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"FORORD" 

Med dette nummer af NPH-Nytt, har jeg overtaget hvervet 

sam redakt0r efter ingeni0r Erik Witting, som i mange är 

~ar ledet vort tidsskrift og udgivet det med sä mange go

de og indholdsrige artikler til gl~de for papirhistorike

re 1 Norden og endda for fag- og interessef~ller udenfor 

Norden. Ingeni0r Erik Witting har selv 0nsket sig en pau

se i arbejdet og jeg häber ikke at tidsskriftet beh0ver 

at skifte karakter fordi det et stykke tid vii blive re

digeret fra K0benhavn. Trykningen og udsendelsen vii ske 

som hidtil. 

När jeg har pätaget mig hvervet er det naturligvis for

di jeg har lyst til at pr0ve at g0re en indsats for en 

forening, jeg er glad for at v~re medlem af. Desuden har 

J eg ment, at det er en god anledning til at skaffe bidrag 

til tidsskriftet fra dansk side, til supplering af de 

mange bidrag, der hai v~ret fra de andre nordiske lande 

og som meget gerne stadig skulle str0mme til tidsskrif

tet! Artikler om fabrikation af papir, unders0gelser af 

papir og meddelelser om fund af papir er af interesse for 

os, ogsä om det kun drejer sig om fore10bige resultater. 

Fra dansk side vii vi ogsä kunne beskrive forekomsten af 

~ldre norsk, svensk, finsk og udenlandsk papir i danske 

arkiver, biblioteker og samlinger og det kan v~re en stor 

hj~lp for forskningen om offentligf0relsen af denne viden 

kan suppleres med oplysninger fra andre lande, bäde nor

diske og andre, da der stadiger sä mange huller i vores 

viden om brugen af papir i ~ldre tider, at det ofte er 

sv~rt at bruge papirhistorien som hj~lpevidenskab ved 

dateringer af udaterede b0ger, breve, kort mm. Det er 
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mit hab at dette tidsskrift stadig vii bringe ny viden, 

som kan udvide papirhistoriens indhold og g0re den mere 

orugbar ogsa for andre grene af den historiske forskning. 

Derfor vii det hilses med gl~de om offentligg0relse f.eks. 

af et vandm~rke kan frembringe l~serbreve med oplys

ninger om forekomst andre steder eller hvis omvendt 

l~serbreve efterlyser viden om et papir. Enhver henven

delse til redakt0ren (undertegnede) viI v~re velkommen! 

. Ebba Waaben x) 

X , Arkivar ved Rigsarkivet i K0benhavn. Cand.mag. 1 hi

storie. Speciale i ~ldre industrihistorie. 
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Vandm~rkeunders0gelser med Beta-grafi 

Per Laursen x) 

De f0rste fors0g med anvendelse af Beta-grafi som 

middel til reproduktion af vandm~rker blev foreta

get af en forsker i Leningrad ved navn D.P.Erastov. 

D.P.Erastov benyttede sig af en Calcium-Isotop, 

Ca 45 isotopen. Halveringstiden for denne isotop er 

152 dage dvs. at det er en meget ustabil isotop at 

anvende. Den mest brugbare isotop i dag er C-14 (kul

stof) der til sammenligning har en halveringstid pa 

5580 ar, sä aktiviteten vil ikke forringes v~sent

ligt i vor tid. Denne C-14 isotop er netop hvad vi 

benytter os af i de fors0g, som her skal omtales. 

Fordelen ved at benytte sig af Beta-kilde til vand

m~rkereproduktion er den, at selvom papiret er be

skrevet eller trykt, far man et billede af vandm~r

ket uden den forstyrrende faktor som tryk og skrift 

kan v~re ved vandm~rkeunders0gelser. En anden fordel 

ved at anvende Beta-grafi fremfor fotografering ved 

gennemlys er, at man far et aftryk af vandm~rket i 

naturlig st0rrelse, og omgivelsernes k~delinier og 

netlinier samt bef~stigelser indgar som et ekstra 

middel til identifikation af vandm~rket. 

Teknikken bygger pa en akrylplade, hvor der er blevet 

udskiftet nogle C-12 atomer med C-14 isotoper. Denne 

plade er sa i stand til under nedbrydningen af C-14 

at udsende en straling gennem et stykke papir og ned 

i en fotografisk film. 

Straleeffekten opf0rer sig i en fotografisk film lige

som synligt lys: 

M0rkere omrader i filmen svarer til tyndere papir, 

lysere omrader i filmen svarer til tykkere papir. 

x) Uddannet handbogbinder. Ansat i bogbinderiet ved 
Det kgl. Bibliotek, Kbh., 1973. Arbejdet i Schweiz, 
1971-72. Ophold pa forskellige udenlandske konser
veringsv~rksteder. Indf0rt papirudfyldningsteknikken 
i papirkonservering i Norden. 
Medlem af Nordisk Konservatorforbunds bestyrelse. 
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J a Va ndiT\CErker neto ;::> er udtryk for " n iveauforskelle" 

i ;:>apirets struktur, vii straleeffekten bli-ve for

skellig, og sVCErtningen i filmen dermed ogsa et ud

try k for papirets mulighed for at yde modstand mod 

stralingen. Da man skai arbejde med meget lange eks

?oneringstider, fra 2 til 17 timer, alt efter hvor 

s teer K "stralekilde" der ben y ttes, har det ofte vCEret 

sveert at beregne den bedste eksponeringstid og da der 

og sa er andre usi kkerhedsmomenter forbundet med denne 

f o rm for vandmCErkef o tografering har det vCEret lidt af 

et l y kketrCEf om resultatet har vCEret godt. 

