelig gjorde det. BAde arbejder

tallet , 80m var 20 i 1812, og den udskibede Mengde tilsiger en 

produktion på 700-800.000 pd. 

IIvis man kan slutte fra maskinparkens s&mmCnsaetning til,
p r oduktionen, var 4 af massen fra Vingsted gran oq 3/4 var den 

mindre gode b~gemallse . Det ser dog ud til, at g ran har haft 

en dominerande stilling i hvert fald fra begyndelsen af 1870 ' 

erne. 
Den 9. maj 1865 afsejlede jagten ' Johanne' af Vejle pi 

14~ laesters draegtighed med slebet ~etrae til lIelsing~r . (4) 

Det oplyses ikke, hvor tr~t er slebet, men vi t~r alligevel 
tage denne notits som det f0rste vidnesbyrd om, at traemassc

f abr ikationen på Vingsted M~lle er kommet igang. Modtageren 

var uden tvivl Havreholm papirfabrik 13 km . vest for Helsing\!lr. 

Her havde ligget en papirfabrik siden 1837. Den behandlede selv 

kun de traditionelle rAmaterialer klude, t ovvaerk, halm og 
1"gammelt papir. Denne f0rste transport fra Vingsted synes at 

vise, at man har tilsat tr~asse i lIavreholm. 

Tabel over traemasse udskibet fra Vejle Havn 1865-18. 

Registertons. 



"  
Ud i lIndet IaltKlbbenhllvn Klbge Helslng~r 

67 ,797,00 38,79 22 , 001865 
103,271866 83 , JO 19,97 
135,681867 9 4, 10 41 , 57 

71 ,0 ] 224,381868 131,74 21,61 
284,79 397,711869 112,92 
91,10 134,211870 43,11 

372,9] 587,931871 215 , 00 
162 , 16 466,851872 276 ,82 25 ,87 

1873 423, 47 176,25 599,72 

1874 757 , 98 18,90 57 , 76 834,64 

644,211875 644,21 
104, 87 502 , 30 1876 397,43 

203,201877 203,20 

25,50
1878 25,50 

Klide' Journal over lnd- og udg!ede skibe 

Vejle r!dstuell rk lv , Landsa rkivet, Viborg . 

Anm., Journalen opgiver skibe nes totllle dr~ti9hed 

ikke lllstens st'llrrelse. N;eppe alle skibe er afsejlet 

fu1dtlastede, men der er ingen mulighed for at korri 

gere denne unlbjag t ighed. l l.ut er sat 11g 2 rgt., 
2l rgt. er ca. 3 m , hvilket for trzmasse, som rUrmM! r 

50% vand svare r t11 C<I. 3 v~ttons. 

N;este udskibning f<lndt sted 28. ok t ober samme år, hvor 

en last tr;emel gik Hl Klbge. Her LA fabri kken V<lldemar shAb . 

hvi s eje r F . L. Culmsee ogs! ejede Havreholm. I de f'lllgende Ar 

gik flere laster t11 Klbge, men fra 1866 var K'IIbenhavn hoved

mAlet for lasterne fra Vingsted. 

Vej1e havneprotokol giver en f o r tegnelse over , hvilke 

laster , der er udgAet med tr.-asse Og op1yser OgsA des tina

tionerne. men det e r lkke muligt llt beregne udskibningens om

fang pr~i5t ud fra oplysninger ne om skibenes brutto-dr~tig

hed , som opq i ves i l;ester, da vi ikke kan gå ud fra, at skibe 

ne hver gang har v;eret fu1d t las t et . Vi t'llr dog l;ese af pro toxo 

lerne, at p roduktione n har v;erct stlbt stigende til og med 1869. 

18 70 f aldt udskibnlngen t il 1/3, men en de l af produktionen 

har mAske ligget over tl1 det fiD1ge nde lr, hvor lIIamgderne var 

store. oerefter blev udskibningen stabiliseret pA et h'lljt 

n l veau . 1874 udviser meget stor udSkibning . men her i 1ndgl r 

ogsl masse sle bet pl Haraldskzr . Sidste udsk1bning fandt ste d 

18. november 1876 og derefter blev ltIassen oparbe1det til f;erdi~ 
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v~rer pi Haraldlk.c. 
En betydeliq del af produktionen qik fra 1868 t l l ck_port , 

for enkelte Ar langt over halvdelen. Frankrlg var hovedkunden. 

mens en last 1871 glk tll St. Peterabor g 1 RUIlsnd. En ui 

qennemskuellq destination 1 1872 d~ker utvlvlsomt 09_' en 
udenlandsk havn. En enkelt 91n9 nzvnes byen Mantel 1 Fran

krig_ Med forbehold for den tr~.Be . der er f~rt bort af 
landeveiene, kan vi se, at ialt 1/3 af pr oduktionen fra Vlng

stad blev ekaporteret direkte. 

Hoget af den masse, der gik tll K~benhavn, kan v.re re

eksporteret tll havno 1 ~ster.~en_ Son det Iksl uddybea senere 

havde g r o.serer Rent%mann forblndelse tll det stor e flraa A.N. 

Hanlen , Cc ., der drevator handel pI 0ster.~en pi egne sklbe. 

Heget tr~••e kan v~e gAet ud som tillzgslast til produkter

na fra A.N. Hansens rlslll\lllle, SOJll. V;:lr anlaqt for at betjene 

0starsllllandene , 6) 
1868 var Oanma rks samlede eksport <lf trzmasae pi ~07.013 

pd.7) Hvis det skib pi 11 registertons, der sajlade fra Vejle 

Ul Frankrig med !n.IIlJSe var fuldt lastet, tegnede Vinqstad sIg 

for 80' af eksporten. 

Vejle Tr~ssef.brikker A/S 

Ved indqangen tiI 1810 ' erne var Vinqs ted M01Ie en virksomhed 


i god drift, og -ed de udaiqter, der ridade for papirindustri 


en , var det ~lig<Jende at a~e produktionen udvidet . Willi. 


Rentzm4nn har i . idlertid ikke ~<Jtet eller IIInsket at finan


siere en udvidalse pi e<Jen hAnd og dannede derfor aktiesel


skabat Vejle Tr~ssefabrikker. Rentzmann fortsatte soa fo r 


r etningst.rer og indtrldte selv i bestyrelsen, aOft deauden 


ko. til at bea tl af Alfred Peter Hansen O<J Julius Chr. Scheel. 


Alf. P. Ilansen var IIlIIn af den frellltr~ende klllbenhavnake 

grosaerer A.N. Ilansen O<J var l8~9 indtridt i faderens tir""". 
Dette havde flere akibc i Sillen og drev desuden mIIIllerivirksom

hed sarnt slagteri p.t Chriatianahavn. 8 ) A.N. Ilansen havde 1861 
klllbt Tirsbek, en herreglrd nord for Vejle. 9 ) 

Oet tredj e medlem af bestyrelaen var den nybagte 28 - Arige 

juridiske k"ndidat JuUua Schee l, som blev ansat som bestyrer 

pI hbrikkerne, en sUllinq han bcholdt Ul 1881. 10 ) 

Som sa<Jf91ror bcnyttede se l akabet Oc:taviua nansen, broder 

tU Alf. P. lIansen. 

Oet nyd"nnede selskab overtog Vin<jsted ~lla 17. juni 

1812 for 200 . 000 kr. Halvdelen blev betalt med aktier 1 det 
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ny sellkab , Dena den anden halvdel blev beriqtlget ved over 

tagelse at en obligation pi 36.000 kr. og udatedc18e af en 

panteobl1qation tU Rann_nn pA 64.000 kr. 

BY9ninqer ne var forslkret fOl" 50.5)2 kr. !>ert!! skal lzg

ges v~rdlcn af maskiner og varellger , .en a l liqevel va r det en 

meget h~j k~besum, som mA tages som udtr yk for de fo r ventnln

qer , INIn nzrede tll papl rlndultrlen oq 11.11!r tU treussens 

.ul1qhe'dcr. 

Aktiekapitalen 1 Vejl. Tr~ssefabrlkker var 320.000 kr. 

tordelt p! 160 andele. Heraf var de SO forlodi givet Hl Rent~

mann lom en sla91 fri/lktler. Det er uviat, hve~ der overtog 
de t!lvrlq8 .!inde le og lndaklld kapital 1 slII,kabet, men A.N. 1181'1 

sen l CQ . har uden tvlvl tegnet sig for en a t or !X)st. 

Harald'kzr fabrik 
Allered. lnden forhandlingcrne .ed Rcnt~.ann var bragt til ende 

havde selsk~et 8. juni 1872 k~bt Raraldsk~ Fabrik .ed Vejle 

A af Peter Cornellus Petersen & Co. , Horsens , for 200.000 kr . 

