
issn 0348 - 9531 

-NYTT 
MEDLEMSBLAD PUR FÖRENl iVGEll' NORDISKA PAPPERSfllSTORIKER 

B ULLETI ' OF THE ASSOCIATIO ," Of' SCANDI NAVIAN I'APER HISTORlAiVS 
! fl TTEILUNGEN VON DEM VER EI N NO RlJlSeRER PAPIERHISTORIKER 

Ärg. 13 1985 

Redakt0r: Ebba Waaben , Amosebakken 8 , DK-2830 Virum 

Ansvarig utgivere : Jan Olof Ruden, Stockholm 

NPH-Nytt ud kommer med 4 h~fter om året . 

lir 3- 4 

Pr~numerationspris pr . å rgang d.kr.72 (institutioner 108 kr.), som 

indbetales til dansk postgirokonto 9 37 21 80. 

Ved indbetaling til svensk postgirokonto 85 60 71-6 er prisen pr . 

årgang sv.kr. 60 (institutioner kr. 90). 

Betaling med check til Danmark bedes undgået. 

Separat kan k0bes: Nordisk pappershistorisk bibliografi t.o.m. 1976 

(NPH-Nytt 1977 :3 ) , sv.kr. 40 , og Joarchim Balck: Dissertatio historica 

de chartis. En delöversättning med kommentar (1979), sv . kr. 40. 

G0sta Liljedahls fond för pappershistorisk forskning modtager bidrag 
på svensk postgirokonto 73 56 61-1 

Indhold: 

Anna- Gr ethe Rischel , Rejseindtryk fra Nepal .. . ••..... ••. .... 43 

J0rgen Nybo Rasmussen, Hans von Diskaus tegninger af Krogen 
slot (Kronborg) i Rigsarkivet i K0benhavn ... ... •. ...•. •••••• 56 

Kar in \qaaben, Vandm~rkerne i Hans von Diskaus tegninger 
af Kr.<;>-gen slot •..•. ; : . .. . . .•. ... .. . .. ..••.•.. ..•... .. .• • .. .. 62 

Birgit Christensen, Vandm~r kerne i to 0stslesvigske 
afgiftslister fra 1580 og c. 1583 ..•....•.............•. ... • 64 

Thelma Jexlev , Papir og vandm~rker i de mldste 
0resundstoldregnskaber . . ...... •.• ......• . . .. .... ... .. • •.. . .. 70 

Birte Rottensten og Ebba Waaben , Vandmmrker i svenske 
kongebreve . Johan 3 . af Sverige ( 1568- 92) til Frederik 2 . 
af Danmark-Norge (1559 -88) . . . . ........ .. . .. .... ... ..•...... . 94 

Jan Olof Ruden , NPH- 9 , Stockholm , 14-17 juni 1985 ........... 106 

Nek rologer, Karl Johan Enderlein , Sverige , og Birte 
Rottensten, Danmark .......•....................•..........•. 112 

Den gamle redakt0r takker af . .. . .. . . .... .. ...... ... . . •.• . .•. 114 



REJSEINDTRYK fRA . EPAL 

Anna-Grethe Rischel 

Jeg vågnede ved lyden af g0ende hunde en k01ig oktoberrnorgen 

i den lille bjerglandsby Goulche. Et nresten overjordisk syn 

ffi0dte mine 0jne, da jeg satte mig ap i soveposen , for det var 

endnu m0rkt mellem de h0je bjerge, men solens f0rste stråler 

oplyste himlen og de snekl~dte bjergtoppe . Dagen f0r havde de 

ligge t skjult i skyer og tåge . 
Goulche ligger i 3000 m's h0jde i det nord0stlige Nepal kun få 
kilometer fra grrensen til Tibet, og jeg kunne stadig ikke for 

s tå , at det virkelig var lykkedes at komme hertil og at jeg om 
få timer skulle ned til papirmageren Prem Bahadur Lamas vrerk 

söed ved floden Bolephi Kholo . 

Det var et år siden jeg m0dte papirmageren i hovedstaden Kath 

mandu på min f0rste papirteknologiske studierejse til Nepal og 

Thailand for at finde håndgjort papir . Jeg ledte efter et godt 
materiale til at restaurere orientalske papirgenstande med på 

liationalmuseet i Danmark, hvor jeg arbejder med papirkonserve

ring og restaurering . Under det meget korte ophold i 1984 i 
Nepal på kun 6 dage havde jeg blot regnet med at indk0be hånd 
gjort papir i Kathmandu, hvor papirmagere fra hele landet s~l 

ger deres varer . Jeg vidste fra dr . phil.Jesper Triers bog og 

disputats fra 1972 "Ancient paper of Nepal " , hvor i landet pa 
pirmagerne boede, men jeg vidste også fra samtaler med ham , 

hvor vanskeligt det er at rejse i landet . Her er kun anlagt 

ganske få veje, og kun på de allervigtigste ruter kan man håbe 
på at komme med de lokale busser . Normalt må man gå til fods 
i de fleste tilfrelde i dagevis for at komme frem til landsby
erne som nepaleserne selv. 

Men det lykkedes allige vel sidste år både at k0be papir i ho
vedstaden og at rejse ud i landet til et papirmagerv~rksted , 

for jeg var nemlig så heldig unde r et u0nsket ophold i New Del
his lyfthavn på 24 timer at komme i snak med en ung nepaleser , 
der var strandet der ligesom min mand og jeg . En bedre kon 

taktperson kunne vi ikke have truffet end Gyan Bahadur Tamang , 

for inden vi overhovedet var kom~et til ~epal, havde vi f ået 
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a~talt et m0de med Cyans onkel , Prem Bahadur Lama, som vis:e sig 

at vrere den ene ud af tre, som idag har liceIls og tilladelse fra 

regeri ngen til at fremst i lle papir. Han havd e en butik i K3th 

~andu, hvor jee kebte hans papir, som var en smuk og levende, 

glansfuld kvalitet . Råmaterialet er bastfibre fra Locktat r <Eer 

ne , som er den nepalesiske frellesbetegnelse for de planter , der 

anver. es til papirfremstilling her . Det omfatter planter som 

Daphne papyracea , D3phne bhol ua, Edgeworthia gardneri og Edge 

worthia crysantha, der alle tilh0rer Thymelaeacea familien . 

Der var bare ikke cid Lil at komme ud til Prem Bahadurs vrerk 

sted sids te år, for det ligger flere dagsrejser fra Kathmandu, 

men i stedet for var Gyan Bahadur f.rer for os på en kortere 

tur ti l Charikot og Bahrabise i 0st- Nepal , hvor vi besegte et 

verks ted og så, hvordan de fremstillede papir der. Det andet 

vrerksted, SOM vi havde planlagt at se i Bahrabise, var blevet 

lukket året fer, så der lå bare et lille tomt hus . 

Jeg var ked af, at der ikke var mere tid , for det er noget gan

ske andet selv a t opleve og iagttage end det er at lytte til en 

beskrivelse på lidt gebrokkent e ngelsk, hvor der let kan opstå 

misforståelser . Vi ~åtte forlade Nepal med to store pakker Lcck 

tapapir i fors kelli ge kvaliteter og med en indbydelse om at kom

me i ge:l året efter og vrere Preo Bahadurs gester ved papirmagel'i 

vrerkstedet i Coulche . Jeg regnede lkke med at kunne skaffe pen

ge til at besege Nepal ige:l, og det var vemodigt at flyve hen 

over det grenne bjerglandskab med de utallige rismarker og flo 

jer dybt nede oe med Hima layas sneklredte tinder så hejt på him 

len, at man skulle tro , det blot var en rekke smukke hvide sky 

e r i det fjerne. 

Men det var alligevel lykkedes på en eller anden måde iår at få 

alle brikker til at falde på plads, få bevilget penge fra Natio 

nalmuseet, Statens Huseumsnevn og Konservatorskolen og få plan 

lagt en rimelig rejseplan med Prem Bahadurs hjelp i Nepal , så 

det skulle k~nne lade sig g~re at nå frem og tilbage i tide . 

Sk0nt det havde varet lenge siden der sidst var kommet br ev f r a 

Nepal , blev vi hentet som af talt i lufthavnen af vores to nepa 

lesiske venner, og der opstod ingen politiske uroligheder i ner

heden , som k nne have forpurret vores planer . Sidste år var 1n

dihra Chandi blevet myrdet to dage efter vi var sluppet vrek fra 

New De lhis lu~thavn, og i Thailan~ udbrlct der jernbanestrejke 
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samme morgen, som jeg ankom til Bangkok med tog nord fra. 

1·1en iår åndede al t fred og ro denne morgen i Goulche, hvor jeg 

og mine rejsefa!ller havde sovet på terrassen hos Prem Bahadurs 

foreeldre. Der blev snart travlt med at feje, teende op, f'odre 

h0ns, slagte h0ns og koge ris til vores morgenmad.Den stakkels 

gal~l e ridehest , som havde fulgt med os de to foregående dage 

t il meget lidt hjmlp, skulle også fodres med majskrerner inden 

turen ned i dalen til veerkstedet. Kun vi to stakkels fremmede 

udIrendinge havde ikke andet at foretage os end at pakke vores 

rygsrekke med kameraer , film og notesb0ger, mens alle byens b0rn 
tavst stod og iagttog os intenst, lige til de skulle i skole . 

De havde vist aldrig set noget så mrerkeligt som os, men vi fik 
da ventetiden til at gå med at tegne dem og vise dem tegninger

ne, og det var en god måde at kommunikere på, når vi ikke kun

ne tale sammen . 

Solen stod h0jt på himlen, da vi drog af sted efter et kraftigt 

måltid mad i det lavloftede k0kken, hvor alle sad omkring det 
åbne ildsted på lergulvet og fik serveret ris med k0d og gr0nt
sager. Vi var en hel lille gruppe, som bestod af brereren, der 

anf0rte os på hele turen, hestedrengen, Prem Bahadur og hans 

far, som i dagens anledning var if0rt den kofte og de bukser, 

som landsbyskreedderen havde siddet og syet feerdig på gårdsplad

sen dagen f0r. 
Den f0rste del af turen var ikke anstrengende i forhold til de 

foregående dages strabadser . Her kunne det for en gangs skyld 
lade sig g0re at ride på hesten, for stien gik mellem flade, 

dyrkede marker og s må , lerklinede huse med skifertag, men snart 
holdt landsbyen op, og stien gik så s tejlt nedad, at vi hurtigt 

måt.te opgive at have hesten med . Den blev t0jret ved et tree på 
halvvejen med lidt foder af majskrerner . 

Jorden og stenene var glatte og lereåe efter nattens regn, og 

det var tit vanskeligt at finde fodfreste, når man ikke var en 
treenet bjerggeenger som den barfodede brerer, der ovenik0bet havde 

en stor kurv på ryggen med vores ting og mad til et mål tid ved 

floden. Det gik nedad og nedad, men stadig lå floden dybt nede, 
og der var ingen tegn på, at der skulle ligge et papirmagervrerk 

sted dernede. Vi skulle over en meget lang heengebro, som f0rte 

over en side flod til Bolephi Kholo floden for at komme det sid 

ste stykke . 
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Det var en ret bef~rdet sti ned til floden , og vi m~te mange 

~rere, som i raskt tempo kom ap af stien med store l~s på ryg

gen af varer, der skulle til Goulche eller helt til Chautara. 

på denne måde bliver Prem Bahadurs papirbundter ags å transpor

teret den to dage lange tur til Chautara over bjergene og der fra 

videre med bus eller lastbil til butlkken i Kathmandu . 

Endelig var nedstigningen slut, og vi gled de sidste skr i dt ned 

til f lodbredden, der var gennemskåret af mange små vandl~b og 

kilder fra de stejle bjerge. på den anden side af floden havde 

der for nog l e år siden v~ret et valdsamt jordskred , som havde re

sulteret i en flodb~lge, der skyllede alle husene og mange menne

sker bort midt om natten . Prem Bahadur havde måttet begynde for

fra med at bygge ny e hytter lidt oppe af den modsatte skråning 

ved h~ngebroen, og på bredden lå der nu kun det lille ildsted , 

hvor bastrnassen bliver kogt , og der var nogle p~le med udsp~ndte 

snare , hvor papirformene kunne stå til t~rre. En spinkel trefod 

af tr~ stod også i sandet med en flettetbastkurv , men eller s 

var der kun papirformene, d e r tydede på, at det var et papirma

gerv~rksted . Lidt efter korn papirmageren og hans tre b~rn ned 

af stien med det store kogekar og bundter af t~rre baststrimler , 

som blev lagt i bl~. 

Det er stadig den al l ertidligs t e kinesiske papirfremstillings

teknik , som praktiseres i Nepal, hvor formen eller rammen f yl 

des med pulp i stede t for at formen dyppes ned i et kar med pulp , 

som vi kender ti l det i Europa. Formen er en enkel , rektangul~r 

tr~ramme , hvor bunden be står af et stykke groftv~vet stof , f~st

net til rammen med en r~kke tr~nagler langs formens ydersider . 

Det er simpelthen en firkantet si. 

Langs de udsp~ndte snare på flodbredden stod to r~kker forme til 

t~rre med papir , og de hvide skråtstillede ark lignede en flåde 

af sejlskibe på den lyse sandede bred. Baststrimlerne i bundter

ne var blevet samlet om for året i de h~jtliggende skovornråder 

n~r ved Chautara , hvor Locktatr~rne bl.a. vakser. Det er tr~er

ne på bjergenes nordsider, som giver den bedste kvalitet bast . 

De afskårne grene bliver befriet for kviste og blade , så barken 

ved hj~lp af et lodret snit kan tr~kkes af i lange strimler . u
middelbart efter afbarkningen af grenene bliver den m~rke yder

bark skilt fra den hvide inderbark , for det er det indre lag af 

lange st~rke baststrimier , som anvendes til papirfremstilling , og 

kun baststrimlerne bliver bundtet og båret ned til Goulche og 

lagret i hytterne ved ~ngebroen . Indsamlingen sker om foråret , 

og der samles til et helt års forbrug . 
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Papir~agerens d0tre begyndte at adskille de udbl0dte strimler i 

det lille bassin, som de havde lavet ved at stemme vandet ap i 

et af de mange vandl0b med sten og blade . De våde strimler var 

blevet bl0de og brede, og pigerne gik i gang med omhyggeligt at 

skrabe dem rene for m0rke barkrester og andre misfarvninger . 

Denne sortering er meget vig tig for papirkvaliteten og for papi 
rets hvidhed . Bagefter skal baststrimlerne koges i en askelud i 

adskillige time r, så st0ttevevet mellem de enkelte fibre kan 

svekkes og nedbrydes . 

Papirmagerens S0n hentede treaske i en s kål ved ildstedet og 

heldte indholdet ap i den flettede bambuskurv i det trebenede 

stativ . Unde r stativet stod der en firkantet metaldunk , som 

opfangede det vand , han heldte over asken . Vandet sivede lang

somt ned gennem asken og kurven , og den brunligr0de v~dske, de r 

samledes i dunken , indeholdt opl0ste salte fra asken. I mellem -
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tiden var iIden bIevet trendt ved iIdstedet meIIem nogle store 
s ten og gryden sat over med de rensede baststrimier , som sKulle 

koge i askeIuden . Der blev r0rt med mellemr uo med en trrestok, 
og der måtte ikke vrere mere baststrimler i gryden end at de Iet 

kunne r0res rundt. Allerede efter tre timers kogning kan basten 

bankes ud til enkeltfibre , men det ligninholdige st0tteval'l viI 

ikke vrere tilsLrrekkeIigt nedbrudt , og det viI resultere i e n 
ringere papirkvalitet Med korterc holdbarhed . I Goulche kogte 

hogte de bastmassen i 6- 8 timer uden anden tilsretning end aske 
luden , og efter kogningen havde massen samme r0dbrune farve som 
luden . 

Basten blev skyilet for askerester og var derefter klar til 

videre behandling, som foregik på en stor flad sten . Pigerne 

tog en portion bastmasse, der var kogt dagen f0r og formede 

den til en stor klump på st0rrelse med et kålhcved , og de be -
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gyndte nu taktfast at bearbejde den med trrehamre fra alle si 

der . Hassen blev vendt engang imellem, og tilsidst efter to ti 

mers bearbejd ning var den oprindelige struktur helt op10st , så 

masse n bestod af la nge enkeltfibre, klar til at blive fortyndet 

med vand til pulp. 

Her var i ngen b0tte eller kar, men en h0j trrespand, der nerme st 

lignede en s~0rkerne med et piskeris af en k10ftet gren. Span

de n stod ved siden af et trre , og v~d hjelp af et snoretrrek 

rund t om t r reet og piskerise t blev riset drej~t hurtigt fre m og 

tilbage og pulpen pisket til e n jevn, tynd fibersupp e . 

Selve formninge n af papiret fandt sted i to små fi r kantede 

vandbassiner , kantet med en rekke sten . De var dannet ved en 

udvidelse af to vand10b ved siden af hinanden. Papirmagere ns 

datter lagde formen i bassinet , hvor den fl0d og balancerede 

med det groftvrevede stof lige under vandoverfladen . Derefter 

tog hun et mål pulp fra spanden med den piskede pulp og 0ste 

ap mellem sine fingr~ i den flydend~ form. Nu piskede· hun i 

gen pulpen nede i formen med be gge hender 1/2 minuts tid, så 

det rigtigt skummede , og pulpen fordelte s ig jrevnt . Formen 

blev 10ftet vandret ap , hold t ~t 0jeblik lige over vandover-
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fladen,mens vandet 10b fra og fibrene låste sie fast til hin 

anden i et j~vnt fiberi ag . Tilsidst blev formen stillet skråt 

til t0rre op ad metalsnorene med papiret i formen . ~~ste fo r m 

var klar i bassinet, og det var meget fascinerende at iagttage , 

hvo r enkelt og logisk processen foregik. Det så så let ud, men 

det oplever man jo of te, nå r man ser folk arbejde , som virkeligt 

kan kan et gammelt håndvrerk . 

Det ene ark blev dannet efter det andet , og efter et stykke tid 

var papirerne t0rre i de f0rste forme og kunne forsigtigt 10s

nes og feldes sarnme~ . Det er ikke n0dvendigt at press e eller ef

terbehandle nepalesisk Locktapapir , for opt0rringsfo r men resul 

t-ere,. i et glat ark, hvor den ene side har et s vagt l",rredspr"'g 

af formbunden , og den anden side er glat . Locktatrree r r;es bast 

lag er desuden så limholdigt, at det i kke er n0d vendigt at ef

te,.lime papiret for at g0re det skrive - elle r maleklar. 

Det er kun i et forholdsv i s lille område i Syd0stasien - i , e 

pal , Thailand , Burma, Tibet og Yunnan i det sydvestlige Kina -

at man idag stadig anvender sV0rnrneforrnsteknikken til papirfr cm 

st~lling , som den blev udviklet omkring begyndelsen af vor tids -
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nesiske udvikling og er gået over til dyppeformsteknikken, som 

den blev frerdi gudviklet engang i 1- 800- tallet . 

Også udenfor de t sydasi atiske område bredte kendskabet til det 

kinesiske papir sig og brugen af det gennem hance lsforbindelser

ne med fjernere liggende lande, og i midten af 100- tallet, sam

tidig med at tibetanerne larte at fremstille papir af kinesiske 

papirmagere efter den tibetanske konges anmodning og den kine 

siske kejsers billigeise, blev nogle andre ki nesiske papirmagere 

taget til fange i byen Samarkand ved en stridighed mellem Kina 
og to t urkes t anske f yrs ter. Araberne var på dette tidspunkt her

rer i Samarkand, for det muslimske rige strakte sig mod 0st helt 

ti l den kinesiske granse i Turkestan . Araberne larte ikke sv0m

meformsteknikken , men dyppeformsteknikken af de kinesiske papir 

magere, og denne metode benyttede de selv senere i de mange pa

pirvarksteder, som blev oprettet rundt om i det muslimske rige 
i de f0lgende arhundreder . Det er ejendommeligt , hvorfor dyppe

formste knikken ikke vandt i nd pas i Tibet , Burma , Nepal og Thai 
land, som dog have megen kontakt med Kina og med Indien , som 

lrerte papirmagerhåndvarket med dyppeform af arabe r ne i 1100-

tallet . Jeg kan kun forestille mig , efter at have vreret i Ne 
pal og Thailand for at studere papirteknologi, at det må vare, 

fordi der her blev produce ret tilstrrekkelige mrengder godt pa 
pir med sV0mmeformene til at drekke behovet. 
Jeg bes0gte et vrerksted sidste år i Nepal i Charikot i 0stne

pal , som var gået over til dyppeformsteknikken, som den også 

praktiseres af håndvrerkere i Kina , Korea og Japan, så den fin 

des altså i epal nu, selvom dette vrerksted nok var en und ta 
gelse . Her arbejdede en lille gr uppe mennesker på 6 voksne og 
nogle b0rn med at producere en papirkvalitet, som mest svarer 

til det , man i Europa ville kal de silkepapir. 

Råmaterialet var Locktabastfib re, og strimlerne blev lagt i 

bl0d i et opstemmet vand10b tret ved et muret stenhus , hvor pa 
pirproduktionen fandt sted . Huset lå på en sydvestvendt skrå 

ning med masser af sol og vind , så der var gode t0rrefo r hold 
for de nye papirark . Bag huset sad to af kvinderne ved et 

stor t kar med vand og rensede de udbl0dte strimler for bark , 

men de var ikke ret omhyggelige. Bastmassen blev kogt i askelud 

i 2 time r og skyllet for askereste r inden bankningen , som her 

5 1 
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f'J(''''g i k ved h j'f'lp af .,>n no o rdrev"n hamm",r j "de i huset. Langs 

den ene vag sLod tre store kar , og pulpmassen ble v blandet med 

vand og p~skel ~ed en stor kam . oph~ng t son slagbommen pi en 

vav , i det f 0 rs ce kar . De to and re kar blev fyl dt med den far 

dige pulp og br gt li l f ormningen af de enkel te ark. Forme!'t va r 

en r ektangular tr<eranme med åbne tr<eribber i bunden, cg på ais 

se ribber hvilede se l ve f o r mbunden , som var en 10S , flexibel bam

busmåtte . Formen var oph~ng t i et snores ystem , fastgjort i lof

te , og den 10se d~kkelramme kunne ligeledes styres med e t sno

retr~k , så papirmagere n helt kunne koncentrere sig om selve 

f ormningen af arket. Li gesom i europ~isk håndgjort papirfremstil 

ling bliver formen dyppet skråt ned i pulpen og 10ftet skråt op 

i b0ttens modsatte side , S3 formen foretager en buebevregelse ned 

ipulpen og op i ge n . Fo r men bliver kun dyppet en gang, dakkelet 

blev 10 ftet af, og papi rmage r en ku!'tne nu tage den 10se bambusmåt

te med det våde fi berl ag op og vende bambusmåtten over på et 

skråtstillet bord bag ved ham, hvor posten af tidl i ge r e formede 

våd e ark var stabiet . 

Han placerede måtte og ark direkte på den våde post uden noge!'t 

form for adskillelse, og bambusmåtten blev r ullet af og lagt til 

bage i formen igen , klar til nreste ark . Posten bl ev ikke presset , 

men da den havde nåe: e!'t bes temt h~jde , blev brrettet båret over 

l il et a ndet skrå t bo rd , hvo r arkene blev fjernet , et efter et , 

og re ttet ud på e n tY!'td metalplade med en langhåret b0rste til 

de lå gl at. :'Ietalpladerne blev stillet til t0rre foran huset i 

solen , og det varede ik ke l<J)nge , f0r arkene kunne 10snes glatte 

og fi ne og foldes sammen . 

~å r papirmagerne her kan bruge den ki ne s iske og japanske dyppe 

forms teknik og stable de våde ark uden videre, slyides det de 

!'tepalesiske planters h0je limindhold . I Japan og Ki na , hvor lig

!'tende planter anvendes til papirfabrikation, er det n0dve!'tdigt 

at tilsatte et dispe rsi on s mi ddei i pulpen i nden a r kformningen , 

s åde undgå r at fibrene klumper samme n og at arkene klreber sam

men . Samtidig sker afvandi nge n langsommere . Det e r et kolat ud 

tr<J)k af en rodplan e med stort slin- elle r l imagtigt i ndhold . 
Idag er det n0dvendigt for nepalesiske papirmage r e at p1acere 

si g strateisk , så papirerne kan 501- og vi ndt0r r e . Siden 1960 

har det vreret f o rbud at br~nde bål fo r at t0rre papi r, som det 

tidligere var praks is i de mange s må papirmagerhytter i skov 

område rne , for det edel<egger skovene og skaber ris i ko for ero -



sion i de stejle bjergområder , som roan nu s0ger at tilplante i
g€n . Det vil krmve en del mere avanceret apparat~r og et hus 

for at k~nne anvende dyppeformsteknikken , SOm jeg oplevede den 
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i Charikot sidste år, og det kan Måske også vmre en af fork l a

ringerpe på, hvorfcr sV0rnmeforrnsteknikken trcds alt stadig er 

levende i visse cmråder 2000 år efter den blev udviklet i Kina. 
Det er ejendornmeligt at have oplevet begge teknikker i Nepal, og 

jeg ~an ikke lade vrere med at spekulere på, om dyppeforffisteknik
ken efterhånden viI udkonkurrere sV0mmeformen, som den har gjort 

det for så mange hund rede år siden andre steder. Det er nok et 
sp0rgsrnål om 0konomi. 

Jeg tror ikke, at Prern Bahadurs vrerksted var kommet igang igen 

efter oversv0mrnelseskatastrofen, hvl.s han havde haft et papirma

geri med motordrevent stampeverk , stort stenhus og fire store 

b0tt.er Med snoretrrek Ilr.der loftet til dyppeforw.ene og masse r af 
metalplader til t0rrlng af a rkene, for det ville have veret alt 

for dyrt. Han havde et godt marked for sit papir, og hans produk
tion krevede så lidt apparatur og kunne foregå i fri luft, så 

det mest var et sp0rgsmål om gode håndverkere for at kunne begyn

de igen . Hans papir er en fin kvalitet på grund af gode råmate

rialer og den grundige omhyggelige bearbejdning inden arkdannel

sen . Specielt den lange kogetid på 6- 8 timer i askel uden betyder , 
at et eventuelt restindhold af lignin viI vere minimalt og ikke 

betyde noget for holdbarheden og st yrken i hans papir, som både 

er velegnet for bloktryk og til at skrive og male på . 

Jeg var meget lykkelig for, at det virkelig var lykkedes at kom
me den lange vej til Goulche, for det var alle anstrengelserne 

verd at stå ved flodbredden og se de dygtige håndvrerkere arbejde . 
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Hvis Clan havde kunnet se tilbage i tiden , ville det nok have fo 

regåe t på nogenlunde samme måde i Yunnan i Ts ' ai Luns tid on

kring vor tidsregnings begyndclse . 

1·lens jeg foLogra ferede og noterede mine iagttagelser, havde vores 

b~rer kogt ris og lavet te, og m5ltidet blev indtaget på nogle 

store sten i sandet , som var varl~e af solen . F'orbipasserende ba!re 

re slog sig ned omkring os og fik te og en god snak om os , er 

jeg sikker på . De var fantastiske at se på, den ene mere rnalerisk 

og laset end den anden , og det var som at se lastdragere fra 1001 

nats eventyr . Solen forsvandt l idt efter lidt og med den det go 

de vejr. Monsunen var ikke slut så tidlig t i år som normalt, og 

det begyndte igen at regne på den anstrengende tur op til Goulche . 

Jeg var glad, da vi nlede vores "Don Quichotte" hest . Den var alt 

for udmagret og svag til at vere ti l nogen hj~lp , men den var pa

pirmagerens stolthed, for ingen andre havde r idehest her . 

Vi nåede at pakke vores ting sammen inden det blev m~rkt ved 6-

tiden, og det var lidt klamt at ligge på terrassen den nato Hel 

digvis lå vi i t~rvejr under taget, men det lovede ikke godt for 

turen neste dag med så megen regn . I l ~bet af natten S0gte går 

dens to hund e le under vores briks , og vi tilbragte resten af 

natten i duften af vid, nepalesisk hund . 

Naste morgen kunne vi ikke se de na!rmeste bjerge fo r regn og 

tunge skyer, men vi skulle af sted for at nå tilbage til Kath 

mandu i tide . Det blev en lang , anstrengende dag med uafbrudt 

silende regn , og vi begav os afsted med t0rt skiftet~j i ryg 

sekkene, beskyttet af vores eneste regnfrakke. He l digvis kunne 

vi låne to store paraplye r af Prem Bahad urs far , så vi blev ik

ke totalt gennembl~dt, kun sko, str0mper og bukse r var snart 

drivende vide . Vores trofaste ba!rer, som havde anf0rt os i fem 

dage uden at vi nogensinde fik at vide , hvad han hed , gik foran 

os med bare f~dder og korte bukser som sedvanlig , eg han havde 

ingen parapl y, kun he le lresse t , n:en han var u trret te l ig . Ved fi n

gersp r og og tegn viste han os vej de vanskeli ge steder , og tak 

ket vrere ham forcerede vi adskillige vandfald, to af den oveni 

k0bet på hans ryg efter at han f~rst havde bå ret bagagen over . 

I skovstrekningerne fik vi små blodt~rstige igler på benene , og 
vi måtte gang på gang standse og befri os for dem og vaske såre 

ne o Også dendag var hesten lang t bagud til ingen nytte, fordi 

vi kunne gå langt hurtigere til fods . 
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Selvom vi gik uafbrudt, blev det brelgm0rkt en halv timestic f0r 

vi nåede frem til Chautara, hvor vi skulle overnatte. DeL var u

hyggeligt ~t gå af de lerede, oversv0mmede glatte bjergstier u

den at kunne se en hind for sig. Det blev et meget sent aftens 

måltid , for den hane, der var bleve t k0bt undervejs , skulle f0rst 

slagtes og tilberedes inden vi kunne spise, og det foregi k ikke 

~nder de me s t hygiejniske forhold, men spist blev den . 

bUS turen den nreste margen var en våd omgang, for bussens tag var 
utret, og alt skulle indenbords, selv geder og h0ns , fordi det sta 
dig styrtregnede og ingen ville sidde på taget. Det var som at 
vende tilbage til nutiden fra en eventyrlig rejse i middelalderen, 

da vi omsider nåede hovedstaden og vores hotel med srebe og bruse 

bad . Et d0gn sene re fortsatte min papirteknclogiske rejse til Thai 

land med rygsekken fuld af dejligt nepalesisk Lockta papir og ho 
vedet fuldt af uforglemmeljge oplevelser . 
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Hans von Diskaus tegninger af Krogen Slot (Kronborg) 

i Rigsarkivet i K~benhavn 

af J~rgen Nybo Rasmussen *) 

Den sachsiske f~stningsingeni~r Hans von Dieskaus tegnin

ger af det gamle Krogen Slot fra 1558-59 er ganske vist 

ikke de ~ldste tegninger af en dansk bygning overhovedet. 