Petersen repr~senterede det hOllandake kedel f~rerkompa9nl, 

SOIII havde ha f t ene re t UI at rejse rundt med kobbert~j tU .alg 

1 Jylland. Privilegiet bort::aldt 1. januar 1866 , og kompagniet 

opgav at konkurrec. med de fabcikker, ~n ventede ville springe 

fce• • De forbeholdt slg ved Balget, at kobbert~jsfabrikken 

uhindret kunne bruge af vandet indUl l. II\8j 1873. 

Da Vejle tc~asefabrikker blev dannut, fandtes ialt 12 

masso- og papirrabrikker i Danmark med ialt 666 arbejdere. (Il) 

De 3 st~rste tllh~rte medlemmer af familien Drewsen, nemlig 

Silkcborg. Stcand~llen og 0cholM . De bcsk~ftlgede 2/3 af ar

bejdsstycken .1 branchen, ~n dc vac alle baseret pl dc kendte 
IMterialer. 

Halvdelen af fabrikkerne U. omkring Kl&henhavn , hvor det 

st~rste .arked var . I Jylland lA foruden Silkeborg ~ sml fabrik 

ker .1 landdtstclkterne. Vingsted ~llo var den at_rate blandt 
dtsse. 

Det er bland t de sm! virksOmhcder, man skal s~ge de eks

per imenterende fabrlkker, der lavede tr~sse, nemlig foruden 

Vingsted-IUosteCII'IIUle og celluloseflobrikken i lIinnerup nord 

for Arhus. Den sidste var grundlagt af grev Frijs til Fcljsen

borg, som havde .tore skove pi sine godser. Denne rabrik op

l~ste trzet ad kemisk vej i ~aatning til de andre fabrlkkers 
mekani.ke silbemetode. 

Ferste halvdel af 1870'orne blev en gr~etld uden 81de 

http:mekani.ke
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12)

stykke for den danske papiclndustci. Der blev grund lagt 

Itore fabrikke r i Dal~ ved Odense og Magle~lle ved Nzatved. 

I K~benhavn lbnede N~rrebro Papirfabcik . De var alle langt 
Bt~rre end Vajle Tr.-4ssefabrikker, .an gcundlzggernc havde 

tt l syneladende ringe forstAelse for de nye rABtotter. Dalum 

og Ma91e~11e var helt bsseret pA de <JiRngse materialer, hvilket 

Izcl1g undrer for Oalwu vedkOlm'.ende , da OCtavtuI Ilansen var 

blandt initiativtagarne. 
Stnka efter k_bet af lIanldsk;er 9ik _n l'1an9 med <!It ud

dybe og regulere len. Regulerlngen 4nglk tl11~bet tiI fabrik 

kan. som akulie moderniseres, mens uddybnl ngen .kulle ~ul19-

g.re pra~fart pA len tlI Ving_ted. Arhejdet blev overdraget 

godseje r de Bang. Haraldsher, hVII arvingar fik udbetalt 10. 000 

kr . for arbejdet l . • ep . 1872. 

De f~rste fabriksbygninqer stod f~rdige inden udqangen 

af 1813, hv1lket Ars tal stadiq l_es i j ernboqstaver over ud

l~bet fra turbinekammeret. Der blev tndlaqt 2 turbiner, en 

enkel t - 09 en dobbe ltvlrkende , fra Naqel I Kämp, H8I:Iborq. Ka

paciteten var 100 hk. oq faldh~jden 12 fod . 
Haralds kller Paplrfabrlk blev startet som tre.liberi , -an 

af mere moderne ttlsnit end Vingsted. Trzet blev kog t under 

t ryk fer I1lbninqen l ) kuqlefOrJllede kedler . Efter 111bningen 

1 de ) defibr~rer blev massen yderl1qere findelt i 2 stenqanqe 

(kollerqanqe) og " ho ll;aendere. Pahrl);ken koqte ogs! tr~ tU 

slibninq pA Vings ted , der 1kke selv havda );edelanl.g. Op gen 

nem 1880 ' erne svingede p r oduktio nen af tr.masse mallea 86).000 

pd. (1882) og S68. 000 pd . (1886) afha!n91g lIf Aens vllndfering. 

Allereda kort efter starten 91k ~n 19ang aed at plan

l.gge fabrikkens udv1delse ttl eqentllq paptrfabrtk, og 22. 
december 1876 startede produktionen. Den 2- etaqers hovedfabrlk, 

hvor f/lerdlqvllrerne blev lavet, 1& est for ~lle l lll bet med gav l 

ud ttl landevejen. Papirmaskinerne blev trukket af en damp

maskine, soa stod i en tilbygn1ng ved den ~stlige . ur. Tur 

binen trak trzsliberiet, .an der kunne s kiftes efter behov. 

Kedelhulet med skoriten 1& velt for m\Illlelebet sammen med koge

huset (byqn . l oq la). Fabrikken dzkkede lalt ca. 1400 ,.2. 
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Tabel over produktion af tr~sse og papir pl Haraldsk~ 


og Vingsted. 1881-89, 1896-99. 


Pund  
Samlet prod. 

Papir
Uaraldsk~r Ving sted af masse 

1.153.9731881 715.099 378.874 

1882 862.856 375.656 1.238.512 

1883 796 . 528 401.356 1.203 . 884 

1884 735.315 400.620 l.iD.H5 

188 5 697.895 J80.068 1.071.963 

1886 568 .457 354.898 923.35 5 

1887 598 .15 7 316.168 91 4 .325 

1888 64],162 492. 368 1.135 . 530 

1889 574.446 469.336 1.043. 78 2 

1896 348 . 411 432. 917 2 . 276.116781.328 

1891 306 . 533 Hl.664 760.197 2.298.837 

1898 282 . 352 504.802 187.154 2.356.817 

1899 264.184 463.267 721.451 2.269.147 

Kll(le, De fOl"cnede Papl rfabrikker, pakke 1I\ol'rket 

Ha r aldsk..u. 

De forenede Pa~irfabrlkker A/S 

Den o ptimisme, der 1 begyndelsen ar 1870 ' erne havde pr~ct 

papir1ndustr1en, blev s11dt op under de f0lgendc Ars vanskel1g 

heder . Plere fsbrikker var dlrllgt f o rberedt og mAtte have 

tilf~rt ekstra kapital , og priserne pA papir faldt st~rkt . 

For at im0degA kr i sens virkningcr indgik 4 af de 8t~rste fabr1k

ker, Maglen>0Ue, Slikeborg, DalUlll og Strandmj;611en 1881 en af 

tale om faste priser og begr~nsnlng af 9roduktionen af sk rive

og trykpapir. Det gjorde 1kke sA mcget, at Vejla Tr«nassefa

b rlkker stod udenfor o rdningen, da denne vi rksomhed jo kun 

1avede grovore sorter pakpap1r , men det undergravede aftalen, 

at Frederiksberg Pap1rfabr1k, anlagt af bladkongen Fers1ew , 

begyndte at proäucere i 1881 . Den ene ut11fredllllti1lendc af

tale afl~lIte den anden op gennem 1880 ' e rne. En varig l~lIning 

p! branchenll problemer kom !wcst gennem dannelaen af De for

enede Paplrfabrlkker A/S 22. februar 1889. FUlllonen omfa ttede 

9 danske fabrikker, herlblandt Vejle Tr~ssef&brlkker . Ude n 

for stod Perslews fabrik, som man dog fik en handelsaftale 

med. l]) Klosterm\lllle forblev ogsA Belvst;l'ndlg, /IIOn mAtte g4 
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ind pi kun at producere tr~5se og fraskrev sig retten tll 

at lave f.rdlgpap.141 Enkelte andre specia li serede, smA pap

fabrikker stod 0981 udenfor, nemliq Ny ~lle 1 Ringk~bing amt 

og St.. Clara Mtllle 1 Roskilde. 
Fabrikkerne blev erhvervet for ialt 4,] mill. kr. 09 del

vis betalt med aktier 1 det ny sel,k8b. Vaj le Tr~ssefabrlkk.r 

fik 600.000 kr . tor .asklner og bygninger 1 Vingsted og Harald.

k,u og 43.573,35 kr. for l&qec .... . Herat blev 300.000 kr. 

stlende 1 det ny selskab so- aktiekapital. Det svarer tll 12\ 

at den sam lede aktiekapital pi 2 , 5 .il1. kr. 
Bygnlngerne va r torsikret for 150.000 kr. Der er ingen 

vuderinq ar maskinparken i anledning af Qver tagelaen, men an

l~gene. vlrkel l ge v.rd l 11 uden tvlvl langt under QvertagelaeB

summen . Ttl sammenlign i ng skal n~nes, at betalingen for Magle

M011e var at samme st0~~elsesorden,lSI _ens Dalum blev betalt 

med 950.000 k~. - den Bt0~Bte sum , de~ blev betalt. De to 

stor e fabl"ikker havde hvel" kostet ca . 1,2 IIlill. kr. 1 anl~
gelse. K~besummel"ne havde sAledes ingen sam.enhang med fabl"ik 

kornes udstYl", men be~oede pi et sk0n o vel" de enkelt. fabrik

kers afs.ltning, og her blev fabrikkerne ved Vejle A vuderet 

meget h~jt, mAske som de solideste af samtlige. 