Men de er rimeligvis de ~ldste egentlige arkitekturteg

ninger , <l ltså tegn i nger, der ikke har et kunstnerisk el

ler illustrerende formål , men som bygger på geometrisk 

opmåling og har til hensigt at give n~jagtige data som 

grundlag for et planlagt nybyggeri . 

Hans von Dieskaus tegninger af "Kongen" består af 1) 

en grundplan af hele slottet , 2) en plan af en projekte

ret bastion ved slottets sydvesthj~rne samt 3) et snit 

gennem samme bastion . 1) Tegningerne er gengivet flere 

gange , f~rst som aftegn ing af F.R . Friis i dennes "5am

linger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie" , 1872-78 , 

sene re fotografisk af Fr. Weilbach 1926 og Francis Bec

kett 1930. 2) 

Ejendommeligt nok r ej stes Middelalderens storslåede 

kirker, klostre og borge , uden at bygmestrene brugte kon

struktionstegninger som vejlednlng for byggeriet. I hvert 

fald synes danske arkitekturtegninger fra denne tid ikke 

bevaret. Men Ren~ssancen indf~rte et nyt , mere rationelt 

og abstrakt f orhold til bygningskunsten. Det h~rte til 

den italienske Ren~ssances nyskabelser at tegne bygnin

ger , f~r de udf~rtes i virkeligheden . F~rst i IS00-tal

let nåede Ren~ssancen til Norden , hvor den samtidig med 

den kirkelige Reformation ~drede kulturlivet . For begge 

bev~gelser var kong Christian III . promotor. 

*) J~rgen Nybo Rasmussen. Cand. mag . i historie og geo

grafi ved K~benhavns Universitet 1960. Studier ved 

Institut fur europäische Geschichte i ~Iainz vedr!6rende 

de nordiske franciskaneres historie. Siden 1964 arki

var i Rigsarkivet . Nu specielt tilknyttet l. afdelings 

sektion for kort og tegninger . 
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Krogen Slot var blevet bygget af kong Erik af Pommern 

i 14 20'erne. Under Grevefejden blev det erobret af Chris

tian III og hen lå dere fter i mange år i en fors~mt tilstand, 

pr~get af krigens skade r og e f terkrigs t idens fattigdom . 

F~rst i slutninge n af 1550 ' e r ne gjorde Christian III. til 

l~b til at interessere sig for det gamle slots tilstand. 

Hans konsulent i f~stningssp~rgsmål var sachseren Hans 

von Dieskau, der fra 154 1 havde bef~stet Leipzig. I "Ar

b~ger for Nordisk Oldkyndighed og Historie" 1930 har kunst

historikeren Francis Be ckett i "Hans von Di eskau og Dan

mark " meddelt det meste, der vides om denne mands virke i 

vort land og dermed om baggrunden for tegningerne af Kro

gen Slot. 3) 

Heraf fremgår, at Dieskau isommeren 1558 var på Sj~l

land som g~st hos statholderen på K~benhavns Slot , Mogens 

Henriksen Gylde nstj e rne . Han gav denne gode råd om K~ben

havns bef~stning og vandforsyning. Sammen var de derefter 

i Helsing~r og beså Krogen. Diskau var begejstret for slot

tets strategiske be liggenhed og udtalte, at det egnede sig 

u~ket til opbevaring af proviant, og at man kunne bygge 

"smukke varrelser" op ad murene. Ti l styrkelse af forsvaret 

tilrådede han , at der byggedes to bastioner, en ved sydvest

hj ~rnet imod byen og en i nord~sthj~rnet imod 0resund , fra 

disse kunne så alle slottets sider bestryges med artilleri. 

Desuden foreslog Dieskau , at der udhuggedes kanonporte i 

den ~stre mur, for at man derf ra kunne beherske skibsfarten 

på 0resund . 

Denne sidste del af planen begyndte man at iv~rks~tte 

allerede i l~bet af efteråret 1558. Kongens reaktion til 

resten af planen var ellers forbeholden. I et brev af 26. 

juli 1558 til Gyldenstjerne udtalte han, at de foreslåede 

bastioner nok kunne opf~res "ved lejlighed", for at "dette 

hus måtte blive f~rdiggjort og ikke v~re så ~de , som det 

hidtil har va!re t." 4 ) 

Men under et bes~g på Koldinghus i december 1558 , kort 

f~r kongens d~d, blev Gyldenstjerne opfordret til at besig

tige "det m~nster efte r Krogen", som fand t es på K~benhavns 

Slot . 5) Fornyelsesplanerne skulle nu åbenbart tages op , 

for 21. decembe r skre v Gyldenstjerne til Dieskau i Sachsen 

og spurgte ham om, hvorledes den " r unddel" imod Helsing~r 

skulle va!re , de r tidligere havde v~ret tale om. 
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Mogens Gyldenstjernes brev er ikke bevaret , men hans 

s~rgsmål er refereret i Dieskaus svar af 14. august 1559 , 

det brev, hvortil de tre tegninger af Krogen efter alt at 

d~mme må have v~et bilag. Des~rre er brevet meget med

taget af huller i papiret , der også i betydelig grad har 

skadet teksten , så visse dele heraf vanskeligt eller slet 

ikke kan forstås . Den relevante del af indholdet gengives 

her på dansk med st~tte i M. ~Iarquards udgave af Nogens 

Gyldenstjernes breve . 6) 

Gyldenstjcrnes s~rgsmål om , hvorledes "runddelen" , 

dvs . bastionen skulle v~re , besvarede Dieskau med , at 

sk~nt han ellers havde ladet sagen ligge , ville han dog 

meddele sine tanker herom. Herefter er der et hul i tek

sten , men forts~ttelsen lyder (i overs~ttelse) omtrent 

således: " . . . der cr på det halve (ark) afsat tre halve 

kryds , svarende tU dem på tegningen (dem abris = grund

planen), og når I anbringer det halve (ark) på krydsene , 

så har I h~jden (af bastionen) og glaeiset , således som 

det forekommer mig bedst efter min ringe forstand." 7) 

Denne lidt vanskeligt tilg~gelige , tildels brud te 

tekst , bliver forståelig , når man ser på de bevarede 

tegninger, for på disse forekommer netop de n~vnte "hal

ve kryds" med den funktion at vise , hvorledes tegninger

ne indbyrdes h~rer sammen . på tegning 1 ., grundplanen af 

hele "Krogen", l~gger man f~rst tegning 2. , grundplanen 

til den pro j ekterede bastion. Den har et vinkelret klip

pet indhak , der passer til sydvesthj~rnet af slottet , 

men dens placering pr~iseres yderligere af nogle sigte

linier, der er tegnet fra kanonstillinger på slottets 

henholdsvis syd- og vestmur ind over bastionstegningen så

ledes , at de flugter med den planlagte bastions ydermure . 

Når de to f~rste tegninger således er fixerede i forhold 

til hinanden , kan man tage tegning 3. snittet af bastio

nen og anbringe den på plads på de to andre netop ved 

hj~lp af de i brevet omtalte tre kryds. Disses nederste 

halvdele , i form af vjnkler , findes nemlig på tegningerne 

1 og 2 ., mens deres ~verste halvdele er afsat ved den ne

derste rand af tegning 3. 

Man kan naturligvis l~ge tegningerne fladt ovenpå 

hinanden i denne placering . Nen meningen er utvivlsomt , 

at man skal re j se den tredie tegn i ng op , mens dens neder

ste rand bliver stående på linien med de tre krydser og 
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således opnå en egentlig rumlig virkning. Det er sikkert 

dette , Dieskau har haft i tankerne, når der i brevet står, 

at man ved hj~lp af tegningerne skulle vise bastionens 

"h~jde". på den måde udg~r de tre tegninger skelettet til 

en mode l af slottet og den projekterede bastion, svarende 

tU det "mlZlnster" af Krogen på K~benhavns Slot, Gyldenst jer

ne skulle bese , og hvorudfra han rettede sin foresp~rgsel 

om bastionens rette udseende til Dieskau. Det svarede gan ske 

til Ren~ssancens gl~de over at kunne skabe den rette rum

lige virkning, at de tre tegninger på den måde faktisk ud

glZlr en primitiv "papirrnodel" i tre dimensioner. 

Ikke blot var der altså en ~ldre model af Krogen på 

K~benhavns Slot, som Dieskau sikkert også selv må have set , 

da han var der sarnrnen med Gyldenstjerne i samme ren 1558. 

Men da han i december 1559 vend te tilbage til Danmark be

stod hans fortsatte arbejde for Krogen Slot i , at han ud

arbejdede en ny "skabelon" om , hvorledes hele slottet kunne 

ombygges . Denne model er tabt , men den kendes fra den med

f~lgende beskrivelse, der tilmed er så livagtig, at Fr. 

Weilbach fejlagtigt troede, at der faktisk svarende hertil 

foregik en ombygning af det gamle Krogen SIat i årene 1559-

60 , inden byggeriet på det nuv~rende Kronborg satte ind i 

1574 . 8) 

Francis Beckett påviste i 1930, at ~Ieilbach tog fejl 

m. h.t. sin forestilling om, at Krogen SIat virkelig om

byggedes . efter Dieskaus forslag . Men at han fremstillede 

en mode l af , hvorledes denne ombygning kunne udflZlres , er 

sikkert. Den 4. marts 1560 fik nemlig en Werner Maler fra 

Husum udbetalt 12 daler "for Krogens skabelon han formale

de." Han havde arbejdet derpå"i 8 uger for lort i dagllZln, 

eftersom Hans von Dieskau havde tilsagt ham." 9) 1. juni 

Samme år fik også bygmester Frederik Kllngenberg 50 daler 

af rentemesteren bl.a. for det arbejde og "skabelon" , han 

gjorde på Krogen". 10) 

Når Hans von Dieskau altså ved sin tilbagekomst til 

Danmark i vinteren 1559-60 lagde v~gt på at nedl~gge si

ne i deer om det fremtidige Krogen Slots ud seende og ind

retning ~ en model , der sikkert har v~ret udflZlrt i tr~ og 

som blev malet , for at v~re så natur tro som muligt , er det 

naturligt at tolke også hans f~rste tegninger som avenfor 

n~vnt, al tså som et udkast i papir til en. rumlig tredirnen

sional model. på denne måde understreges deres betydning 
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i vor arkitekturhistorie så meget mere, som både den ~ldre 

tr~model, som Gyldenstjerne "beså" i 1558 og den nye model , 

Hans von Dieskau fik hj~lp til at udf~re under sit ande t 

ophold i Danmark , 1559- 60, er gået tabt. 

Den hidtige for skning har heftet sig ved, at de tre teg

ninger ikke er gan ske n~jagtige, idet deres mål ikke svarer 

helt til de rester af Krogens oprindelige bygninger, som 

sene re unders~gelser af det nuv~rende Kronborg har kunnet 

fastslå. Deraf har man draget d en konklusion , at Dieskau 

blot har "gjort dem efter hukornmelsen isachsen". 11) 

Hertil er dog at be~rke, at de n~vnte un~jagtigheder 

ikke er st!llrre, end at de må anses for naturlige for teg

ninger, der ikke havde karakter af andet end skitser . Det 

påfaldende er snarere, at de dog er så n~jagtige , som de 

vitterligt er. Ikke blot angiver de det gamle slots mål 

og de bygninger , der fandtes, på de rigtige steder, men 

de viser også korrekt adskillige detailler , såsom at 

ydermurene er tykkere i syd og vest end mod nord og ~st, 

hvilket passer med de reelle forhold den dag i dag . 

Dette kan dårligt forklares på anden måde, end at Dieskau 

enten allerede har tegnet i hvert fald grundplanen (teg

ning nr. 1), allerede da han i sornmeren 1558 var på sit 

korte beS!llg på Krogen . Eller i hvert fald må han ved den 

lejlighed have udf~rt visse opmålinger og gjor t optegnel

ser , som han har haft med hjern til Sachsen , og på grund

lag af hvilke han så har kunnet besvare Mogens Gyldenstjer

nes s~rgsmål ved at udf~re dette tegningss~t med grund

plan og skitse over den planlagte bastion, som vi har be

varet. 

I hvert fald har Hans von Dieskaus tegninger af det 

gamle Krogen ved fornyet unders~gelse v ist sig at inde

holde nogle aspekter og at placere sig i en tegningshisto

risk sarnrnenh~ng, s om man ikke hidtil synes at have v~ret 

opm;erksom på. 

J!IIrgen Nybo Rasmussen 
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Noter 

1) Rigsarkivet. 1. afd. Kort- og tegningssamling. Privat

arkiver, Mogens Gyldenstjerne, U nr. 1,2 og 3. 

2) F.R.Friis "Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthis

torie" , Kbhv. 1872-78, side 178. - Fr. Weilbach: "Kron

borg" iLaurits Pedersen: "Helsingl/lr i Sundtoldstiden"I, 

Kbhv. 1926, side 251 ff. Francis Beckett: "Hans von Dies

kau og Danmark" i Arh~ger for nordisk Oldkyndighed og 

Historie, III Rk., 20 Bind, Kbhv. 1930, side 65-82. 

3) Se note 2. 

4 ) Om brevet og udgaverne heraf se E. Marquard:"Breve til 

og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne sparre", I, Kbhv. 

1929, side 44 2-44 4 , I~vrigt Francis Beckett 1930, jfr. 

note 1. 

5) Marquard: "Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne • ... ", 

side 509-10. 

6) Rigsarkivet, Privatarkivet No. 5504, Mogens Henriksen 

Gyldenstjerne B. Breve fra private, Hans von Die skau 

1559. Udg. Marquard, side 631-633. 

7) "Vetrdachunge " må oversrettes ved "glacis" . 

8) Se note 2, samt yderligere Fr. Weilbach: "Det gamle 

Krogen Slot" i Arbl/lger for Nordisk Oldkyndighed og 

Historie III. Rk. 16. bind, 1926, side 43-76. 

9) Francis Beckett i den i note 2 nrevnte artikel, side 

76-77, Rentemesterregnskab 1559-1560, fol. 245. 

10) Samme efte r Rigsarkivet, Rentemesterregnskab 1559-1560, 

fol. 322. 

11) Samme side 75, note 1. 
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Van~rkerne i Hans von Diskaus tegninger af Krogen Slot. 

Tegnet og registreret af stud.mag. Karin Waaben . 

Vanru~rkerne fig . 1-3 findes i tegningerne til Krogen Slot , 

således at fig . 1 sidder i et helark med hoved- og bil~rke 

i hver sin halvdel , fig . 2 er hove~rket i ät halvark og 

fig . 3 er tegnet som bi~rke i et andet halvark. I Briquet 

findes et lignende vand~rke med samme bimrerke . Det er ru

briceret i gruppen "Armoiries. Tete" og har nummeret 2205 . 

Briquets papir er dateret 1559 i Sassenberg og findes i Mijn 

ster Stadtarchiv. Vandmrerket , i en lidt mindre udgave og 

uden bimrerke, er brugt i Schweinfurt 1557. Det er vanskeligt 

at afg~re, om vand~rket skal forestille hovedet af en fugl , 

og hvorledes bi~rket skal fortolkes . Bi~rket er formodent 

lig ~rke for en papirmager eller m~lle . Hovedet loed arme, 

vinger eller krave (?) holder forneden et lille posthorn. 