Bestyrelsen for sammenslutningen kom til at bestA af re

pr.sentanter for de ficmaer, der indgik. Gr osserer Harald Han

sen og Willia. Rent%.ann indtr!dte fo r Vejle Tr~,.efabrikker. 

Og,i O.lUIII og Magl~lle indsatte to, Qoens de ~vrige .... tte 
n_j., med en plads hve~, hvilket ogs! vidner aB Vejle-fabrik

ke rnes ,t.rke stilllng. Disse tre fabrikker besatte tilsamman 

6 af den t_rste bestyrelses 11 pl.dsel". 

HSl"ald Hansen var bl"odel" til sagf~rer OCtavtus Hansen, 

der 1 besty relsen for De torenede Papirfahrikker r epr.s.nterede 

Dalum, og Alfred Hansen , der blev omtalt i forbl ndel,e med 

dannelsen at Vejle Tr~ssefabrikker. OCtavius Hansen var en 

va.... fortaler for sa~nslutnlnqen og blev n.atfor.and i be

styrelsen. Hans og hans bredres rolle for den unge danske pa

plrlndustri kunne fortjene en n~~re undersegelse. 

Ri_terialerne 

Det var sj~ldent, papir blev fremstillet af tr~sse slene, da 

fibrene er meget korte, ill~r nAr tr...e t er alebet, som det var 

tilf.ldet pi VinglIted og Harsidskar. pi Haraldakar har man 

tmidlerttd brugt l"en tr~sse , og da trzet blev kogt f~r alib

ningen, gav det en bl"un masse, som kunne bruges til pakpapir. 
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Tabc1 

Udlosut al1betrit OCJ tr~sse, Vejla havn 1813-97. 

Procentvla tordelt pI oprindelsesland. 

Sverlqe Norge Denf Antal Rqt. 
O",ruaark Tyskland Finland masse l,utee 

127.. •1873 

1874 " 100 5 '" 13 6031815 lO 
1876 100 " , 387 

1877 3 123.. " 1878 3 9 362" 1879 100 11 217 

1880 ]l l2l•" ,1881 100 250 

1882 75 18" ". 
1883 37 63 24 92J 

1884 21 .8<" " 188~ 384•" " " 1886 3 12 14 9"" " 1887 70 9 21 21 32 977 ,.1888 15 11 11 15 '" 1889 30 23 37 37 33 

1890 26 32 14 1292'" "  1891 ., " .. 2180• " 1892 14 37 19 " 22 1042" ..
1893 3 35 1864•" " 189. 19 33 51 37 1280 ,. " 189~ 18 15" SJ 5" 
1896 23 77 11 472 

1897 11 20 " 77 13 517"  
Kilds, Journal over ind- og udg!ede sklbe, 
Vojle r&datuearklv, Landsarkivet, Viborg . 
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Kan ha r oga& b r ugt halmmasse, og 1893 blev fabrikken udvidet 

med et halmkogeri . 
En del r&materlale kunne s kaffes lokalt. Det var nzppe 

Iv~rt at k~be ha l m i nabolagct, og der var noget skov ti l 

blde Ving,ted 09 Haraldsk~r. Sidstn~vnte havde mest, 1alt 36,6 

ha. skOV . deraf 2S ha. r~9ran og r esten ~9· Disse arealer 

kunne l angtfra levere del forn~dne kvantua. som mA tte skaffea 

lanqveja fra. En del er givetvis k~bt hos andre skovejere pi 

egnen, ~n megct er kommet lnd over Vejle havn. som havnepro

t okolle r na vidne r om. 
Tolkningen a f p r otokol lerne c r dog ikke uden problemer. 

NA r lasten opgive s at v~re · s libetr~'. er de r nzppe tvivl om 

modtager en . Tilbagc stAr s~r9sa11et. om det drejar aig om 

b~ elle: g ran. Her kan udsk i bningshavnen giva et flngerpeg. 

Vi k~n a ikkert regne med, at tr~ f ra danske havne mest var ~, 

mens de svenske laster bestod af gran. Mango sk ibe ankom med 

br~nde, som sikkert va r bestemt til massefabrikkerne, da Vejle 

ellers var storeksport~r af br~nde is~r ti l hovedstaden i 1880 ' 

erne. l. august 1888 tiltrå dte e n ny havnefoged, som slet ikke 

kendte s libe tr~, men indf~rte mange br~ndsela laster, som efter 

udskibningshavnen og skibets navn at d~mme skulle v~re tr~ 

til slibning . F~rst 1892 kom betegnelsen I libet.r~ igen. 

Den f~rste l adning, som vi t~r a ntaga er blevet til pa 

pirmasse, er en last avnb~g (hvidh~g ) , som 6 . maj 1871 a nkom 

fra Nysted. Dagen efter ankom en l ast br~nde lammes teds fra . 

Avnb~g var l a ngt mere udbred t pI den sj~llandske ~ruppe e nd 

i Jylland. Det er bedra agnat ti l papir end den almi ndelige 

b~, men foretr~kkes desuden til .ange andre fo~l p.g .a . sin 

hå rdhed, bl.a. til trzsko , h~vlestokke og kamma til ~llehjul . 

Aret 1872 b ragte intet ad s~vejen, men 1873 ankom 2 las ter 

granbr~nde fra Kal~r 09 2 laater slibetr~ f r a K~ge . 1 874 kom 

~ laster granbr~nde f ra Små l a nd , men fra 1 8 7 5 var trafikken 

livlig. Nys t ed f i g ure r e r atter med 2 ladnlnger avnbeq, og fra 

kertemlnda kom det gode ,k i b ' aGgense ' med 2 små laster halm . 

Men l iqesom f~r og s i den dominer ade de sydsvenske havne kalmar 

og Berqqvarna. 

1878 kom lever ancerne fra RUqenwalde i Nordtysk l and, men 

d e f~lqende år frem t i l 1883 var Halmstad den altdominerende 

udskibningshavn. Derefter er billedet mere broget, men dog 

med en tydelig tendens til at danske ha vne overtoq e n s tadig 

st~rre del a f l eve rancer ne . Et nar kant skifte i tilf~rslerne 

1887. Det Ar ankom kun et enkelt s kib fra Sver ige med br~nde , 
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mens 26 indenlandske laster brag te 811betr~ , Fyn sendte meqet 

tr.1' til Vejle fra Mlddelfar t og Flborg . Skibcne i udenr1gs 

fart var gennemgående noget s t~rre end de . der sej lede i danske 

tarvande. 

Dec var en klar tendens ti1, at man s*9te rlmaterlalerne 

~ttere ved fabrikkerne. Fåborg vedblev at V.1're en vigt19 havn 

supplerat af Pjellehro ved Svendborg og Kors~r. Heget tr.1' kom 

1 slutningen af 1880 ' e r nc fra ' f jorden ' eller ' distrikte t' 

d . v.s. Vojle tolddistrlkt. De vlg tigste udskibningssteder her 

var Rosenvold, Strandhuse. Fakkegrav 09 Ank.1'cvig. For året 1894 

hentede /!Ian en del las te r 1 Koldlng . i 189 5 afqr.1'9Sede lilan 

Horsens- området og mAtte derp! til Fakse efter slibetr.1'. Marl 

ager afg8v 2 ladningcr 1 189S, og 1891 kOM tr.1' fra Heilsminde 

O<J Ah. 

Fra 1885 importerede fabrikk.en en del f<&dig tr.en.asse fra 

Norge oq senere ogsl fra Sverige. Det hanger sammen med et 

kr.. ftigt p risfald pi trB!lasse, som nedbragte prisen til 3,47 

kr. pr . 100 pd. i 1890. 16 ) Den f~rdige masse udgjorde optil 

50' af de indsejlede leverancer indtil 1894, men steg derefter 

til at udg~ra 77-85' af mangdcn, fordi dan samlade tilf~rsel 

af r lJllaterialer f,ddt staorkt i de sidste år af Irhundredet 

p.g.a. faldende papirproduktlon. Seiskabets politik var at 

samle en st\!lrre del af produktionen pI fabrikkerne i Dalum og 

Maglem~lle. 

G~'8l t pap1r indgik i produk.tionen i ukcndt omfang . Der 

ankom enkelte skibsladnlnger fra GÖteborg og Chris tiania. 

Fra 1879 ha vde fabrlkken eget pakhus pi Vej l e havn. 1891 

opf\!lr te man et nyt pi en anden parcel, som var lejet for 10 Ir . 

Havneprotokollerne er gennemglet indttl 18. deCember 1897 . 

Da var Vandeltogbanen Ibnet og b~ hel t nye muligheder for 
landtunsport • 

Tabellen skal lil'ses med fOTsigtighed . Den byggar pI havne

protokollernes oplysninger Ola skibenes dragtighed - ikke pA 

la sternes s t~rrelse. Det er 1kke mul1gt meningsfuldt at om

regne tallens til pllide llge mangder tri!' eller masse, men de 

kan give et fingerpeg om de kraftige svingninger i tilf\!lrsler 

ne og om den store geografiske spredning. Den ukendte faktor 

er den landv~rts tilflllTsel, SOlll i kke kan opg0res. 

ProdUktionen 


Der fi ndes kun få oplysninger om produktionen på fabrikkerne. 


Det oplyses i relation t il 1880 ' erne, at Vingsted sleb ca. 




360.000 pd. luftt~r masse om Aret. En opg~relse over Dangderne 

i enkelte Ar viser, ~t den kunne k~ over 400.000 pd. og lA 

h~jere fra 1888. Det er ikka sikkert, at ~lle slibestole har 
17) 

v~ret i drift hele tiden. 1902 v~r 1 slibesto le ude af brug. 

Ved lukningen 1915 var _Ikinpa rken halverat sanmenlignat med 

opg~relllerne 1872 og 1902, 2 slibestole, l paplllaskine, l prea

se m.m. 
Haraldskzr sleb omtront dobbelt si meget som Vinglted i 

begyndelsen af 1880'erne, .en nedskzringe r af alibningen e r 

tll syneladende ensidigt sket pi Hsraldskzr i den senere periode, 

siledes at der 1 slutningen af 1890 ' erne her blev sl.bet l~ngt 
.indre end pi Vingated. Kun for Irene 1896-99 kendes produk

tio ne n af bAde trzma sae og fzrdigpapir. Den samlede danske 
produktion blev i 1895 ans Ilet til 21.360.000 pd.18) Heraf ud

gjorde Haraldskzrs andel ca. 10\ . Den ssalede d~nske produktion 

var stigende i disse Ir, og ~ed sin stabile produktion har 

fabrikkerne i Vejledalen duket en faldende del ~f lIISrkedet. 

Oen hjemmeproducerede masse kunne i de Ir give 360

380.000 p:I.?'Pir eller ca. l7t af produktionen . Oen resterende 

del af behovet blev dzkket ~f .asse k_bt andetsteda fra. Den 

konstaterede tl1f~rsel ad s~vejen kunne se lv _ed den mest op

timistiske r egnemJde kun ruke til ca. 900 . 000 pd. papir . Det 
resterende forbrug pA mindst 2 . 000.000 pd. masse er dzkket a f 

andre jyake lIISlsefabrikker eller af andre materialer som halm 

eller gammalt papir. Det vides, at Kloate~lle ieverede noget 

..sse, men lkke hvor .eget. Kapaciteten vs.r 1.500.000 pd. Ar

iigt , -en 1885-89 v~r produktionen langt lavere. 19 ) Det var 

netop i de Ar, Vejlefabrikkerne begyndte at indf~re masse f ra 

Norge. I Hi nnerup nord for ArhuI havde grev Prijs til Prijsen

borg 1874 Abnet en fabrik til kemisk fre..tilling af tr~sse 

ved kogning med natronlud. Her kunne l~vel 1.000.000 pd. Ar
ligt (nedlagt 1894).20) Flere aodre IIItIller ha r i perioder 5le

bet trz , sAledes Ry M0lle (Glentholm), som samarbejdede med 

Klo8te~lle . Lerbak M0l1e havde tr.slibe~i 1880- 94 og har 

uden tvivl leveret direkte til Haraldskzr. 2l ) lndustri tzllin

gm 1906 an fl6~er endnu et tr_liberi i Vej l e sat med 2 be
skzftigede, men det er ikke identificeret. 22 ) 

I Arene efter 1889 qjorde IMn sig forskellige overveje18e~ 

om produktionen pA Haraldsker . En nyhed var, at fabrikken f~a 

1890 lavede f.rdigpap i sonme~nederne juni og juli . Man 

lavede enkeltark, som blev skiret af valsen i st0rrelaen 26 x 

)6 lommar (68 x 94 cm . ). Der er lkke spor af t~rreanlzq under 

http:1894).20
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nQgen form, sA pappet er sikkert blevet t~rret udend~rs ved 23) 

udbredninq pi grasmarker. Den metade er anvendt andre steder. 

Der blev gjort for5~ med forskelliqc blandingcr af mas 

se. En del masse blev k_bt fra Kloste~lle , men da man lkke 

koqte tr~t f_r slibningen, blev flbrene meget korte. Den 

kunne Itun brugcs som tilskud i det brune chamois-kardus og 

kunne ikke anvandes sammen med ~gemasse. Fors~ med at t il 

s~tte optil 25\ t_tV til tr~ssen blev tilsyneladende snart 

oP9ivet. 
Den at_rate nydannelse va r opf_relsen af halmkogerlet 

1893. men ellera fortsatte arbejdet og produktionen som hid 

tll i yderllgcre n""sten 20 Ar. 

Transporten 
Der viste sig store problemer ved at saJDdr:tve de to fabrikker. 

I luftlinie er der 2 km. mellem Haraldskar og Vingsted, men 

ad landevejen var der 5 km. Terr~nct mellern de to afdelinqer 

er stzrkt kuperet ved dalsiden og sumpet i dalbunden, og len 

er lavvandet og slynget . 

Alle transportforrncr blev i tidens l~b overvejet. Da 

landvzsenskommissionen for Vejle amt i 1888 overvejede at an

l«qge en ny bro pl vejan mellem Kjeldkzr og 0dsted, skrev 

RentZlMnn Ul kOlfDl'lissionen og bad om, at broen blev gjort 81 

hej, at der kunne laves pramfart mellern fabrikkerne og sl en 

muddermaskine kunne passere . Broplanen belv skrinlagt, men 

planen om pra~e blev alligevel ikke til noget. Man nlede sI 

langt i planerne om skinnetransport , at der blev givet til 

ladelse Ul anl«q at en bane o ...e r Kje1dk;us jorder, lllen pI a

~ blev ikke realiseret . Samtidig fik fabrikkerne lov til 

at benytte stien langs nordb~ af äen. Den skulle bruges 

af pramdragerne pI vej tilbage fra lIaraldskoer Ul Vingsted . 

Endnu 8 Ar sene re levede p lanen. 

Man holdt sig ti1 k~rse1 med vogne, og 1890 blev trans 

porten udbudt i licitation. Entreprisen blev givet tU fo r

pagter Torp Schwensen fo r 1.500 kr. om året . Der skulle k0res 

masse fra Vings ted til H3r3ldskzr og f orskellige materialer 

den modsatte vej . Og der ved blev det. 1903 b lev forholdene 

torbedret ved anl~gelse af en ny vej mellern de to fabrikkcr. 

Arbeidskraften 


Fra de f0rste mange 11' findes kun f l oplysninqer om personalet. 


Driftaledclscn Il fr3 1872 til 1881 i hzndernc pi Julius Scheel. 
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I tiden f~r og efter hans virke har William Rentzmann antagelig 

salv virket 80~ forretning5f~rer . Hen trAdte ud af den dag

lige lede16e ved refo~rne i 1889, I lorbindelse med ssmmen

l~nlngen sk rev han et b r ev daterat 20. febeuer 1889 til den 

ka.ite , der skulle forestA nyordningen, hvori han karakteri 

serade de 4 funktlon~rer , der i ~jeblikket var ansat pI Haralds

k~r. Den h~je8t rangerande var papi rmester August Enderleln, 

der havde v~ret ansat omtrent fra efdelingens start. Hans 10n 

var 3.220 kr. om Arat foruden bollg. br~nde og l ys. Bogholder 

L. Bokkenh~havde haft en bugtet karr lere som papirhandler, 

dampbr~nder. ~ller 09 landmand . Han var gAet fallit 1886 og 

havde derefter flet ans~ttelse til en lrlig gage af 1,960 kr. 

Maskinmester Christen Christensen havde v~ret i firmaet 9~ 

lr og h~vede 1.270 kr. om Aret. Forvaltar Julius Th~rcke 

tjente 1.040 kr. og havde varet ansat i 5 Ar . 