Hos Briquet findes flere l~rker med samoe tegning af et ho

vede , men indrammet i et våbenskjold , og ingen af disse ~r

ker har posthornet, og de er ikke ledsa:i/et af samme bil~rke . 

Bi~rket findes og så i Briquet nr. 1329 blot i en lidt st~r 
re udgave . Her er hove~rket et andet, nemlig et baselkors . 

Dette papir er dateret K~ln 1567 . 

For at s~ge bekr~ftelse på at tegningerne af Krogen Slot 

kan v~re tegnet på papir , som blev brugt i Sachsen omkring 

1558- 59 , har jeg gennems~gt nog le pakker med indberetninger 

og breve fra Sachsen til den danske konge og andre i Danmark 

på denne tid (TKUA Sachsen, nr. 4-5, 9-10, 21 og 30). Der 

fandtes ingen vandl~rker magen til tegningernes hoved~rke , 

loen bi~rket med baselkorset som hovedl~rke findes i bilag 

til skrivelser fra kurfyrst August til Christian 3 . af Dan

mark- Norge 1557 . Ved en gennemgang af papir brugt i Danmark 

i årene omkring 1558 er der heller ikke fundet papir svaren

de til tegningerne af Krogen slot . Det er derfor på grund 

af van~rkets lighed Ined andet tysk papir ( jf . Briquet) 

mest sandsynligt , at tegningerne er udf~rt iSachsen . 

Måske kan l~sere med kendskab til tysk papirhistorie , 

specielt nuv~rende DDR , bringe mere nyt 010 dette emne . 

Som sidste tegning gengives i fig. 4 vanru~rket i Hans 

von Diskaus brev til den danske rigsråd Mogens Gyldenstjerne 

dat. i Lochau i Sachsen den 14 . august 1559. Vandl~rket er 
*) C.H. Briquet , Les Filigranes, Amsterdam 1968 
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2. 

overensstemmende med Briquet nr. 6434, dat. Dresden 1547, 

og med dateringer op til 1582. 

Alle vandm~~erker er t e gnet over lysbord med vires i den 

af papiret ned mod glaspladen. Pilens retning angiver ar

kets placering, når hove~rket sidder i venstre halvdel 

af helarket. 
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Tegninger og opmålinger indgår i Rigsarkivets van~rke

registrering . 

I V' 

1. 

l 

3. 4. 



64 

Vand~rkerne i to ~stslesvigske afgiftslister 

fra 1580 og c . 1583 

Birgit Christensen *l 

Formålet er her at forel~ge og , så vidt det er muligt , at 

identificere vandm~rkerne i to små regnskabsh~f~er fra hen

holdsvis Abenrå amt 1580 og Haderslev amt c. 1583. 

Regnskabsh~ftet fra Abenrå amt er et kornregister i 

Abenrå amtsregnskab (herefter ben~vnt Ko~n ~egis t~et) . Det 

er omtalt af Johan IIvidtfeldt på s . 15 i Varn~s sogn indtil 

udskiftningen i 1710. Varn~s Sogns Historie . Udgivet af 

Bovrup-Varn~s sogns Danske Samfund, T~nder 1944, s. 9- 29 . 

Det indeholder regis tre over de afgifter af rug, byg og 

havre, som b~nderne erlagde til hertug Hans den y ngre. 

Regnskabsh~ftet fra Haderslev amt har påskriften "IHlls

torper fluer Register" ' Vilstrup H~ Register ' (herefter be

n~vnt H~regi8t~et ) . Det indeholder imidlertid ikke alene 

fortegneiser over afgifter erlagt i h~, der er også tale om 

afgifter i man ge andre forskellige naturalier og i penge. 

Regnskabet er opstillet sådan, at der for hver person er en 

liste over, hvad der skulle betalcs . på arkivoms1aget fin

des en henvisning til Kronens Sk~der paa afh~ndet og er

hvervet Jordegods i Danmark , fra Reformationen til Nutid~n . 

I Udd ra g udgivne af Rigsarkivet. I - V. K~benhavn 1892-1955, 

s . 269f. 1583 11/9 Antonius Rantzov overdrager gårde til 

kongen . Registret er rimeligvis blevet til i forbindel se 

med denne overdragelse. 

- De to ~fgiftslister er brugt som kilder i en artikel 

om personnavne , der viI fremkomme i et bind af Navnestudier , 

og som har til formål at unders~ge , om der ved hj~lp af 

disse to stikpr~ver i der overleverede materiale kan iagt

tages nog le karakteristiske tr~k i de 0stslesvigske b0nders 

navneskik i anden halvdel af l500- tallet. Karakteristisk 

*l Hag. art i nordisk filologi 1982 ved K0benhavns Univer

sitet . Arbejdsområde: Nedertysk indflydelse på de nordi

ske sprog i middelalderen , sprog og sproghistorie (her

under navneforskning) i S~nderjylland. 



viste det sig for det fl'lrste at v;sa:e , at navnet Han s , som 

kommer af Johannes, er langt det popul;sa:este mandsnavn i 

såvel Haderslev amt som Abenrå amt. For det andet er det i

I'ljnefaldende, at navnet Asmus , som er nedertysk og kommer 
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af Erasmus, kun findes i Kornregistret, hvor det til geng~ld 

er et af de hyppigst forekommende mandsnavne. Det ser ud til, 

at navnet temmelig pludseligt er blevet popul~rt på Åbenrå

egnen, og det antages at h~nge sammen med St . Erasmuses hel

genkult og ops~tningen i 1520 af en altertavle i LI'ljt kirke, 

hvorpå Erasmus indtager en fremtr~dende plads . Man kunne val

farte til en altertavie, og det har folk fra nabosognene for

modentlig gjort . At navnet fik den nedertyske form Asmus -

og ikke den genuint danske form Rasrnus, som forekommer en 

enkelt gang iHl'lregistret fra Haderslev amt - skyldes formo

dentlig, at Ll'ljt var det nordligs te sogn i det slesvigske 

dOmka?itels embedsområde, og i dette område benyttede pr~st

erne of te nedertysk , ogs å ideres omgang med egnens beboere. 

Hvad der er årsagen til, at navnet Ha liS var s å popul<ert, vi

des ikke , men Johannes D~beren indtager en lige så fremtr~ 

dende plads på altertavien i Ll'ljt som St. Erasmus, så med 

hensyn til egnen omkring L~jt i 1500-tallet viI det v~e 

n<erliggende at t~e sig, at årsagen har v~ret Johannes DI'l
berens popularitet. -

Vandm<erkerne (fig . 1-6) er tegnet over lysbord; der er 

ikke gjort noget forSl'lg på at bestemme, på hvilken måde pa

piret har ligget i formen. Vandm<erkerne sidder i regnskabs

h<eftets fal s og er derfor vanskelige at tegne. 

Vandm<erket i Kornregistrets omslag er utydeligt (fig. l) 

og har ikke kunnet genfindes nogen steder , men de I'lvrige 

vandm<erker kan genkendes i C. M. Briquet, Les Filigranes, 

Dictionnaire Historique des ~larques du Papier des 1eur Appa

rition vers 1282 jusqu ' en 1600 . A facsimile of the 1907 edi

tion with supplementary material contributed by a number of 

scholars . Edited by Allan Stevenson. I-IV. Amsterdam 1968 . 

Kornregistret består af 27 upaginerede blade plus omslag 

af en lidt kraftigere papirkvalitet. Omslaget er ikke nl'ldven

digvis samtidigt , da det har en påskrift på hl'ljtysk med en 

anden skriverhånd endselve registret. H<eftet er beskåret for

oven. Det ser ud til , at der til Kornregistret er brugt papir 

af forskellig oprindelse, importeret fra Tyskland og Schweiz. 

Den ene af de store I'lrne , der findes i Kornregistret, har et 
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s åkaldt base1kors på kroppen (fig . 2); den f1ndes i blad nr. 

23-24. 0rnen ligner Briquet nr . 1360- 1368, ganske s~r1igt nr . 

1367 , som er fundet på papir fra 1576 i Basel . Den anden store 

~rn (fig . 3) findes i blad 1- 16, 18-26 og 20- 21 . Den er meget 

n~r identisk med Briquet nr . 180 , fundet på papir dateret og 

lokaliseret til Hunteburg 1585. Det lille van~rke forestil

lende fuglehovede i skjold , hvoraf der er to varianter i 

Kornregistret (fig. 4 og 5) , findes på blad 3-12, 5- 10 og 

7-8. Det ligner slående Briquet nr. 2221 , dateret til 1580 , 

if~lge Briquet fra papirfabr1kken i Freiburg in Breisgau. 

H~registretbest~raf 52 upaginerede blade. H~ftet består 

af halvark, der er syet sammen til et h~fte i kvartformat 

(c. 15,5 x 21 , S cm). Der er kun brugt en slags papir i regi

stret . Van~rket , en lille dobbelt~rn i skjold med bogs ta

verne NP (fig . 6), findes i blad 2-15 (en halvdel i hver) , 

2-14, 4-9, 5- 6 , 16-31, 17-30 , 20- 27 , 21- 26, 32-47 , 35-44 , 

37- 42, 38-41, 49- 50. De ~vriqe blade er uden ~rn . Den lille 

dobbelt~rn 1igner Briquet nr. 329 fra 1570 eller 339 fra 

1585. 

Der er flere regis tre i samme regnskabsr~kker , flere af 

dem med ~rne SOm vandrn~rkcr, også i andre udformninger end i 

de to unders~gte regnskabsh~fter . 
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Papir og vandmrerker 

i de reldste 0resundstoldregnskaber 

Thelma Jexlev 

Skånemarked og 0resllndstrafik 

Lige indtil afslutningen af svenskekrigene med freden i K~

benhavn 1660, der bet~d en e ndelig afståelse af de ~sten

sundske provinser, havdp Danmar~ eneherred~mmet over 0resund. 

Fra h~jmiddelalderen havde det omfattende sildefiskeri med de 

til:,~rende store h(6stmarkeder trukket folk til fra nrer og 

fjern, specielt de nordtyske byer. De danske kong er så gerne 

den store udenlandske tilstr(6mning , når blot gresterne betalte 

de beh~rige afgifter til kongen. 

I s e nmiddelalderen svigtede sildene , og Skånemarkedet mi

stede noget af sin betydning , selvom det i h(6j grad også var 

et ma rked for andre hande lsvarer, men lrafikken gennem 0re

sund svigtede ikke, tvrertimod. Sundet var og forblev den bed

ste forbindelsesvej mellem Nords(6en og 0sters~en . Hed det ~

gede handelssamkvem mellem på den ene side Balticum og de 

preussiske streder over for de hollandsk- flanderske byer og 

englrenderne på den anden side voksede be ~ydningen af at be

herske den smalle indg ang til 0resund ved Helsing~r-Helsing

borg. Det indså Erik af Pommern , da han grundlagde staden 

Helsing~r og bY9gede Krogen slot , det senere Kronborg. Hed 

Kr oge .. på Sjrellandssiden og Kär>lG>l på Skånes iden var der skabt 

en magtfaktor , som det var svrert at komme udenom. 

Til erstatning for de svigtende indtregter fra Skånemarke

det begyndte kong Erik engang i l420 ' erne at opkrreve en skibs

tald af alle skibe, som passerede Helsing0r i ~st- eller vest

gående retning. Taksten var en nob e ~ (en engelsk m~nt) af 

hvert skib. Trads Hanseaters og andres vrede lykkedes det at 

gennemf~re toldopkri!!vningen - olOend med indr(llmm"lse af visse 

privilegier . 

I 1567 blev tolden rendret fra at vrere en kibs t o~d til at 

Vi!!re en l a s teto l d med forskellige satser afhrengig af ladnin

gens art. Det lykkedes at opretholde tOlden, efter at Sverige 

havde erobret Skå nelandene, og f~rst i midten af forrige år

hllndrede blev den internationale murren så h~jlydt , at Dan

mark ved en traktat 1857 må tte give afkald på en indbringende 

afgift mod en vis affindelsessum en gang for alle. 
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~resundstoldregnskaberne 

Både f~r 1660 og under hele enevrelden ans å man provenuet af 

0resundstolden som kongens egen indt~t adskilt fra sta~s

finanserne. Kongens tolder i Helsing~r blev en vigtig em

bedsmand med et stort ansvar . Han skulle f~re omhyggelige og 

detaillerede regnskaber både over de skibe, som skulle betale, 

og dem , der var fritaget for told. Derfor er de bevarede ~re 

sundstoLdreg>lskaber , som findes i en ubrudt r~kke gennem 300 

år fra 1557 til 1857, en meget vigtig kilde til den interna

tionale handels og s~farts historie. l 

Det er imdilertid de spredte rester, vi har bevaret fra 

tiden forud for 1550, der er emnet for den f~lgende papir

unders~gelse. Så l~nge tolden var en skibstold, har der n~ppe 

eksisteret ret mange bilag , men det er i det hele taget småt 

med bevarede bilag, og de tidligste er fra slutningen af det 

16 . årh. Det, vi har bevaret f~r 1555 er en r~kke l~se regn

skabsh~fter. Det ~ldste er fra 1497 , men derpå er der et 

stort spring til det n~ste i l52~, s å f~lger regnskaber fra 

hvert af årene 1536-47 og begyndelsen af l54r., da der blev 

rejst sag mod den dav~rende tolder. ~nklager for toldsvig 

over for kong en er netop bagg runden for , at vi har disse 

regnskaber bevaret . Anklage rne drejede sig bl.a. om omreg

ningsfaktoren mellem (rose)noblen og gylden og andre . g~ngse 

m~ntsorter, ier efterhånden trådte i stedet for nob)~rne. Om 

de ~ldste regnskabers indhold og fortolkning samt retssager

nes forl~b kan man l~se i tre a r tikler i toldtidsskriftet 
~inc .2 

Papirunders~gelsen 

Det unders~gte materiale består som n~vnt ovenfor af to en

keltstående årsregnskaber 1497 og 1528, 12 fortl~bende års

regnskaber 1536-47 samt bcgyndelsen til det trettende og 

endelig af to eks trakter 1536-47 og 1541-46, hvoraf i alt 

fald den sidste synes at v~re af kancelliproveniens. 

Fra en for Danmark relativ tidlig periode har vi her et 

ensartet materiale med stort set f~lles proveniens . Pa~ir

kvalitete r og -formate r er også retensartede, og den frelles 

proveniens giver sig udslag i , at regnskabshrefterne uanset 

tykkelse er dannet på samme måde på en enkelt undtagelse 

n~r. I stedet for den fra pergamenthåndskrifter og senmiddel

alderlige boghåndskrifter på papir kendte me tode med relativt 

få blade i h ve rt l~g har man i 0resundstoldregnskaberne lagt 
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de enkelt foldede papirark uden om hinanden i det antal , man 

havde behov for. Dette sammen med den ensartede skrift og de 

meget få tekstrettelser er vidnesbyrd om , at der er tale om 

renskrifter ved årsafslutningen . 

Regnskaberne har fra 9 til 29 dobbeltblade og er normalt 

sammenh~ftede med tynd tråd samt af og til forst~rket i mid

ten med pergamentstrimier , derimod er de alle uden nogen 

form for indbinding . 

Undtagelsen er lS37-regnskabet , der med k r aftig snor er 

h~ftet ind i et omslag af brunt skind . Her findes også en 

opdeling i l~, hvoraf de tre f~rste hver har 5 dobbeltblade , 

mens det fjerde har 6 , af hvilke de to inderste er af en an

den papirtype - den sa'11l1le, som er gennemg~.ende i lS38-regn

skabet . 