Enderlein rejste i sommeren 1889 og hans stilling blev 

besat med Johannes Wiehe, der kom fra Drewsen I S~nners fabrik 

Nym~l le i Nordsj~lland, der ogsl var gäet ind i De forenede 

Papi rfabrikker. Han fik titel af driftsbestyrer. Man havde 

ellers udset E. BrUe1 til posten, men han valgte i stedet at 

gl i kompagniskab med F. Bodanhoff og k~be ~loster~lle. 

Oplysninger om de egentlige arbejdere og deres forhold 


er ~get sparsamme. 1872 beskaftigede Vingsted 5 kvinder og  

15 ~d.24) Det har sikkert v4ret maximum for , hvad der kunne 


beskaftiges her. Oa kapacite~ som tidligere n4vnt i lange 


perioder n4ppe blev udnyttet helt , har der gennem 1880'erne 


og -9 0 ' erne s i kkert varet farre i arbejde i Vingsted. 

Åbningen af Haraldskar gav arbejde til mangs flere. F~rst 

fra 1900 har vi dog sikker viden om antailet gennGm Papirfa 

brikarbejdernes Medlemsblad. I maj 1901 var beskaftlget 40 ~nd 

og 14 kvinder pi begge afdellnger tllsa~en. Oertll skal l~

ges 4 mand og 2 kVinder, som stod udenfor fagforenlngen, lalt 

60. 25' Gennem de f~lgende Ar var beskaftigelsen meget konstant 

uden sasonsvingninger. Arbejdsstyrken svingede med afsatningen 

mellem 40 og 60 beskaftigedc. Arbejdskraften var ret stabil. 

Af 43 ~nd pA .edlemslisten november 1900 genfindes 36 pA li 

sten maj 1902 . 1 me11emtiden havde beskaftigelsen en enkelt 

mAned varet nede på 34 mand (april 1902). Der va r st~rre ud 

skift ning blsndt kvinderne, hvoraf k un 4 af 10 stadig var pi 

fabrikken efter l~ Ar. 

Arbejdskraften var ufaglzrt med undtagelse af en smed og 

en t~er, og den kunne rekrutteres i de omliggende landdi 
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strikter. De fleste funktioner v~ r maskinpasninq ••~ det fre.

gir af atl11ingabeteqnelser ne, s t enganq8mand, pre••emand, hol 
lJl!nde~nd. tra- 09 hlll_kOCiler. l11ftk0ger. • r uller t"'pet· O. I. v. 

Kvlnderne arbejdede _ed at sorter e q~lt papir 09 pas•• kllp

peaasklner . 
Det var snavBet og st_vet arbejde, og der blev dar for 1 

19 05 tre_.at an.odni09 on at f A et badok.... r 09 lndlagt drik
26)

kevand pi fabrlkken. hvilket blev til,tl.t. 
Der blev arbejdet l dit9ndritt 1 12-tiaen skift _d skifte

tld kl. 6 -organ og a f ten. Her er tale cc 12 tl.erl uafbrudt 

arbsjde 6 dage cc ugen. Arbejderne kunna lkke fo rlade deres 
.aaklner og mAtte lndtage deres allt i der pi fabrikken . SPfrq8

.Ilet cc indretnlnq af spis.stue blev rejst 1913, -en mullq

via ikke indf_rt. 21 ) 
Forbundat .tillade krav om 8-tl.-e rsdag 1905, _n blev at

vist. De inter ne diskussioner i atdelingen i Haraldskar at

sl,rede, at medle~rne he r foretrak h,jere l,n lor lave re ar

bejdstid. 28 ) 
Papirlabrikkerne a~te dispensat i on lra he lligdagl l oven 

1891 med henvisning tll , at produktionen var "a thangig at 1'111'1

~ent.re drivkrafter, der virker uregelmasligt".29) Svaret blev 

givet I. bekendtg,relle af 28. maj 1891 OCJ var ~rll\est et at

slag , da der kun bl e v givet tilladel~e tll arbejde pA 2. pAske

da'J OCJ s,ndag efter bededa9 Slllllt 3. jule- OCJ nytlrllldag, nlr de 

faldt pi. I,ndaqe. 
Der e r delvarre kun en enkelt oplysninq oa l,nnen pA ta

brikken. Det 1 1qel, at den var l avere pi Harald skar end pA de 

andr e fabrikke r . Der blev arbe jdet dels pi tidl,n del. pi ak 

kord, OCJ der var en rzkke ••r11ge akkord till~, 90lI'l ikke fandtel 

andre s t eder. 30 ) Pap1 rfabr1ksarbe jdernes Fllqforeninq r oste lig 

ved lO- lrs jubi l ee t meqet af, at den havde skaffet stor l~n

fremgang. PI Sllkeborg Papirfabrik var den normale daq10n i 
1886 for ~nd 2 kr. OCJ f o r kvinder 80 ere. Ars l~n nen var da 
henholdlvi8 ca . 600 kr. og 240 kr. Hvls vi antager, at 10nne n 

var pi samme n i veau pi Haraldsk.r - i hvert fald ikke hejere 

ser vi, at den hejest lennede funktion~r tjente si meget som 

5 a rbejder e . 1900 var sa tserne i Silkeborq steget, og der va r 
stor forskal pi de enkelte arbejdere . Maskinferere ved papi r

mask iner var he jst lennede med 4 kr. om dagen . Derunder var 

r .xkefelqen. hol l.ndermand , 11mer, stenqangs$llnd, q llttemand. 

~vlnderne var nie t o p pi 1,50 kr. om dagen. Alle lennlnge r er 

uden akkordtU l~. 31) 

http:uregelmasligt".29
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Den ene ste oplysn lnq om afl~nninqen på Haraldsk~r vedr~

rer 1923. da p r oduktionen var oph~rt 09 de 4 periodtsk beskzf

tigade gav s1g af med oprydntnq og afvikl i nq. Dagl~nnen var 

6,40 kr. ellcl' 80 ~re 1 timen. på 5lll!\1!1e tid var till'lc ll&nnen for 

de lave 8tl~nnede i Silkeborg, pladsmzndene, 1,11 kr. alts! n~

sten SO\ hlSjere. 

Fagforeningen blev stiftet 1. oktober 1895 og näede lnden 

!rhund.redeskiftet en orgllnisationspr ocent omkr ing 90. De r er 
ikke spor ilf f orflSlgcls8 af aktive arbejdere fra arbejdsqlve

r ena aide. Fo rho ldet .a llem parterne har tl1syneladende v~ret 

moget pragmatisk udan store konflikte r. Vlrksomhede n har taget 

fagfo reningens eks1stens ti1 ef terretning. og f agforeningcn 

har undgåct provokat i oner. Foreningen var n~rme$t et industri

f orbund , SOG omfat tede alle ansatte på arbejdspladsen, ikke 

kun pap irarbe j dere, men O9sA udeno~s~ , de faqlzrte repara 

t~re r oq kvinderne. 

Et eksempal pA en mere kon!lervativ indstillil'lq pi Haralds

kzr e nd ved andre papirfabrikker kan aes i holdninqen t il Maj

daqen. Forbundets anmodn inq til De f orenede Papir f abrikker om 

frihed 1. maj 1900 var i m'/ldekOll\lllet, men 

~på Haralds~r a rbe j dede s; grunden var, at man ikke pA 

Btedet ho lde r nogen fes t , det nzrmes te er Vej l e , og der 

er ca. 1 mil dertil, man besluttade derfor at arbej de 

f~r$te ma j , men i stadet for holde en sA meqct mere vel 

lykket g rundlo vsfest ved fabrikken i en skov, som tilh~

rer De f o r enede Papirfabrikker, SOG disse velvi lligt har 

overladt delll. ~ 32) 

Grundlovsdaqens nat ionale demonstration blev prioriteret h~je

re end Hajdagens i n ternattonale . 

Forklari ngen på de fredelige for hold er sikkert, at fa

brikken var del af en storkoncern, som b lev konfronteret med 

fagbev~elsen pi flere andre , 8t~rre arbejdspladser. Det kun

ne i~vrigt holde hårdt at få kollegerne i Vejladalen til at 

v18e IlOlidarltet lIIed f jerntboende papirarbe jdere , når de var 
33 )

i konf likt elle r n txl . Da der s kulle samles i nd til under-

st~ttelse af afskedigede arbajdere pA Kattinge ccl l ulosefabr ik , 

n~tede nagle medlemmar pA lIara ld.,k~r at yde , kr. i ekstrakon

tingent . De blev meget hAr dt angrebet i med l emsbladet, 
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·Vi synes, det var utrolig . a t der net op i Haraldsk~r 

afdeltng skulle findes f olk af den kaliber, specie l t når 

de t er indres , at forbundet resolut beta lte , hvad der til

kom d e res kolleger, den 9an9 de blev afskediget. Jeq an

tager, a t vore kolleger i lIaraldskil!r afdeltng har afbrudt 

al t samkvem med dem, thi me re ussel handling skal man le

de la!nge efter .• 34) 

Fagforeningen opfyldte agså en se lskabelig funk t ion. Ar ligt 

tilbagevendende begive nheder var skovt uren en s~ndag i juni 

(1904 gik den til Randb\61dal) og juletril!sfesten . Man kendte 

agsA fa g foreningernes tilbagevendende problem, rnanglende 1n

te resse f ra medlemmerne . Ved den stort anlagte jubilil!urns f est 

1905 udtalte f ormande n i sin velkomst , at han havde vente t 

st<,llrre ti ls tr<,llmning . ]5) 

Fa brikssamf undet 

Den lange arbejdstid afholdt arbejderne fra a t bo for langt 

fra arbejdspladsen . Deres enes te transportmiddel var benene . 