I 1540 er der foran i h~ftet indlagt to sammeru1~ftede, 

beskärne helark af afvigende type . 

Dåde i 1542- og lS44-regnskabet er der bortskäre~ et halv

ark - mäske under renskriften , det er umiddelbart f~r et nyt 

afsnit. I 1541 er der mod slutningen bortskåret to blade (op

r i ndeliy side 83-86) formentlig uden tekst , idet de nuv~rende 

s. 82-88 er blanke. Alle andre steder er papiret udnyttet 

fuldt ud. 

Den f~rste af ekstrakterne har papir til f~lles med 1544-

regnskabet og kan derfor antages at v~re udarbcjdet lokalt , 

mens den anden snarest stammer fra retssagen i K~benhavn . 

I de 8 N~sbyhovedregnskaber 1502-11, som blev omtalt i 

NPH-Nytt nr . 1/1985 , var papirkvaliteterne uensartede , men 

den dominerende vandn~rketype var gotisk P med eller uden 

firpas . Der kunne v~re afgjort forskel inden for det enkelte 

rcgnskab . To andre typer forekom : en hånd i 1505 (gnnemgående) 

og en kande i 1510 , hvor ogsS P fandtcs . 

Der er således intet us~vanligt i , at en r~ke efter hin

anden f~lgende regnskaber har benyttet forskellige slags pa

pir. Degge de to regnskabsr~kker bekr~fter , hvad vi flere ste

der kan l~se i lens- og rentemesterregnskaber , at papir blev 

indk~bt i ret små ~gder ad gangen . 

Hvad van~rketyper angår, viscr 0resundstoldregnskaberne 

en langt st~rre bredde end N~sbyhovedregnskabcrne . I den f~l

gende gennemgang af vandm=kerne er der sket en sammenligning 

med de af Ebba l;aaben publicerede van~rker i breve fra Gu

stav Vasa til Christian 3. (N~l-Nytt 1984 s . 89 - 98). Desuden 
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har jeg foretaget en kursorisk gennemgang af en del kancelli

materiale - fortrinsvis fra Christian 3 . s tid. 

Vandm~rkeunders~gclsen 

I stedet for at gå rent kronologisk frem har jeg valgt at 

samle eks emplerne på de enkelte typer omkrin g den ~ldste fore 

komst . 

Men f~rst nogle bem~rkninger om samrnenligningsmaterialet . 

De svenske kongebreve er alle officielle skrivelser med et 

vist ensartet pr~ , men udstedt forsk ellige steder og over en 

lang pcriode, så det er naturligt , at et stort anta : vand

~rketyper er repr~senteret. 

I artiklen om Gustav Vasas breve til Christian 3. er der 

ikke angivet noget tal på brevene , men det må v~re betyde

ligt, da de er j~vnt spredt over n~sten 25 år , og fra det sid

ste halvandet år af Gustav Vasas levetid kendes de~ 15 breve 

til Fr ederik 2 . (NPH- Nyt t 1985 s . 3 3 ) . 

For n~rv~rende unders~gelse har egentlig kun brevene til 

Christian 3. interesse , me n van~rkerne i Ebba Naabens to 

f 01gende artikler er dog ganske kort sammenlignet med det 

materiale frem til o. 1550 , som jeg har benyttet fra Danske 

Kancelli. 

De 45 afbildede vandm~rker i Gustav Vasa-breve (NPH-Ny tt 

1984 s . 91-98) vise r 13 forskellige ty~er plus to ubestemme

lig e m2r ker. De altdorninerende typer er h~nde,' og kande r , 

s om er re?r~senteret med henholdsvis 1 2 og 10 varianter , 

hvilket stemmer p~nt overens med mit danske materialc . I de 

svcnske kongebreve 1559- 63 (NPH-Nytt 1985 s. 36-3 9) er der 

af 19 vandm2rker forde1t på 12 typer kun to h~nder og 5 

kander . I Johan 3 . s breve 1568-86 (dette n r . af NPH- Nytt) 

forsvinder begge disse typer helt. Der er 3 h~nder 1569- 70 

og ~n kande i 1573, men ingcn senere . Det kunne v~~e frist

ende at f~lge unders~gelsen op mcd en gennemgang af Frederik 

3 . s breve - originaler og koncepter - for at se, om en til

svarende udvikling kan konstateres . 

Materialet fra Danske Kancelli omfatter både kOplb~ger 

og l~se dokumenter . For 1530 ' crne og 1540 ' erne har det v~rct 

let at inddrage egnet stof , mens det har knebet med at finde 

passende baggrundsmateriale til de to ~ldste 0resundstoldregn

skaber fra 1497 og 1528. 

Trods det begr~nsede antal synes kopib~gerne at vise , at 

det Snarerc er norm end undtagelse , at der indgår forske llige 
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slags papir i en kopibog. De gennemgåede pakker og bind er 

f~lgende: 

L PK 8 4 TeO""Zse sbog . Samtidig kopibog med enkelte dokumen

ter fra 1471 og 1481 , men d~kker ellers perioden 1486-

1512. Håndskriftet består af ca . 150 blade (dvs. 75 ark) 

i "br<ekket" folio og er indhalftet i et omslag af perga

ment. Der forekommer mindst 9 forskellige van~~~rker . Go

tisk P med k1~vet fod og firpas findes i begyndelsen og 

flere steder l<engere fremme . Oksehoved forekommer i 3 va

rianter, den f~rste blad 74-44, den anden bl.a. på f. 78 

og den sidste f. 88 og 90 . Blad 45ff. findes hånd med fi r

pas og manchet , en paralle1 til GustavVasafig . 8 og 9 fra 

1537 , men her 40 år tidligere . Blad 61-62 tr<effer vi kro

net skjold med 3 liljer stillet 2:1 og under skjoldet bog

stavet p (j'. . fig. 9) Blae 101 forekommer et dyr , der 

n~rmest ligner en hest, med skriftbånd over hovedet , 114 

og 119 en stangende enhj~rning og f. l35ff. en kronet orm. 

2 . B 10 F"edel'ik 1 . s da ns ke " e gistl'e 1524-32 . Santidig, f~rt 

af veks1ende h<ender. Ca . 350 blade i nyere arkivbind , der 

sl~rer den oprindelige lal9deling , som formentlig har mod

svaret tekstens topogra fiske og saglige opdeling. Der er 

mindst 6 vandma!rketyper med adskillige varianter og flere 

forskellige vandm<erker inden for hvert enkelt hovedafsnit . 

Dehyppigstforeko~~ende er kander , hrende r , P og oksehoved. 

I det f~rste I.ovedafsnit "Skånske registre" findes i åre ne 

1528-32 (f. 31- 66) et F i kronet skjold og herunder dc 

svarende til Uriquet 8157 (1524) . I samme af.snit ses f. 68 

- 81 et kronetL? mellem to liljer indsat i k ronet skjold, 

her under bogstavet P (jf. fig.5) . To steder i håndskriftet 

forekommer den senere så almindelige borg eller port med 

to tårne i en variant , SOm Briquet f~rst kender fra midten 

af l500-tallet. M2rket modsvarer de to Johan 3. - eksempler 

1573 og 1577. Da de kun er set på f. 167 og 333, .:;orn begge 

er blanke , og 333 s y nes at hQ!re sammen med den lige1edes 

blanke f . 334 , mens det med 167 sammenh~rende halvark ikke 

kan identificeres på grund a f e n ~ldre konservering , må 

det a ntages, at disse blilde er senere tilf~jelser. 

3 . B 12 Fl'edel'ik l . s danske l'egistl'e 1523-33 (afskrift ca . 

1533). Ca. 550 blade i nyere bind . Uer synes en hånd med 

stjerneblomst at v~re gennemqående, evt. forekommer et an

det ~rke dog sporadisk . 
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4. B 14 Eks t pak te p m. lI . (original). Dette 1«<] med Teg>lelse l' 

feb .-marts 1535 består af 15 let beskårne helark , alle 

med lille rund blomst med krone , et ~rke, som er truffet 

flere steder i Danske Kancelli , men ikke i det svenske ma

teriale , jf . dog fig . 9 (1561) , hvor blomsten er en lilje . 

Briquet har flere varianter. 

5 . B 15 og B 16 Ekstpoktep og kopiep af db >l e bpe lIe . B 15 er 

et fragment af en original registrant maj 1536 , bestående 

af to halvark foldet til kvart , mens B 16 er et tyndt bind, 

som inde holder årene 1539- 40 . Begge har tiara-van~rker, 

ti1svarende findes i Gustav Vasa-breve 1542- 43 (fig. 16 og 

30) . 

6. 8 29 Tegnelsep ollep alle Lande 1 . Original kopibog (eller 

snarere konceptbog) med 309 blade i slidt skindbind fra 

16 . årh . Vcks1ende h~nder har indf~rt breve fra årene 1535 

- 38. Der foreko~er mindst 6 forskellige vandm~rker . F~rst 

et svajet skjold med et bogstav, vistnok h, derpa den kro

nede blomst som i B 14 , gotisk P med firpa s, stor hånd med 

stjernc , svane med kors og oksehoved med kors. 

7. 8 JO . Ti1svarende for 1537-39, 1541- 45. 300 blade i nyt 

bind. Hindst to vandm=ketyper: hånd med firpas og bom<erke 

i skjold (som fig. 13 , dog andre bogstaver under skjoldet) . 

8 . 8 Jla Tegnelaep ave l' alLe La>lde II 1545-48 . 313 blade i 0 -

riginalt bind med ny ryg . Mindst 3 forskellige vandm;!!rker, 

men 1angt det hyppigste er rigs~ble med kors ( f io . 21) . 

9. 8 , K~~acp'cp [1460- 15131. Kun to stykker er undersegt , e t 

udatcret [1498-1503 J viser en hånd med manchet og 1512 , SOm 

er et helark med samme slags oksehoved som fig. 16, dog 

uden n<esebor. 

10. B 20 Konceptet' til dbne breve lS23- S8 . Pakken består af 

lese koncepter , som ikke er ordnet kronologisk , men gruppe

vis. Sarurligt nok fo r ekommer der mange vandm<erketyper , 

både de velkendte som hmnder, kander , P og et enkelt okse

hoved , og en r~kke ikke tidligere påtrufne : 1553 svajet 

skjold med fugl - 1553? skib s varende til Erik 14.s brev 

1561 (fig. 6) - 1542 skjold med bom<erke (fig . 13) - 1525 

1/3 og 1542 skjold med 3 liljer ~å rad og skråbj~lker (fig. 

11) - 1549 kronet ~rn (flak t?) , som ferst tr<effes i de 

svenske kongebreve en generation senere . 



76 

11. 8 47 Originale kong eb r e ve 1481 -15 71 . I brevene fra Chri

stian l. , Hans og Frederik l . for ekommer is~r oksehoved , 

hånd og en "fed" orm . - 1529 , 4 . aug ., Kbh . fo r lener 

Frederik l. sin fodermarsk Niels Ibsen med N~sbyhoved 

len . Dette brev , som er en såkaldt "udskåren s k r ift" 

(chirogram) , dvs. skrevet i to eksemplarer på s amme ark 

klippet fra hinanden i takker, har vandm~rke af samme 

type som fig. 4 (afbildet son fig . 6) . - 1533, 12 . jan., 

udstedt på Gottorp viser et skjold med 3 liljer s tillet 

2:1 (fig . 9) . Denne vand~ketype findes i ad s killige 

dokumenter fra Christian 3 . s tid . - 1535 , 21 . dec . Got

torp er en st~rre variant med dobbelt skjoldrand og med 

ubeslemmelige trådbogstaver under skjoldet (fig . 10) . -

Til samme gruppe h~rer to beskadigede missiver , d~teret 

Glimminge 6. og Bosjökloster 10 . juni 1556 , til lensman

den på Alholm J~rgen Rud . Her er bogstavet mellem liljerne 

nok et vanskabt L (fig . 7), sådan tolkes det af Briquet , 

der har et tilsvar ende m~rke fra 1544 (nr . 8297) og n~vner 

eksempler frem t~l 1556. Bogstave t i 1529 (fig . 6 ) skal 

derirnod if~lge Briquet tolkes som et R, jf. Briquet 8992 

(så tidligt som 1497-98, men varianter heraf n~vnes frem 

til 1534, bd. Ils. 480). Vores vandm~rke er alts å spejl

vendt, således at trådfiguren under skjoldet er et c. -

Kronede bogstaver mellem liljer er ikke påtruffet i de 

svenske kongebreve , mens skjold med liljer findes (Gustav 

Vasa 1542 (fiy . 19, jf . fig 9 her) og 1545 (fig . 3J». -

1547 sept . (to missiver) har 3 liljer på rad over skrå

bj~lker (= fig. 11) , og m~rket findes også i et par mis 

siver fra juni 1542 . - Tiara fo rekommer flere gange , bl . a. 

1529 og 1544 . - Endelig forekommer skib med master 19 . 

maj 1557 og et kuglem~rke som det svenske 1559 og 1562 

(fig . 2 og 12) i nogle missive r 1557-58 . 

Jeg standsede op med udgangen af 1558, men hele pakken frister 

til en n~jere gennemgang, hvor rnan burde inddrage original

breve fra hele Frederik 2.s periode. Kance llimateria!et, både 

registranterne og is~ de l~se breve , kan fremvise et langt 

mere varieret van~rkemateriale end de behandlede 0resunds

toldregnskaber , men den påviste overensstemmelse mellem de to 

forskellige arkivaliegrupper vil forhåbentlig tr~e klarere 

frem i den afsluttende gennemgang af de enkelte typer . 



Vandmierketyper 

Kande 

Af de 45 Gustav Vasa-vandm~rker i perioden 1536-53 er 10 af 

dem forskellige varianter af kander eller vaser, som af Br i 

quet betegnes "!>ot". Flere af m<erkerne har ret n~je overens 

stemmelse med ~resundstoldregnskaberne, hvilket påpeges i 

det afsluttende katalog . 

I det gennembladede materiale fra Danske Kancelli er 

kander ikke lige så fremtr~ende , de forekommer en del gange 
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i koncepter og originale kongebreve fra 1530'erne samt i regi

stranten 1524- 32 (8 _10 ) og Tegnelser II 1545- 48 (8 SIa). 

Krone t sk joLd med LiLj e r og bOGatave r 

Et kronet skjold indeholdende liljer og noget mere er den 

vandm~rketype, der har givet anledning til n<erv~rende unde r 

s0gelse, idet germanisten D~ . Annema~ie llue bne r fra Hamburg 

under sit seneste bes0g i Rigsarkivet sidste forår viste mig 

vandm<erket i den tysksprogede , evangeliske kirkeordning ud

stedt af hertug Christian, den senere Christian 3., i Haders

lev 1528 . 3 Vand~rket var helt fremmed for hende, og hun 

spurgte , om jeg kendte det. Det viste en ubesteMrnelig kronet 

figur mellem to franske liljer indrammet af et kronet s kj o ld 

med et P under skjoldet (fig . 5) . Jeg mindedes ikke at have 

s et noget tilsvarende, men lovede at kigge på vandm~rkerne i 

de toldregnskaber, jey samme eftermiddag skulle foretage en 

efterkontrol af i an ledning af min artikel i %1:'''' . Unders0-

gelsen gav bonus , ovenik~bet for samme år. Det enes te vand

~rke, jeg fandt af tilsvarende type , var det meget tydelige 

i 0resudnstoldregnskabet 1528: et kronet skjold med et x 

h~ngende under (fig. 4). Typen forekornmer hverken i Gustav 

Vasa-brevene eller de senere svenske kongebreve , men nog1e 

steder i det gennemgåede danske kance11imaterlale (fig. 6- 7 , 

jf . fig . 8-10) . Da bogstavet i 1556-rn~rket skal opfattes som 

et L , må Haders1ev-~rket 1528 også indeholde e t L (fig. 5b 

er ret tydelig - nå r man f~rst ved det) , Samme m~rke , blot 

med firpas oven over skjoJdkronen , har nUmmer 8295 hos Bri

quet (1521-26). 