Der va r inge n store bysamfund i n~rheden , hvor arbcjdere kun

ne re kru t teres . Fabrikkerne i dalen pr<,llvede der for i et vist 

omfang at t ilbyde bolig og andre f aciliteter, som h<,llrer til 

et bysamfund . 

I lIaraldskil'r var på selve fa briksområdet f l ere beboelser, 

og i de umiddclba r c omgivclser lå yderligere nagle huse, sOm 

fabrikke n ejede og udlejede til ansatte . på \llen mellen m\lllle 

st r\llmmen og oml <,llbsåe n lå nord for vojen en boiig for papirme

s teren . Også bogholderen og snedkeren havde embedsboliger. 

Nord for vejen til Kvak M\llllo lA et langt hus, de t sAkaldte 

f amiiiehus . bygget f\llr 1892. 

Der var langtfra boliger nok omkring f abrikken til at hu

se a lle arbejdere, sam boede så langt vil'k som KiI'rb01ltng Skov 

2, 5- ] km . borte . Do har haf t 1 t imes vandring tU a rbejde. 

I 1897 begyndte en uds t ykning af arealerne mullern Fa

briksvejen og Aen . Nagle parcelle r blev solgt ubebygge t for 

75 0re pr . kvadratalen, ca . 900 kr. f or en grund. Andre blev 

bebygget af fabrikken og f 0rst solgt under a f viklingen 1922 . 

Der er kun en e nke lt oplysning om huslejerne i fabrikkens hu

se, nemlig i forbindelse med salge t . Da beta l te] af lejer ne 

24 kr. om året og en e nke lt gav 72 kr. 
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Der var underlag for andre servicefunktioner. 1881 star

tede tiaraldsur privatskole i en bygnlng, so. fabrlkken stil

lade til rådighed . Den overlevede virks~heden og havde 1931 

30 elever . 361 Da fabrlkken blev Bolgt, var det betinget 

sa lgssk\lldet . at skolen fortsat skulle benytte lokalerne grll 

till. !luset li9ger endnu 1 skoven syd for vejen tU Koerhqllling. 

Brugsforenlngen blev dannet netop det år. hvar ulykken 

slog ned 1908 , men det lykkedes den at overleve tilbagesla

qst. 
VIngsted var en .indre vlrksOIIIhed og havde ikke boliger 

til massefabrikken. T11 te91v~ket hqlrte nagla huse. som end 

nu kan ses syd for vajen til 0da~d ovar tor VIngstadcentret. 

Lukningen 

Der var besk,l'ftlgct 56 personer på de to afdelillger 1 Vejleda

l en 1 . a j måned 1908, da det lille sömfund blev knust ved med

delelsen om, at De forenede Papirfabrikkers bestyrelse havde 

besluttet at standse fabrikationen a f papir og pap og havde op

sagt alle arbejdere til fratr~else i l~bet af sommeren. Pro

duktionen standsede endeligt 5 . august 1908, og de to virksom

heder fortsatte som trzsliberler Ded en arbejdsstyrke pA 10

12 lIIamd. 
Papirtabrikkernel ledelse begrundede lukningen med hen

visning til den ny toldlov af ~ . lIaj 1908, der nedsatte tol

den pA de fleste papirsorter betydeligt. Produktionen skulle 

samles pA fzrre virksomheder, · uden at det dog derfor bliver 

n~vendigt at foretage nogen SOlll helst udvidelse-. 37 ) Begrun 

delsen blev tilsyneladende accepteret af samtiden . men den 

giver n~pe hele sandheden . Ganske vist blev tolden nedsat 

for mange sorter , herunder avispapir, der var den vigtigste 

enkeltartikel , men pakpapir og pap, som var Haraldskzrs pro

dukter, blev uzndret belastet med 2 ~re pr. kg. 38) Toldsat 

ten f or papirindustriens vigttgste rAvare, trzmassc, blev ned

sat fra 10' tiI 7,5' . og det var den vare. Haraldskzr og Ving

sted tortlat skul le producere. 39) 

Forklaringen er sikkert snarere, at afdelingerne var u

rentable, fordi de var små, gammeldags og afsidcsliggcnde. og 

bestyre lsen ~nskede at fortsatte koncentrationen, som var ind

l edt ~ed fusionen 1889. 

Ved lukningen var der 56 arbcjderc , hvoraf 26 blev kara k
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teriearet .~ gaalc og &v~ge. Papirfabrlkkerne stillede 1nd

til 10.000 kr . tU rAdlqhed til underst.tlttelse <If de "fske

dlqede. 10 kunna fl aldecsundersttlttelsc _ed det samme, og 

17 flk en kontant eng4ngsydclse af fabrikken, lngen mere 

end JOO kr. 6 kunna f A arbejde på ... ndrc papirfabrlkker, der 

af 4 på Dalu-. IS blev genansat , mens B ikke kunne f A nogen 

understtlt.tell4. Det var de yngste og stzckeste , so- ville f A 
lattelt ved at Unde andet arbejde. De 5 blev doq holdt i ar

bejda pi fabrlkken tl1 stand.ningc n og fik derefter et gr4tl 

ale p! 25 kr. Acbcjdcrc. SOft blev anbragt pi andre fabrikker, 

kunna fl flyttehj.lp pA lndtH lO kr . lalt blev udbeUlt 

6 . 981,35 kr. 
Denne produktlonslndskrankning var kun endnu et skridt 

mod total afvikl1ng. Allerede 1910 f <,& r tes forhandlinger 0111 

.alg af Vingated, .en der var for s t or afstand mellem den f o r 

langte pria på 90.000 kr. og den mulige kebers tilbud pA 
50.000 kr., lllen 9 . decelllber 1915 solgtcs anl~get til propri 

et~r O. Holstebroe, Haraldsk~r. SRlge ren s kulle fjerne ~ski 

nerne inden 1. ma j 1916. Dermed forsvandt yderligere S arbejds

pladser, og fabriksbygningerno blev snart efter revet ned. 

p! Har aldskar fort ... tte arbejdet uforstyrrct. I det ill 

vorlige Ar 1921, hyor koncernen gav underskud , og de store 

fabrikker en period. havde "-<lages a r bejdBuge , arbejdedoa u

formi ndsket 6 daga ugentlig pA Haralds~r indtil natten lO/ll. 

janWIr 1922 . Kl. 1.30 udbr\ld, brand, fordt en aksel i underr\.llll

.et l_b vara. Der var 2 _and pA arbejde. De tl1kaldte motor 

spr_jtan fra vejle, 80. var en tt.8 Qe at nA freD. Sliberiet 

og turbinehuset udbr«ndte. 

Det blev hurtigt beBluttet, at fabrikken ikke skulle gen 
opfttr•• , _ ... at de r i stedet skulle lave s trasl1beri pA DahlIII 

papirfabrik. Af de ialt 9 arbejdere , so. _iatede deres arboj 
de, fik 6 udbetalt hv.r 200 kr. 

I de ... f«tlgcndc tid f«trtes flere forhandlinger om sll l'il ilf 

anlagget. Bodonhof f fra Klosterm9l1le havde bl . a. meldt aig 

SOlD interessoret. Drlftsoostyrer Ho lstebr oe og forpagter Sand , 

Harald,kzr, tilbed 140.000 kr., men blov afvist. Efter 2 Ars 

forl«tb blev der endelig skrevet k«tbekont rakt 24. Illart. 1924 

med Bredste... Elvzrk, eon ville bruge vandkraften til at pro

duce r e elektricitet. Det blov tinglyst på e jendoflUflen, at "in

gen del af den nogensinde mA benyttes til derpA at drive el 

ler indrette fabrikation af papir. pap elle r kartan ellor no

http:flyttehj.lp
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gen detllled 1 forbinde!se stående hbrll<at.lon.· K\IIbes\,llUlen vör 

200.000 	kr" hvoraf 20.000 kr. for l~S'i!lre. 

sUedes endte paplrindustriena 60-lIr1911 epok. i vejle A-

dal. 

Vlnq_ted H\IIlle 18 90 aalet af A.nton Thornfeldt. Hens hoved

bygninge n var pudset og kalket, stod fabrlkken _ed blank. 

9u1 .ur. Den _indre bygning til hejre rummede 2 sJibcato

le . l mellcmbygningen var turbinen . Haler let tllh0rer De 

fo renede Papirfabrikke r . 
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W~sser fur den papierer 

Edo G. Loeber 

Von altersher 1st der Papierer eln grosser Was scrkons~nt 

ge....esen, aber nieht als pcr!IÖnlieher Verbr ll.uc;:her. Erhielten 

doch die engllsehen ihre tägliehe Portion Bier aus der nah

geleqencn Sehenke, ....ährend die Pran~osen auf ihren Wein be

standen, da sle damit ihre Gesundheit gegen Seuehcn u.d . ~u 

sc:hUl~cn hofften . Aber suchte 01n Pap ie rcr eine Stolle , wo 

er sie h eine MUhle bauen konntc , so war seine crsta Frage : 

Was maeht der Baeh? Hat c r klares , ....eiehcs WlI.sser, gcnUge nd 

illl SOA\fIIeC, nleht Ubermässig lJ1 Ilerbst und Frilhlinq, und ger 

ne elsfrei im Wlnter. Genijgend 5011 helssen. dass damit seln 

Wasaerrad stctig drehcn konnte , aber bitte nieht ObeDRässlg, 

das helast. keine Fluten die das Wchr fortrelasen , der Muh

le sehadcn, oder soviel SehlllJllD mit f Orhtcn, dass man kcin 

sauberes Papier maChcn konnte . Auc:h Eis war dem Papierer un

beliebt, da es das Wasserrad ~um s t i!lstand braehte ode r es 

gar zerbraeh . Dass das Wasser klar sein sollte, verste ht 

sich. Vorkommen von Forellen 1m Baeh wurde von den Papierern 

qUnstig beurteilt vegen der sehrnaekh~ftcn Fisehe, die obcn

drain klares Wasse r bcvOrzugen~IBcsonders wcnn man Weisspa 

pier verfertigte, sollte der Baeh keine Unreinheiten und ge

wlss keln Eisen enthaltcn . Maehte man nur Konzept- und Grau

papiere, so war Reinhoit des Wasser s oTwUnsCht , aber nieht 

so dringlleh . Eher dann sehon die Weichhcit. 

AIIgemein helsst C5 . die alt~n Papierer hatten sieh 

....eiehes Wasser qe....{Inseht; ....aren an den Baeh gC'Jangen und hat

ten mit weieher Seife festgestelit. ob diese gut schäume 

und das WasseT also nieht ubermässig Kalk enthalte. Doch 

stOsst man bel nliheror Betrachtung dieses Themas auf einen 

merk....urdiqen Widersprueh! 

Es ist keineswogs ungebräuehlich dasa gera de die qrös

se ren Ansammiungcn von Papiermuhlen sie h in Geqenden befin

den, åeren Boden viol Krc i dc c n thält; ....0 a150 das Wa6ser 

ausgespr oc:hen hart war lCatalonien. Kent, Fabriano/Amalfil. 

Verlangte der Paplerer wciehcs Wasser. so daehte er wahr 

schelnlleh an ers ter Stelle an den geringeren Sctfeverbraueh 

beim Wasehcn der Madern. Weichcs Wasser mag aber va. Wald 



boden her ins S5uerliche neigen und so das Metall, sei es 

Kupfer oder Eisen , anfressen. Hartes W~sser d~hingegen bot 

dem Holz des Wasserradcs und de r Geschirre und Butten einen 

gewissen Schutz, der sicherlich nicht zu verschmähen war. 

Dass man nach Einfuhrung der D~mpfmasch inc, und später auch 

der p~piermaschine, dem Ansatz von "Kesselstein" zu befurch

ten hatte, ist klar. Ein Umstand , der dem fruhen Papierma

cher keineswegs erschienen haben mag , uns heute aber erst 

klargcworden ist, geht darauf hinaus , dass die Verwendung 

von hartem, also kalkhaltigem Was ser die damit verfert igten 

P~piere mit einem inwendigen puffer gegen Versa uren vers~h 

und so ihre H~ltbarkeit bedeutend vergrösserte . Wenn Helmut 

Bansa erklärt, dass gute, alte Papiere bis zu 7% CaC02 ent

h~lten, so wollen wir ihm ger ne glauben, möchten aber als 

Holländer gerne wissen, wie es um die heruhmten holländi

schen Suttenpapiere des 17./1S. Jhts bestelit ist . 

Dabei wollen wir kurz die Arbeitsmethoden uber blicken, 

die in jener Zeit in Frankreich und Holland , heides grosse 

Papierlieferantcn, angewandt wurden: 

Obzwar uns die damaligen Wasserverhältnisse in der Au

vergne und dem Angoumois nicht gcnugend bekannt sind, wis

sen wir von den Schriften De La Lande ' s x) und Desmarest ' s o) 

her, dass man dar t bcsondcrs weiches Was ser vcrlangte. Aber, 

bei dem dart gebräuchl1chen Röten (Permentieren) der !ladern 

Kalk zusctzte, der zw~r später ausgewaschen wurde, aber 

trotzdem seine Sporen im Papier hinterliess, die ihm einen 

hohen pH-wert verlie hen . 

In den Niederlanden mussen wir zwei papierproduzieren

de Gebiete deutlich unterscheiden : Gelderiand und Holland . 

Das Wasser in Gelderiand war ~usgesprochen weich, so

gar leicht säuerlich, so da ss Kupfer und Eisen davon korro

diert wurden . Man hat es schon fruh dort mit t els Secmuscheln 

zu entsäuren gesucht . lnwief ern die dortige Fabrikat ion mi t 

Hammergeschirr und Holländer ~uch d~s Röten der Hadern uber 

flussig machte, entzieht sich unserer Kentnisse. 

Dieses war aber wahl in Holland der Fall, wo man nie 

mals ein Geschirr verwende t zu haben scheint, aber nach Ein 

fiihrung des Holländers Ica . 1675) das Röten der Hadern völ 

x) La Lande, Jos . Jerome dc, Art dc faire le papier , Paris 
17 6 1. 

o) 	 Nicolas Dcsmarcst, L ' Ar t de fa briquer le papier, Paris 
1 789 . 



11g aufgegeben h~t, d.h. ebenia11s den in rr~nkreich Ubli

chen K~1k'l'us~tz . Dahingegcn machte das Wasser den lIo11än

dern viel mehr Zu schaffen: Das Wasser der dortlgen Scen 

und Kanlile enthielt so viel Pflan'l'enr cste, d~ss es fur 

Weisspapic r herstellung völlig untauglich wa r. Man ltIusste 

sich also aus grosser Tiefc das Grundwasser hinaufpumpen 

und auch dann noch erst durch einen grossen Bchälter mit 

Seenus(heln und weiterhin durch soqenannt e klärteiche fUh

ren um es 'l'U guter Letzt vor Eintritt in die (windl HijhIe 

durch einen Kasten ltIit feinem Diinensand zu lelten , was dem 

Wasser abermals Kalziumkarbonate zusetzte. Insofern w~re 

man also gene igt anzunehmen, dass auch die nledarländlschen 

Papiere genilgend alkallsch gewesen se in ItIUSSen um eine red

liche lIaltbarkeit zu gar~ntieren. Dass !II!In in der Spätzelt 

der Ha ndpapiermachcrei H~dernp~piere schlechter Qualität 

hergestelit hat, dar f wohl einerseits an der schwieriegen 

Lumpenversorgung, andcrerseits auf frUhe Blelchversuche !tIit 

Chlor und Schwefelsäure zur UckzufUhren sein . Dass dabei auch 

der Alaun bel der tierischen Le1mung eine Rolle gesplelt hat, 

dilrfte wohl kaum in Setracht kommen; die Harzlci~ung unter 

Be illengung von Alaun !tIag da schon ehar eine Rolla gespielt 

haben. 

Note : 1) Von Forellen qosprochen , Vor Jahren zeiqte man ~ir 

in Ösj6fors Papier, darin winzlge Stillchelbarsche mitvcrar

beitot waren . Ole armen Flschlein waren mit de m klaren Sach
wasser in die Siltte hlneinqerate n. 
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mtnl , havt bUll ' lIrae lin, In h'l(:f'II.I" I nllmber 
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!.U ll of Iwenty f Ul'! of wor k · ""h it h IDe wi!.hel 
10 mi ke mo. t wid.ly a",,'bbl•. The formallon 
of Ihcuchive Ila't t d with a ,ubjt e l d ictionary on 
Ihe hi uor)' of pa~r. now conl.inin. 6,500 en· 
lri e$, ueh in 'isht b ngu. g.., with I n in lroduc>
lio n in EnJJi$II I noJ Gennon. Th~ compUuion 
iOOIl r~vuled rlle ex;'ltno;c o f I very wid~ 

Yl r~ty of proceucs, tools.lnd InIcllinery uKd In 
t h~ .lm~ ''''0llIoo ....nd yu rs of IlIrrvolut ion of 
pa~rmak in, by h~nd. It ~cam~ obvious t h.i t for 
• ConKt und~rst.nd 'nl of the tenns, illum ..tionl 
wUc n«ded ID dOCtlmen l Ih is nOw disappurina 
hindIenfI . 