En n~rstående type: kronet skjold med 3 liljer findes ikke 

i 0resundstolcregnskaberne , men både i Danske Kancelli (her 

fig . 8-10) og i Gustav Vasa- breve 1542 og 1545 (fig. 19 og 33) . 
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I 0resundstoldregnskabet 1544 forekornmer en anden variant: 

3 liljer pA r~kke, herunder en form for skråbj~lker og neden 

under skjoldet bogstaverne lP (fig . 11). I en del af arkene e r 

den tredie lilje gået i stykker, Briquet har også et eksempel 

på l~erede liljer, men i et m~rke uden bogstaver under skjol

det (1055 (1548». Det samme m~rke som fig. 11 har Briquet 

fra 1526- 27 (1048) , menS et mindre med samme skjold , men bog

staverne lP spejlvendte , er fra 1530 (1050) . Samme m~rke som 

fig. 11 , me n helt spejlvendt (fig . 12) finde s i den kortfatte

de ekstrakt for årene 1536-47 , som man derfor kunne forvente 

skrevet i Helsing~r - muligvis udarbejdet , da tolderen blev 

afkr~vet forklaring på sine regnskaber. Imidlertid findes 

m~rket også - både retvendt og spejlvendt - i koncepter 1525 

og 1542 (3 20 ) og i et par originale kongebreve fra 1547 W 

47 ) , så det kan ikke udelukkes, at eks trakten er blevet til i 

kance11iet i forbindelse med retssagen . 

Boman'ke i skj old 

I 1536-regnskabet, det f~rste i den sammenh~ngende r~ke af ~re

sund st01dregnskaber, er det gennemgAende vand~rke et bom~rke , 

der udfylder fladen i et let uregel~sigt skjold med firpas på 

stilk ovenover og bogstaverne NI eller IN nedenunder (fig . 13) . 

Et tilsvarende m~rke blot med et fuldst~ndiqt navn i skri f tbånd 

forekommer i de to ark, som er indlagt foran i 1~45-regnskabet 

(fig . 14) . Begge varianter findes hos Briquet (fig. 13 = 9864 

(1531) og fig. 14 = 9868 (1543-49» . Briquet har ialt 12 varian

ter (9861- 72) med dette bo~rke , alle fra 1530 ' erne og 1540 ' erne . 

Han s k river i teksten, at 4 forskellige papirmagere s amtidigt 

har anvendt bo~rket. Papirtypen forekommer i store dele af 

Frankrig o g Nederlandene , enkelte tyske rhinbyer samt nordtyske 

byer. Der synes at have v~ret en stor, men kortvarig produktion , 

s om Briquet udelukkende beteg ner SOm ~stfransk . 

Briquet anbringer disse og andre bo~rkevandm~rker i hoved

gruppen "Lettres et monograJl1r.les" og de ret få , hvor et bo~rke 

udg~r hovedm~rket, i en undergruppe "l1onograrnrnes divers". Fig . 

14 vise r SaJl1r.len med flertallet af Briquets eksempier , at fig . 

13 a og b er spejlvendt, så at bogstaverne skal l~ses IN. Kun 

en af Briquets varianter har spejlvendt bom~rke , men retvendt 

navnebånd. 

En koncept 14 . juli 1542 har samme ~ke SOm fig. 13, men 

er retvendt . Et enkel t utydeligt vandm~rke fra 1540'erne synes 



at indeholde et bo~ke , men ellers har jeg ikke fundet typen. 

Gustav Vasa 1545 (fig. 35) synes at v~re enes te eksempel i de 

svenske kongebreve , samme ~rke findes hos Briquet også fra 

1545 (1095) , men det er tvivlsomt , om ~rket er er egentligt 

bo~ke , Bri'luet rubricerer det under "Arrnoiries", dvs . at 

skjoldet skulle v~re det v~sentlige . 

Gotiak P 
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Bogstavet P er en af de hyppigst forekommende van~rketyper . 

Bri'luet har mere end 450 varianter, hvoraf latinsk P fortrins

vis kendes fra l300-tallet og en del af l400-tallet, mens det 

gotiske p vinder frem fra et stykke ind i HOO-årene og ret 

hurtigt bliver dominerende . Som "bim~rke" ove n over P er fir

pas almindeligst, men kor!;, stjerne, blomst C'.J krone findes også 

i forskellig form, desuden har Briquet en r~ke eksempler med 

et lille bo~rkeskjold over P ' et - denne form har jeg ikke 

truffet i nordisk materiale. 

I de ~ldste danske breve på papir fra f~r 1412 var der et 

enkelt eksem!>el på latinsk P (Il PH-Nytt 1983 fig . 4- 5), i N<!)sby

hovedregnskaberne 1502-11 var det gotiske P altdominerende , af 

de 17 vandm~rketegninger g~lder 14 P , son er repr~enteret med 

6-7 varianter (NPH-Nytt 1985 s . 8-12). 

I 0resundstoldregnskabet 1537 er det hyppigste vandm=ke 

et gotisk P med firpas. Den kl~vede fod er rundet, n~sten som 

en tang og umiddelbart over kl~ften findes en lille cirkelrund 

dråbe. Denne variant er ikke truffet andetsteds, men adskillige 

p ' er (fortrinsvis med firpas) findes spredt i kancellimateria

let: I "Tegnelsesbog"en fra Kong Hans' tid findes P med firpas 

i alt fald på blad 3 , 17, 55-56 (B 4), i Frederik l.s regis tre 

(B 10 ) forekommer p med kors, i "Tegnelser . .. I" 1535-38 (B 

29 ) har nogle af bladene P med firpas , blandt koncepterne 1523-

58 ( B 20 ) findes adskillige fra 1523 og et enkelt udateret, må

ske fra 1549 med en form for P , endelig forekornmer typen spredt 

i de original e kongebreve fra Christian 3.s tid (B 47 ). 

I GustavVasasbreve er der P-vandm~rker fra 1536, 1538 og 

1543 (fig. 6 , 12, 26 og 27), mens typen hverken er repr~sente

ret i Erik 14.s eller Johan 3.s breve. Sammenlignet med det 

danske materiale giver det et fingerpeg om, at typen er vigende 

i alt fald fra 1530'erne og helt forsvinder midt i århundredet. 

på grund af de begrrensede variationsmuligheder er typen mindre 

velegnet til besternmelse af udaterede aktstykker og håndskrifter. 
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Oksehoved 
Endnu mere almindelige ude i Europa end bogstavet P er vand

~rker bestående af et oksehoved i en eller anden form. Bri

quet deler typen op i 8 underafdelinger. Det m~rke , som fin

des i nogle ark af 1537-regnskabet og i 'hele 0resundstold

regnskabet 1538 , h~rer til de mest gennemarbejdede : et natu

ralistisk oksehoved med opretstående kors omvundet med en 

slange med spillende tunge (fig. 16 ; Briquet 15.439 (1537». 

En n~stående variant findes i Gustav Vasas brev 1544 (fig . 

32), mens en ret s~rpr~et variant med morgenstjerne mellern 

hornene er gengivet i fig. 22 (1543). I det danske materiale 

findes talrige eksempler i senmiddelalderen, men ~ket synes 

allerede kort efter 1500 at optr~e mere sporadisk. I 8 4 

forekommer et lille oksehoved med stjerne på blad 14 og gen

tagne gange senere , en noget anden variant findes i 8 10 , 

mens Tegnelser 1535-38 (8 29 ) har oksehoved med kors , men u

den slange . En koncept 1525 (8 20 ) har et m~ke svarende til 

det i 84 , og i de originale kongebreve (8 47) er der mange 

e k sempler fra Frederik 1.s tid , derefter tynder det ud , men så 

sent som 1553 tr~ffes et ~rke , som ligger t~t op ad fig . 16 , 

dog uden bogstaver . 

Trods oksehovedets ubestrideligt store internationale ud

bredelse synes det at v~re mindre hyppigt anvendt i Norden 

end det gotiske P. 

Enhj~pning 

Også fabeldyret enhj~rning er et yndet vandm~rkemotiv . Et gå

ende langs trakt dyr med snoet fremstrakt horn er det gennem

gående vandm~rke i 0resundstoldregns kabet 1541 (fig . 17) . Bri

quet har en ~ngde varianter - is~r fra 1400- tallet , men i ngen 

der helt modsvarer vores ~rke. N~rmest kommer de to Gustav 

Vasa- breve 1535 og 1537 (fig. l og 7) . 

I det danske kancellimateriale er enhj~rningen kun spar

somt repr~senteret . I 8 4 findes et gående dyr på blad 114 , 

som rimeligvis er samme ~rke som den stangende enhj~rning på 

blad 119 og enkelte andre blade . Blandt konoepterne i 8 20 

findes et brev udstedt på Koldinghus i pins en 1546 med en gå

ende enhj~rning, et dyr med blomst 1523 er muligvis også en 

enhj~rning , og endelig forekommer en springende enhj~rning i 

nogle originalbreve fra Christian 3. (8 47 ) . 
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Hånd 
Hens de popul.ue typer gotisk P, oksehoved og enhj~rning synes 

at v~re på retur allerede fra begyndelsen af 1500- tallet, fort

s~tter hånd i forskellige varianter frern til 1600-årene, selv 

om ~rket ikke er truffet blandt de sene re svenske kongebreve. 

I 0resundstoldregnskaberne 1542-48 forekomrner 3 tydeligt 

forskellige varianter . 1542 og 1543 dominerer en hånd med 5 

ret ens fingre, som på spidserne holder en lille krone. Hånden 

rager f rem af en blomster- eller fl~sernanchet (fig. 18). Bri

quet har ingen helt tilsvarende , og de, der ligner mest , er ca. 

30 år ~ldre. Der er en vis overensstemrnelse med Gustav Vasa 

1547 (fig . 36, vist lig 1560, fig. 4). Sanune "model" , men min

dre findes i Erik 14.s brev 1561 (fig. 10) og tilsvarende st~r

re Gustav Vasa 1544 (fig. 31). 

En tilsvarende variant, men afg~rende forskellig m.h . t. 

manchet og' fingre er gennerngående i 1546-regnskabet. s må for

skelle, som kan skyldes forskubbede tråde, frerngår af fig. 19 

a-c. 

De ~rker, som findes i 1547- og 1548-regnskaberne, viser 

en hånd med en femtakket stjerne på spidsen. Den måde , fingre 

og manchet er tegnet på, får hånden til at ligne en handske. 

Varianten h~rer til en undergruppe, der klart adskiller tomme 1-

finge ren fra de ~vrige fingre . Tv~rstreger skiller alle fingre 

fra håndfladen , ligcsom manchetten kun bestAr af "b~lter" ved 

hj~lp af tv~rstreger. I et bredt b~lte findes bogstaverne C(?)R, 

derved kan m~rket identificeres med Briq~et 11352 (1562), som 

er et fragment uden fingerspidser og stjerne . Andre n~rstAende 

varianter er mere primitive og uden bogstaver (Briquet 11206-

17 , fordelt over perioden 1537- 99). Ingen tilsvarende ~rker 

er fundet i danske eller svenske kongebreve , n~rrnest kommer 

Gustav Vasa fig . 41 (1551) og Johan 3. fig . 9 (1570) . 

I det hele taget synes der intetsteds at v~re en fuldst~n

dig overensstemmelse trods de mange van~rker af typen hAnd , 

som findes spredt i bAde det danske og svenske materiale. Der 

er dog stor lighed mellern ~rkerne i Gustav Vasa-breve fra 1537 

(fig . 8 og 9) og tidlige danske eksempler i en udateret koncept 

fra o. 1500 (8 5 ) og nogle blade i Tegnelsesbogen fra kong Hans' 

tid (8 4 ) , og måske er en hAnd med "firkantet" manchet i koncep

ter 1544-58 (8 20 ) identisk med Gustav Vasa fig. 42 (1552) . De 

mange ikke s~rligt karakteristiske varianter er sv~re at huske, 

når man kursorisk gennernblader bind og pakker . 
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Sk j oLd me d stje l'ne l' og et gåe nde dy l' 

Det dominerende m~rke i 1545-regnskabet (fig . 21) er ikke 

fundet andetsteds i dansk materiale , men forekommer i et svensk 

kongebrev 1552 (fig . 43). Briquet anf~rer det under hovedtypen 

al'moi ,'ies (våbenskjolde) i undergruppen "ubestemmeligt firfodet 

dyr'· . Det afbildes som nr. 2141 (1539) med to n~rstående vari

anter 2140 (1542) og 2142 (1544). Der er eksempler på dis s a og 

vort ~rke frem tillS53, alle fra Nederlandene, men papiret 

angives som produceret i Frankrig. 

Hvis der fandtes mange ~rker , der var lige så s~rpragede 

og med så få varianter som dette , ville det v~re adskillige 

lettere og hurtigere at foretage vandm~rkeunders0gelser og 

- sammenligninger. på den anden side kan det v~re vanskeligt at 

genfinde enkel~rker hos Briquet , da man ikke på forhånd al

tid kan vide, om han rubricerer efter ~kets form eller dets 

indhold. 

Rigs~bLe eller gLobe 

I den regnskabsekstrakt, der omfatter årene 1541-46, er vand

IIlil!rket en kugle (cirkel) med "maveba!lte" , hvorfra et trearmet 

kors rager op, så at ligheden med et rigs~le bliver slående 

(fig. 22). ~!a!rket genfindes på mange blade i Tegnelser II 1545-

48 (8 31a ) og er if0lge Briquet af tysk proveniens, det gen

givne eksemplar (3005) er fra Regensburg 1541 , og i teksten 

na!vnes andre sydtyske eksempler fra l540 ' erne . Typen kaldes af 

Briquet cercLe og denne undergruppe "cercle surmonte Ou tra

verse par une croix" . 

Andre cirkelma!rker forekommer sparsomt i danske og svenske 

kongebreve . Svarende til de svenske breve 1559 og 1562 (fig . 2 

og 12) findes originale danske kongebreve 1557 og 1558 (8 17) , 

og fig . 7 (1561) er identisk med ma!rket i et dansk brev 1545 

sammesteds. 

Hovedresultatet af denne unders0gelse er, at vi langt frem i 

1500- ta11et - så l~nge der ikke er nogen nordisk papirproduk

tion - viI kunne finde flertallet af forekommende vandma!rker 

hos Briquet og gennemgående med ret n~r kronologisk overens

stemmelse, hvilket i sig selv er et va!sentligt bidrag til in

ternational vandlllil!rkeforskning. på den anden side viser tids

afstande i brugen af samme IIlil!rke i Danmark og Sverige, at man 

b~r vise forsigtighed og ikke datere udaterede dokumenter og 

hAndskrifter for sna!vert ud fra vandma!rker . 
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Der kan konstateres visse overensstemmeiser meiiem de t 

gennemgåede regnskabs materiaie og såvei danske som s venske 

kongebreve, men en n~jere s ammeniigning meiiem kongebrevene 

indbyrdes vii utvivisomt give bedre resultater. 

Noter 

l. Alle bevarede 0resundstoldregnskaber er opstillet i Rigsarkivet so~ 
~n ubrudt regnskabsr~kke på t~rs af de ~ngse skel ved 1559 og 1660 . 
De kan alle lånes på sikkerheds film . 
Der flndes en omfattende litteratur , som på forskelliqe områder be
s~ftiger sig med regnskabernes indhold og kilde~rdi. Frem til 1783 
er de i tabclform udgivet i : Nina Bang og Knud Korst: Tabeller over 
Skibsfart og Varetransport gennem 0resund 1497-1660, bd. 1-2 , 1903-
33 ; 1661-1783, bd. 1-2 , 1930- 45 . 

2 . Jens E. Olesen: "Den rette , szdvanlige Str~" . 0resundstolden i det 
15 . å rh. Zise 1982 , nr . 3, s . 19-30. 
Poul Enemark: "Tolden er nobel og nobels vzrd". Toldhistoriske aspek
t e r omkring en retssag i 1548 . Zise 1983 , nr. 3 , s. 93-115 . 
Thelma Jex1ev: Midde1a1der1ige to1dregnskaber . En oversigt over de 
bevarede toldregnskaber frem til 1559 (Rigsarkivet) . Zise 1985 , nr. 1 , 
s . 21- 36. 

3 . S~nderjyske fyrstearkiver: Hans den Eldre (Ransborgarki vet ) D.40.IV 
1575-79 , som bilag til byen T~nders erk~ring i striden mellem kongen 
og hertugen i 1570'erne om den gejstlige jurisdiktion . (Udg. : A.D. 
J~rgensen i S~nderjyske Aar~ger 1889 med dansk overs~tte1se) . 

Unders~elsen af de svenske kongehrcvc er foretaget af dcn alt for tidligt 
afd~e l~rer ved Konservatorskolen cand. scient. Birte Rottensten og arki
var cand. mag. Ebba Waaben . Deres resultater er publiceret i NPR-Nytt 1984-
85 . 
Birtc Rottensten og Ebba wnaben: 
Van~rker i svenske kongcbrcve. Gustav l . Vasa af Sverige (1523- 60) ti1 
Christian 3. af Danmark og Norge (1536- 59). NPH- Nytt 1984 , nr . 3-4 , s . 89-
98 ; 
Van~rker i svenske kongebreve . Gustav Vasa (1559- 60) og Erik 14 . af Sve
rige (1560-63) til Frederik 2 . af Danmark og Norge . NPB- Nytt 1985 nr. 2 , 
s. 35- 39 ; 
Va~ker i svenske kongebreve. Johan 3. af Sverige (1568- 92) til Frede
rik 2 . af Danmark og Norge (1559-88). NPH- Nytt 1985 nr. 3-4 . 

Da figurnumrenc begynder forfra i hvert af afsnittenc , er der i det fore
gående henvist med årstal og of test kongenavn samt figurnummer. 
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1 ? .1'~","~r 1c:.'l"l 
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.' 

7. Juni 1556 

:t , 

8. 
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\ 

1 . September 1528 

10. 



11 il . 

1544 

12. 

11 b. 

1544 

(1536-) 1547 

~7 

:~ 
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14 a . 

13 a. 

1536 

1545 (indl<eg) 

14 b . 

13 b. 

1536 

1545 (indl<l!<j) 

15 . 

1537 



16 . 

1538 

t 

17. 
1541 

89 
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18 a. 18 b . 
1542 og 1543 1542 og 1543 



19 a. 

1546 

19 b . 

1546 

19 c. 
1546 

91 



92 

I 

1: 

20. 

1547 og 1548 

l' 

, , 

21. 

1545 

22 . 

1547 (1541 1546 ) 



20 . 

1547 og 1548 

t 

21 . 

1545 

l' 

22 . 

1547 (1 541 

Tegnet og registreret af stud . mag . Kari n l-Iaaben . 

Tegninger og opmålinge r indgå r i Rigsarkivets vand mre r ke

registrering . 
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1546 



94 

Vandmrerker i svenske kongebreve . Johan 3. af Sverige ( 1568-92 ) 

til Frederi k 2. af Danmark-Norge (1559 -88 ). 

Birte Rottensten og Ebba I'/aaben. 

Under den syv år lange krig mellem Danmark-Norge og Sverige , 

der startede isommeren 1563, sendte Er ik . 14. af Sver.ige ingen 

breve til den dansk-norske konge . Når Rigsarkivet i K0benhavn 

alligevel har breve f ra Erik 14. fra den tid , er det "opsnappede ' 

breve , dvs. det er breve , som er fors0gt sendt hemmeligt igennem 

Danmark til England og Tyskland. Til England gjaldt det frieri 

til dronning Elisabeth og til Tyskland at s0ge st0tte hos tyske 

fyrster i kampen mod Danmark - Norge . Da opgaven i denne artikel

rrekke er at beskrive papiret i svenske kongebreve til dansk

norske konge r er de opsnappede breve ikke taget med i den fore

liggende unders0gelse. 
Da krigen sluttede i 1570 var Erik 14. ikke lrengere Sveriges 

konge , han tilbragte resten af sit liv som fange på forskellige 

svenske slotte til han d0de i 1577. Det var hans to halvbr0dre 

Johan og Karl , som gjorde opr0r mod Erik 14. isommeren 1568 og 

den reldste blev hans efterf0lger som kong e med navnet Johan 3. 

Johan var siden 1562 gift med en polsk kongedatter , Katarina 

Jagellonica, og kom hurtigt i strid med Erik 14 ., som var mod

stander af Johans forbindelse med den polske konge Sigismund 

August, broder til Katarina , og af hans politik i Livland. Johan 

som var hertug af Finland , blev af Erik 14. tvunget i fangeskab 

på Gripsholm slot i august 1563 samtidig med at krigen imellem 

de nordiske l a nde b r0d ud . Johan tilbragte nresten fem år sammen 

med sin hustru som fange på Gripsholm. 

Tidligt i krigen indgik planer om befrielse af hertugparret 

i de danske strategiske planer i samarbejde med bl .a. hertug 

Albrecht af Preussen , i håb om derved at kunne svrekke kong Erik 

14. og dermed den svenske krigsmagt . Det var også naturligt for 

hertug Johan at henvende sig til Frederik 2. , straks efter at 

han havde startet opr0ret og det skete i brev af 6 . aug . 1568. 

Brevet underskrev han SOm hertug af Finland (vm . se fig . l). 

En måned senere d. B. sept . underskrev han sig desuden som 

"regent og forstander" i Sverige , men også dette brev (vm.fig . 2) 

brerer hans segl som Finlands hertug med fel ter for landskabe r i 

Finland foruden de svenske felter med de tre kroner, Götal0ven 

(fordi han var arvefyrste til Sverige) og endelig vasaslreqtens 
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"grenbundt". Det f0rste brev til Frederik 2., der er forseglet 

med det svenske majest~tssegl , med lukket kongek rone, er dat. 

23 . december 1568. Her kalder han sig "uthwald konung" og fra 

januar 1569 blot Johannes R.S, (rex sueci~l. 

Der er bevaret 86 originale kongebreve fra Johan 3. til 

Frederik 2. i tiden 1568-86 plus en del i afskrift. (Tyske 

kancellis udenlandske afdeling, Sverige pk . 4-5l. Ingen af 

brevene er egenh~ndige, bor tset fra kong Johans egen underskrift. 

De gamle venlige tiltaieformer i brevvekslingen fra f0r krigen 

er genindf0rt: "vor gode ven og nabo" 0 . 1. Alle breve er 

skrevet på svensk. 

Eksempler på Johan 3.'s underskrift: 

, I AL rl / 
q;t..'\..S..:.'«'1;~"'f5 f"'"" ~ • .z~r\"Q.,j ~Jl • ...,." e.. -t , ~ 

(i 

IobmD(5 · 
(I ' I \ " r. . , " ' I st' .. y 

\.Y'(~~ .~\ 'f ...... -. <\c;~.I .. '~ , .~ .... ... , '"J.,. .. #T"~f""_~"~J, I· , ~ V. 'l ~ :.' 8' J-

Iob/1l1nc~ / t. : .~; '\8,,9c Wt~ 
Q3yoger eeg \-tA f D 
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3 . 

1. 

8. September 1568 

Tälje, feltlejren 

I 

U ! 

31 . Jannuar 1569 

Stockholm 

t 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

2 . 

23. Dec ember 1568 

Stockholm 

4. 

29. Harts 1569 

Stockholm 

5 . 

25 . April 1569 

Stockholm 



6 . 

18 . Juni 1569 

Stockholm 

8 . 

• 
• 
I 

24 . Ok lobe r 1569 

f 

9 . 

3 . Jun i lS7 0 
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7 . 

24. Oktobe r 1569 

Varberg , feltle j ren 

'" I 

10 . 

B . l'eb r uar 157 1 



11. 

24. laj 1571 

Uppsala 

13. 

I 
v 

2. Sep t ember 1571 

Kalma r 

14 • 

2. September 1571 

Kalma r 

t 

1 2. 

10 . Juli 1571 

Stockholm 

t 

1 S. 

20. Ok tober 157 2 

Stegeborg 



I 

18. 

8 . Februar 1573 

16. 

23. Jannuar 1573 

Vads t e n a 

17 . 

1. Februar 1573 

Öreb r o 

19. 

28 . Ha rts 1573 

99 
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t 

t 

20. 

. 
I 
I 
I 
I 
I 

12 . 11aJ" l 573 

h'assby (?) 

22. 

15 . November 

Stockholm 

I 
I 

I 

':> 

~ 
~ 

1576 

I 

I , , , 

~ 

I 

I , , 
I I 

I 

21. 

23 . December 1574 

Stockholm 

I 
I 

J J 
I 

I l 

I 
I I 

I \ 

I 
I 

~~ ~)\]~, 
~I -" r ~) ~} 

23 . 

14 . Februar 1577 

Stockholm 



I 
I 
f 

fl 
24 . 

18 . Narts 1577 

Stockholm 

26 . 

24 . ~laj 1577 

Stockholm 

25 . 
( 18. Harts 1577 ) 

Stockholm 
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27. 

25. Maj 1577 

Stockholm 

29 . 

20 . Februar 1578 

Stockholm 

I 

V 

o 

.J., , 
I 

28 . 

25 . August 1577 

Stockholm 

30. 

28. Februar 1578 

Stockholm 

J. 

I 

I 
I 
! 



f 
31. 

3. 11arts 157 8 

Stockholm 

J, 
I 

I 

34. 

24 . Narts 1581 

Stockholm 

32. 

29. Oktober 1579 

Väs t e r ås 

35. 

16. Februar 1582 

St ockholm 

I 

I 

, 
I 
I 
I 

\f 
I 

33. 

23 . April 1580 

Linköbing 

36. 

19 . Feb ruar 1582 

Stockholm 
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I 

'f 
37 . 

20. Februar 1582 

Stockholm 

39. 

lO . Juli 158 3 

Stockholm 

38. 

I 
I 
I 
I 
I 

o 

8 . Haj 1583 

Stockholm 

I ~ 
40 . 

lO . Jannuar 1584 

stockholm 



41. 

16. August 1584 
Uppsala 

Vandmrerkerne er tegnet på lysbord , 

med papiret placeret som det lå på 

papir~ormen . 

42 . 

28 . Februar 1585 

västerås 

43 . 

24 . Marts 1586 

Kalmar 

105 

J 



106 

NPH- 9 , Stockholm, 14-17 juni 1985 

Jan Olof Ruden 

Ett 20-tal NPH-are möttes på Svenska Träforskningsinstitutet, 

STFI, på fredagmorgonen. Jan Olof Ruden som organiserat 

konferensen kunde blicka ut på en rad kända ansikten men 

också på många nya från Sverige . Från Danmark kom två med

lemmar , från Finland en och från Norge en (med fru) . 

Efter en parentation över Karl Johan Enderlein (se 

detta häfte av NPH- Nytt), kunde Ruden överlämna ordet till 

värden på STFI , VVD Lennart Eriksson , som redogjorde för 

institutets verksamhet. Detta är massa- och pappersindu

strins gemensamma resurs för teknisk forskning och utveck

ling samt för uppdragsverksamhet . Tyngdpunkten inom forsk

ningen syftar t ill jämn kva litet och konkurrenskraftigt 

pris på varorna. Massa- och pappersindustrin är ju en bas

näring i Sverige , varför institutets verksamhet är livs

viktig för landet . Forskningen består till 40% av kortsiktig 

forskning , til 35% av långsiktig och ti ll 25 % av kompetens

forskning. Eftersom EG-marknaden är huvudavnämare av pro

dukterna sker forskning i samarbete med denna . Ett problem 

är att delge och påverka svensk industri vad beträffar nya 

rön , ett annat för denna typ av industri är miljövården. 

STFIs experimentpappersmaskin , FEX, fick vi beskåda 

i maskinhallen och i kontro ll rummet . Det var inte i drift 

denna dag men används annars flitigt bl.a . av industrin . 

I STFIs bibliotek var en utställning av amerikanen 

Dard Hunters pappershistoriska böcker , som han framställt 

själv : eget papper , egna typsnitt , eget tryckeri . Givetvis 

har han författat dem också . Främst var det handpapperstill 

verkning i Fjärran Östern. Denna samling dyrgripar , s om 

tidigare förvarats i Harkaryd, finns nu lättare tillgänglig 

för allmänheten. 

Ewert Landberg, som nyligen dragit sig tillbaka från att 

vara verkställande ledamot av Svenska Cellulosa och Pappers

bruk Föreningens industrihistoriska utskott redogjorde för 

verksamheten och visade Tekniska museets film från 1923 om 

handtilverknin~ av papper och vid det sista bruk i Sver i ge som 
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enbar t tillverkade papper för hand , Ös jöfors , som nedlades 

1926 . En överföring av detta dokument ä r ma t erial"från film till 

video skulle unde r lätta hanter i ng och spridning till nytta 

och glädje för alla . 

Lördagen ägnades åt ett held ag s besök på Tumba bruk. Vår 

värd , per sonalchefen Lars Mårtensson o r d n a de påpas s ligt bil

transporter i det regniga vädret , som tyvärr inte tillät oss 

att njuta av den unika bruksmiljön . I pappersmuseet var Kyp

laget i full gång och där orienterades även om Riksutställ 

ningars Papperslådå (jfr NPH- Nytt 1984 , s 60) . Som vanligt 

fick v i noviser pröva lyckan att forma papper - med växlande 

framgång . Sjä l va museet visades med en sakkunskap som endast 

Georg Anzelius och Her bert Carlsson besitter . Efter lunchen 

framhöll Lars Måtensson att Tumba bruk inte längre är bundet 

ti ll Riks banken som dess pappersbruk och sedeltrycke r i utan 

är ett för etag som konkurrer ar på världsmarknaden med pro

dukt en vär depapper i olika u tformning - natur l igtvis även åt 

Riksbanken , som nyligen släppt ut en 500 - kronossede l som den 

för sta i en seri e som dessutom omfattar valörerna 1000 , 100 , 

50 k r . i nya format och nya utseenden . 

I Klockhuset berättade Bo Rudin om "shifo" , japans kt 

papperstyg . Detta bl ir vattenavstötande eftersom grundmateri 

a let är ko zofibrer bearbetat till papper som sedan spinns . 

Hantverket var utbrett i Japan till 1920- talet , kom därefter 

ur bruk men har i vår-a dagar återupptagits . 'I'illverknings

gången är tidsödande och komp l icerad och de fä r diga kläderna 

som alltså vävs av papperstrådar , blir mycket exklus i va oc h 

har lång leverans tid . Ett prov som Bo Rudin medtagit f r ån 

Japan var mycket smidigt och lätt och hade t ygkänsla. 