Durin, his morc Ih ln fifty tri ps in Southern,Cen· 
Ir ll Ind No rthern l:uro~, Loe~r made 6,500 
dn win» lO K,k an..! look 10,000 pIlOlOa.r~ ph$, 
10 whleh ht added ~ la ree numbcr of ilLustrll tions 
o f u rly, Ind in pm ieular Orkn tal. pa~nnak in .. 

WhiLe do'n, rHe n ch for his book p"ptT Mould 
/J,HI Mo..ltJ""okt, (Amsterdam, 1982), he collec· 
Ird OO'fI I S.ooo walennuh. Tbcoe came from 
m,ny unpubli"'ed collections 'nd concerMd 
mlinly tht period from the le"cnlnnlh l luoutlt 
IM ninrtun lh ccn"rry (untiL now I ncpcttd 
epOCh) .boIII whieh much informi tion is n«ded. 
Card induCI rnhlnu the Iccusibmty Ind UK
fulnul of the eoll«:tions, and a HM of tuaYI 
pt<Wldes in trrestin, informulon on pInkular 
dr taill . 

The ~Mr IIchlYt Is I vuy rich $OUr("C, unlque 
In iI I (idd. Fo t many disciplintS il il I ,oldmine 
of ot~(TW1se hndly Icccuible inform'lian. II 
1$ rOr1 Un.1 lt !hal this colleclion, UKmblrd by 
$Ueh I n CN di!c.Ad mlny"iided cx~n u Loebcr, 
will now bcc<omc mote widtly IVlibb~ throu&h 
I micll)f..:ht; tdiliolL 

F"rthcl infom,..ion m.y be Icq" Uled f, om : 

M•. E.G. Loe~r, Slr ynl..n 2·2 1, Hi!vrnum, 
The NUherllnds 

Mrs. B.J. Vi n Ginnchn"'ln de Kn.t u lt, Hi!vu· 
"'''', The Nc thcrM nds 

Dr. R.L. Hills, Norlh Weste rn MUi(um of Science 
and lndulolry, Ml nchdt tr ( UK ) 

Mr. H. VOOIn , RO)'11 Ubrary, The Haauc, The 
NriherlInds 

The mierofiche collK tion 

The mierofiche COllec tion 101m conslIt of tluee , 
par I,. , Iso I vai lable seplll ldy. 

I. Dielionary of pl~rm.kjn •. 6,500 entrle, In 
tiahl l.nIlUI&t.I , approx imalely 6,500 pl&e~. 
priet s rr 400. 

2. Iconopaphicl t coIl«: tion. 6,500 dnwin&S, 
10.000 pltotoJlaphl, Iddi tlon.a l iIlullflt ions, 
clld index, and coll« l ion o f flNoYS (M SS). 
pr iec sr. 1,200. 

l . Wll r nnart COIIKlion. , pp'Ollimnely IS.OOO 
"'«IS wilh dnwl nll:$ o f lOI" e,marks and I n 
indfX. 
priee srr. 1,000. 

Bio&'aphical notc 

Eduard Gerlw-d Locbcr was bo rn in Am, lerda m 
In 1902, and Will ac livc for fOlty·five yu rs IS In 
internUiona i "",~r ex port m,n.aan . In this U P I ' 

ci ly he l raveLled ellt f nsivtly Ihroo&h Europe, 
Am, Africo, ano.l Nor th I nd Soud, Americ.a, 
IIlnnwhi\e lu mi". ten lanpq,u. On Ihe DCCI." 

llon of his iC"O"rnty·firth birthday in ' ccocni lion 
of his tontri~ t ions 10 tM history of ""'~. Icch
nolorY , he ...-as ....ardtd IM ri", of honour of the 
l..,Ucumin, AssociI l ion of German pIper Icc.... 
nGloP" · 

http:Idditlon.al
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Vand~rker i svenske kongcbreve 

Gustav (1.1 Va • .,. af Sver ige 11523-601 tU kong chrhtl...n l . 

af D,maark 09 Norge 11 536 - S~) 

Biete Rottenstcn og Ebba WlIlIben 

Tyske Kancelll_ arkiv, "fdeltngen for de udenrig_ko anlig 

gender (T~UA J. 1 Riqsarkivet i K_benhavn flndes under grup

pen Sverigc bl,a. bravo fra svenske konger tiI de danSk- nor

ske konger begyndende .ed breve fra Gustav Vasa . l tiden ef 

ter 1771 lndg!r kongebrevene i arkivet efter Departementet 
fo r de udenrtgske anliggander indttl 1848. Oorefte r lndg!r 

de svenske kgl. brave i de danske kongera prtvatarkivcr, so. 

098å af ieveras tU Rigsarkivet , dog undergivet bestellllte reg

ler om benyttelse. 

Det viI si90. at dcr kan l~ge. en pllpirhistorlsk uo 

d.r.~else. sa. .tr~kker alg over 4- 500 Ar, og sa. kan vise, 

hvilket skrivepapir, der blev benyttet i breva, hvortil der 

var knyttet en vis prestige, udsmykkedo med ~ajest~tssegl, 

pukt skrevne p" godt papir , f 9 rmentlig dot bedste, der var 

at f A i Stockhol., Uppsala ell er hvor paplret or k~bt. Under

.~gclsen er startet med det fo~ål at se, hvl1ken typa papir, 

der findes i brevene, og for at konstatera, a. og hvornår vi 

finder papir, sa. er fre.stillat pi svenske papiTWItllleT. 

En lignende unders.galsa lavede vi for nagle Ar siden 

af Christian 4. s brug af skrivepapir 1641-48 Il. Vi fandt ok

se.pler pi, at Christian 4. havde skrevet pA dansk popil', -en 

ekselllplerne var ikke så mange, at det tydede pi et bevidst 

tlnske om at "k~be dansk". MAskc st0dcr vi pA en mere bevldat 
brug af nationalt papir hOI de svenske konger? 

Det er vores mening at forta.tte denne understlgelse af 

Gustav Vasas breve til Danmark med en gennemgang at bravenc 

fra kong Johan J., ~rik 14. og de f.lgendo konger. Resulta

tet vii vi bringa sa. en t.ljaton i de ~stc nware af NPH
Nyt.t. 

Vi bringer 1 dette NPH-Nytt tegninger al do forskelJige 

typer VIa., vi landt i Gustav Vasa s breve fra 1536 tU 1558 . 

Antallot af breve er st~rro , da flere af brcvono er sk revet 

på papir mod den Samme slags vm. Der er imldlcrt1d ogs! ek 

sa-pler på, at b rcve , der fylder ~erc end et ark paplr. hav 

de forskollige VIa. 1. arkene, eller at et <lrk, der funge rede 

soa omslag eller konvolut, var af et andet pop!r and selve 
brevet . T11 tegningerne er knyttot dato og dateringsst.ed. 

http:dateringsst.ed
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"  
Det lid s t e brev fra Gustav Vasa er dateret 10. sept em

ber 1558. VIn. er en tl",raltl:one BV<lrCnde t U fig . 16. 

Brevena er na!sten <IlIe på tys k og skrevet af skrivere, 

de fleste doq underskr evet af kong Gustav selv. Helt e gen 

haondigt er Itun e t enkelt hl"ev . tig. 29. AUe b .. evene er nd 

krofotogcaferet, oq filme ne ( 35 mm. l kan l ånas f ra Rigsar

kivet i K.benhavn tll brug på andre arkiver oq biblioteker 
i 1nd- og udia nd 2) 

1) Birte Rottensten og Ebba Waabcn , 

re en registrering af papirtyper 

bd ., nr . 1, 1976 . 

Et f o r seg pA at etable

1 RlgS3rklvet. Arkiv 6. 

2 ) Fil.f ortegnelser nr. I , Tyske Kancelli Udenrigske 

ca . 1909 , 000; . af Rlgsarkivet, Kbh. 1975 . 

111 . 111 . -

• 

•. -
----

I 

GU5tav l. Va sas underskrift 10. september 1558 
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VadHena Steq"bor 9 Stockho l . 

Va~r k..[ ne er t~net pi l ysbord _cd papl ret pl ac e re t so. det l ' pA pap! r fo r-on . 