Kurt K. Karlsson berättade under temat "Ilistorisk kåseri 

om papper och pengar" om de båda Älf sborgs lösen , 1570 resp 

1613 , som i Finland resulterade i skatte l ängder aven de

taljrikedom som påminner om bouppteckningar. Från 1537 till 

1684 finns 111 hyllmeter handlingar i finska RA . Frånsett att 

de personhis t oriska uppgifterna är ovärderliga sa är det 

även ur papperhistorisk synpunkt i nt r essant material . 

Tumba bruk som grundlades 1755 för Riksbanken behövde 

råmater i al i form av lump . Eftersum bruket var en riksange

l ägenhet upp hävdes beslutet om reg ional lumpinsamling för 

detta . Bruket hade ett lumpmagasin i Skinnarviksbergen och 

dit levererades från hela riket , alltså även f r ån Finland 

som i och för sig behövde lumpen för egna pappersbruk. Dessa 
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finska leveranser fortsatte även efter fö r lusten av Finland 

1809. En morot kan ha varit att Tumba lockade med belöningar 

för bäste lurnpinsamlar e. 

Till sist erinrade K. K. K. om väsakoski pappersbruk, 

d v s Johan Glas ' framställning av papper för förfalskning 

av svenska pengasedlar, en verksamhet som han bedrev från 

1817 men som aldrig avslöjades under hans livstid. En äkta 

och en förfalskad pengasedel som visades kunde lätt skiljas 

åt eftersom Glas präntade texten medan originalet var tryckt . 

Söndagen började i Grafiska Säl lskapets utställningslokal 

i Konstakademien, dä r Jordi Arkö anknöt till Bo Rudins shifo

tyg från lördagen genom att berätta om papperstillverkning i 

Japan med åskådliga diabilder. Råmaterialet (kozo, gampi , mit

surnati ), bindemedlet (neri) och redskapen samt arbetsme toderna 

är ju annorlunda än vid framställning av europeiskt papper. 

Det är då självklart att produkten blir annorlunda . 

Några exempel visades i den utställning av papper i konst

närers händer som Jordi Arkö ordnat med hjälp av Bo Rudin och 

Richard Arlin . Som introduktion till olika konstnärliga 

yttringar i/med papper gav Jordi Arkö en historisk översikt . 

Det började inte i Sverige utan det var internationella stor

heter på konstens område som vid besök på pappersbruk blev 

intresserade av materialet. Picasso t ex lät sätta sin signatur 

som Vm i det papper hans litografier trycktes på . 

Annars är det en efterkrigsföreteelse och särskilt ton

givande har amerikanska konstnärer blivit. I Amerika är grafik 

och papperstillverkning ofta som bror och syster. Mångfal~nde 

av konstverk 9Cnom t ryck resp genom framställning i samma 

pappersform har vissa beröringspunkter . Rauschenberg och Frank 

Stel l a nämndes bland flera namn. 

Förutom "vanliga" konstverk i papper är det vanligt med 

skulpturer , skulpturala böcker (artist books) och ins~alla

tioner. 

I Sverige finns denna konstriktning sedan mitten av 1970-

talet . Det började med kurser i handpapperstillverkning för 

konstnärer . Därvid uppstod spontant lek med papper och lek 

med okonventionella utseenden på pappers formar och blandningar 

av olika råmaterial. Denna konstnärliga frihet att handskas 

med den gamla tekniken är en av ljuspunkterna i Sver ige vad 

gäller intresset för handpapper. 
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Eftermiddagen inleddes i Krig s arkivet med att Bo Rudin 

fick mottaga 1000 kr som stipendium från Gösta Liljedahls fond 

för hans kommande bok om handpapper . Därefter vidtog medlems

mötet. Som styrelse för NPH valdes Jan Olof Ruden (ordförande) , 

Kurt K. Karlsson (vice ordförande) , Ola Berteisen (sekreterare) , 

Anna- Gre the Rischel (skattmästare till februari 1986), Bo 

Rudin (skattmästare därefter) , Ebba \ojaaben och Gunnar Christie 

\~asberg. De senare valdes även till redaktörer för NPH- Nytt 

(byte efter årsskiftet 1985/86) . 

I de nationella repporterna kan framhållas : 

Finland (Kurt K Karlsson) : Fi nska papperingenjörsföre

ning hade på hans initiativ utgivit två manuskript av Ingvald 

Sourander om Simpele och Kangaskoski pappersbruk . K K K hade 

även blivit anlitad som Tycho Brahekännare i Prag och i Helsing 

fors , vilket även resulterat i en artikel i Resa blad böcker 

(Hfors 1984 , 66 - 76) . 

Norge (Gunnar Christie \ojasberg) : I Oslo har två tjänster 

tillsatts att utreda och förhindra miljöförstöringen av 

papper i arkiv . I Florens räddas skrifter som blivit vatten 

skadetvi översvämningen genom 0ystein Nendelbos enzym- metod . 

Danmark (Ebba Naaben) : Rigsarkivet i Khvn tjänstgör som 

indexerings- och informa tionscentral för Vm. De danska Vm är 

rätt väl kartlagda nu. Birte Rottensten (på tjänstetid) och 

Ebba Naaben förbereder utgivning av dansk pappershistoria i 

flera band. Klippans pappersbruk hade i tidigaste skede be

tydligt flera Vm än Clemensson anger i sin historik över bru

ket . I maj 1986 skall Konservatorskolen göra studiebesök på 

Lessebo bruk. I Augusti 1986 äger IPH- möte rum i Kollekolle. 

Sverige (Jan Olof Ruden): Jan Appelquist har kartlagt 

rekrytering av personal till Röttie pappersbruk (jf r NPH-Nytt 

1984 , 57-59) och fördjupar nu sin studie. Genom hans f örsorg 

är nästa nummer av Släkthistoriskt Forum ägnat papper och pap

persbruk . Svenska riksarkivet har grundmateria l för att skriva 

de 140 svenska pappersbrukens historia. Volontärer efterlyses . 

Expenser kan bekostas av fond i RA . Tekniska museet inviger 

d en 3 . december 1985 ny avde l ning ägnad skogsindustrin , där 

även handpappersti llvcrkning uppmärksammas . 

Tre föredrag hölls i forskarsalen . Gunnar Chr . N~sberg 

under rubriken "Från järnbruk till träförädling (papper ) " , 

vi lket publiceras i NPH- Ny t t . 
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Ulrika Hembjer redogjorde till diabilder om tillverkning 

av amatepapper i Mexico, vilket har vissa paralleller med 

papyrustillverkning. Hon visade även bilder och förmå l till

verkade av detta material, som inte i första hand var ägnat 

som skriftbärare. Stark anknytning fanns till shamaner. 

Ulla Ehrensvärd höll f öredrag om "ebr u" , marmorerat pap

per, vilket utvecklats vid kalligrafiskolor i Afganistan och 

vidareutvecklats i Konstantinopel på 1200- och 1300- talen . 

Marmoreringen uppträder ursprungligen (och än idag) alltid 

til l sammans med kalligrafi , på högsta artistiska nivå . I 

Tyskland, Österrike , Prag började efterbildningar ske omkring 

år 1450 . Utmärkande för den europeiska marmoreringen är starka

re lysande färger och "kam"-marmorering medan den turkiska 

"ballong"-marmoreringen har dämpade f ärger. 

Genom tillmötesgående från Etnografiska museet kunde del

tagarna beskåda ett par av världen äldsta daterade papper hem

förda från Lou-lan av Sven Hedil. 

Måndagen inleddes med besök på Kungliga Biblioteket, där 

riksbibliotekarien Lars Tynell hälsade välkommen. Därefter 

höll konservator Sture Akerström en föreläsning till diabilder 

om hur den "mjuka" mikrostrukturen i papper lätt tar skada 

av framför allt kemisk påverkan : ljus, fuktighet , skrivmedel 

osv men även av mekan i sk påverkan naturligtvis . Genom lätt 

restaurering kan oftast förbättringar åstadkommas . 

Därefter styrdes kosan till Gamla Riksarkivet , där ar

kivarie Richard Lucas förevisade RA : s papperhistoriska sam

ling och dess katalog . Delar av samlingen , både originalpap

per och bearbetningar i form av utdrag ur mantalslängder 

och materialier till enskilda pappersbruk , kan utlånas in

terurbant. Ett par lårar med osorterade papper hade tillförts 

samlingen efter dess uppordnande. Frivilliga bearbetare av 

dessa efterlystes . 

Efter lunch välkomnades vi i (Nya) RLksarkivet av riks

arkivarien Sven Lundkvist, som framhöll att papprets obe

ständighet åtminstone från 1880- talet nu kräver konservering 

av kilometervis av tryckta publikationer~IJust konservering 

är en av vår tids största a rkivfrågor . Ett Nobelpris ställdes 

i utsikt om denna fråga kunde lösas. 

Karl Tarkiainen och Bodil Ulate hade ur RA : s samlingar 

tagit från pappershistoriskt intressant material, bl a Adam 

Lewenhaupts avritningar av Vm (LEW) , handlingar från Tumba 

xl Det drejer sig om det der på dansk kaldes pressekopier , red. 
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b r uk , mantalslängder över Röttle bruk , en pappersform med 

HOWARD-Vm m.m. Dessutom visades RA :s betagrafi- apparat . Nere 

i be r gsmagasinet visades några av de äldsta medeltidsbreven 

på papper och i konserverngen visade Florence Tillberg sjöl

ning och hennes assistent hur man kan fylla hå l i papper med 

ny pappersmassa med hjälp aven dansk uppfinn ing . 

Slutlige n höll Jan Olof Ruden ett föredrag om Musikmotiv 

1 vattenmärken (att publiceras i NPH - Nytt). 

Till alla institutioner - som också rik ligt försåg oss 

med lekamlig och andlig s pis - t i ll alla föredragshållare 

och till Ulla och Stig på Krigsarkivet som svarade för triv

samma samkväm , ett hjärtligt tack . 
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Jan Olof Ruden 

Karl Johan Enderlein död 

I början av november 1984 avled Karl Johan Enderlein . Han 

föddes i Småland , där fadern var ingenjör på Rydöbruks pap

persbruk och åt papper skulle Karl Johan också ägna sina 

krafter . Han fick sin utbildning i Norge , dit han f l yttade 

med familjen vid tre års ålder . Han tog studenten i Oslo 

1924 och utexaminerades från Norges Tekniska högskola i 

Trondheim 1929 . I Norge hade han också s ina första anstäl

lningar i Eidsvold och i Drammen , vid Förenede Papirfabrik

er. År 1938 återvände han till Sverige och 1943 blev han 

platschef vid Billingsfors-Långeds pappersindustrier . Ar 

1948 blev han egen företagare och tillverkare av emballage 

och papp rör i Dals Långed . hr 1967 köpte han dessutom Fen 

gersfors bruk, vid v i lket pappershanteringen dock fick av

vecklas för åtta år sedan . Till detta bruk hörde även två 

kraftstationer och en tredje byggdes genom Karl Johans ini 

tiativ men hann inte startas förrän fyra dagar efter han död . 

I Föreningen Nordiska Pappershistoriker var K. J . En

derlein medlem sedan slutet av 1970- talet . Ar 1981 , då han 

kraftfullt ingrep vid medlemsrnötet för att förbättra för 

eningens ekonomi, blev han vald till revisorssuppleant. 

Sedan 1983 var han även NPHs representant i SCPFs Industri 

historiska utskott , något som väl lät sig förenas med hans 

intresse för att bevara äldre pappersmas kiner. NPH har för 

lorat en av föreningens förgstarkas.te medlemmar. Frid över 

hans minne . 
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Eirte Rottensten 1942 - 1985 

D. 28 . juni 1985 d0de konservator , mag . scient Birte Rottensten 

efter kort tids sygdom , kun 43 år gammel . Det er et smerteligt 

tab for dansk papirhistorie og for udviklingen af papi r tekno

logi og fotog r afisk kemi som hj~lpevidenskaber ved grafisk 

konservering . B . R. nåede at planl~ge og s~tte meget af det i 

gang , således at hun har fået afg0rende indflydelse på under

visningen og fo rskningen på konservatorskolen i K0benhavn. på 

nordiske konserveringskurser var der brug for hendes ideer og 

ekspertise . I internat ional sammenh~ng kan n~vnes, at hun var 

bestyrelsesmedlem i IPH (internationale papirhistorikere) og 

va r i fuld gang med a t forberede m0de i K0benhavn i 1986 . 

Birte Rottensten var den f0rste videnskabelig uddannede 

konservator ved den 10 år gamle konservatorskole i K0benhavn. 

Hun tog afgang i 1979 med afhandlingen, Study on Acclerated 

Aging and the Effect on Three Different Types of Paper . Fra 

1976 underviste B.R. på konservatorskolen samtidig med sine 

afsluttende studier og var siden 1980 ansat som afdelings

kemik e r. B.R. b lev i 1966 bachelor of science i k emi ved det 

interna tionale universitet i Beirut og i 1970 mag.scient i 

kemi med speciale i r0ntgenk r ysta llografi ved Arhus universitet. 

Helt fra begyndelsen af sin studietid ved konservator 

skolen var B.R . fascineret af papirhistoriske studier og sammen 

med unde r tegnede planlagde og påbegyndte hun en registrering 

af vandm~rker i papir fra de fo rskellige arkivfonns i Rigs

arkivet i K0benhavn . I forbindelse herrned arbejdede vi med en 

dansk papirhistorie fra 1570 til i dag . F0rste bind, for tiden 

1570 - 1700 , var n~r ved at v~re afsluttet ved B . R. ' s d0d . 

Den viI fo rhåbentlig bl ive trykt af Kunstakademiet i 1986 , 

som l~rebog for de konservatorstuderende. 

Birte Rottensten blev afbrudt i et for10b , der inter 

esserede hende og hvor vi havde forventninger om store resul

tater . 
Både på det fagl ige plan og for os, som stod Birte per

sonligt n~r , f~les hendes tidlige d~d som e t sviende savn, 

men minde t om hendes gå på- mOd og iderigdom v il hj~lpe os 

til at f~re hendes arbejde videre . 

Ebba Waaben 
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Den gamle redakt0r takker af. 

Efter at NPH-Nytt i tre år har v~ret varetaget af dansk redak

t0r , går hvervet nu videre til Norge . Selvf0lgelig ville jeg 

have 0nsket , at jeg havde passet mit hverv bedre , end jeg har 

gjort. Alligevel ser jeg tilbage på forl0bet af min redakt0r 

tid med gl~e. ~lan må ikke glemme, at tidsskriftet hovedsage

lig fyldes med prim~re forskningsresultate r og det kr~ver tid, 

lyst, evner og held, og jeg synes, at jeg har v~ret heldig med 

at modtage så mange gode artikler og jeg er forfatterne stor 

tak skyldig. Hovedv~ten har ligget på dansk papi r historie , 

hidtil noget fors0mt i NPH- Nytt-regi . 

Langt den st0rste fremgang har foreningen vundet i Sverige ; 

der er på det sidste kommet mange nye medlemmer til den i for

vejen st0rste gruppe. Forhåbentlig viI ideen med skiftende 

redaktion i de nordiske lande betyde , at emnerne i NPH-Nytt 

viI blive så varierede , at der viI blive artikler af interesse 

for alle vore medlemmer . 

Ebba Waaben 