Derfo r er man ofte gaet udenom en fotografering og 

har istedet tegnet vandmCErket over et lysbord. Da fo

t og raferingen har sa mange fordele har jeg pr0vet om 

usikkerhedsfaktorerne omkring benyttelsen af Beta

g rafi kunne nedsCEttes, sa de fCErdige optagelser kan 

blive af en forud beregnet god kvalitet og omtag

ninger ikke bliver n0dvertdige~ 

F01gende faktorer er afg0rende for et godt resultat: 

1. Papirets tykkelse i vandmCErkets konturer 

2. Kontakten mellem komponenterne under eksponeringen 

3 . Eksponeringstiden 

4. Fremkaldelsen. 

Vurderer vi disse fire faktorer hver for sig, skulle 

d et VCEre muligt at komme frem til et bedre resultat. 

v i ved, at for at fa frenstillet et brugba rt negativ 

ved Beta-grafi, er ty kkelsen af emnet afg0rende for 

eksponeringstiden. Tykkelsen af papir males normalt 

ved hjCElp af en tykkelsesmaler, specielt beregnet pa 
pa p ir. Denne malemetode kan vi ikke umiddelbart an

vende, d a det vi er interesseret i er papirtykkelsen 

i vandmCErket. Bredden af vandmCErkets linier er som re

g el ikke over 2 mm, og da en normal tykkelsesmaler 

a rbejder med en malefod pa ikke under 6 mm i diameter, 

ka n v i ikke direkte male papirets tykkelse 1 vand

mCEr ket. 
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For at kunne male tykkelsen i vandm~rkets liniert 

er anvendelsen af lys en mulighed, somher skal be

skrives. Vi ved, at densitetsmaling spiller er. stor 

rolle indenfor den videnskabelige fotografering~ 

Den Kaldes sensitometrien, maling af lysf01somhed. 

Sensitometrien udtrykker gerne sine maleresultater 

i en kurv~, sv~rtningskurve, ogsa kaldet gradations

kurve. Det man maler er den sv~rtning, som frem

kommer pa en fotografisk emulsion ved visse givne 

belysninger (med r0ntgen eller synligt lys). Det 

g0res ved at malet i hvor h0j grad almindeligt 

bvidt lys sv~kkes ved at ga igennem en sv~rtet mal

zone pa filmen. Malingen kan foretages med et den

sitometer, der er udstyret med en fotocelle, der 

maler den lysm~ngde, der kan passeregennem filmen. 

Den maleteknik er her anvendt for at male massetyk

kelsen i et vandm~rke. 

Maler vi papirarkets tykkelse med en normal tykkel

sesmaler uden for vandm~rket, far vi et brugbart 

mal pa hele arkets gennemsnitstykkelse. Dern~st ma

les densiteten pa det samme omrade (pa samme made 

som en films densitet males) og vi vil fa et tal, 

der et udtryk for sammenh~ng mellem arkets tykkel

se og lysets gennemtr~ngelighed. Males nu densite-

ten i selve vandm~rkekonturen eller stregen, kan 

?apirtykkelsen i vandm~rkestregen regnes ud efter 

f0lgende opstilling: 

X = 

T er lig arkets tykkelse, 

d
1 

er arkets densitet, d 2 er densiteten malt i vand

m~rkekonturen og X er vandm~rkets massetykkelse, som 

vi gerne vil beregne for at beregne en rigtig ekspo

nerin~stid ved Beta-grafingen. Se illustration n~ste 

side. 
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se kopi af tegning 

~!.. 

"- \/ ./ 
T d 1 

X d 2 

/\ 7\ 
Indenfor traditionel fotografering anvendes grakiler 

med et j~vnt sv~rtningstrin pa hvert trin, men til op

bygning af en grakile, der skai anvendes til vandm~rke

fotografering ved hj~lp af Betagrafi er det bedst at 

tilstr~be en skala, der svarer sa n0je som muligt til 

de fleste papirstrukturer. Til opbygning af en grakile 

har jeg derfor anvendt japanpapir i f01gende t~kkelser 

i mm 0,041, 0,061 ---- 0,193, svarende til de mest al

mindelige papirtykkelser i handgjort papir. En . sadan 

gräkile kan ikke k0bes. Samtidig med eksponeringen af 

japanpapir-grakilen er der fremstillet eri eksponering 

af et papir med vandm~rke. Eksponeringstiden varierer 

en halv time til seks timer. 

Formalet med at eksponere bade grakile og vandm~rke 

samtidig er at give mulighed for at bed0mme bagefter 

sv~rtningsgraden af vandm~rket under hver tidsenhed. 

Malingerne er foretaget med 10 malinger pa hvert feIt 

og resultaterne er derefter divideret med 10. Denne tek

nik er valgt, da japanpapirets felter har en uj~vn 

sv~rtning, der helt svarer til papirets struktur. Tal

lene vii dermed blive et gennemsnit af feltets sv~rt

ningsgrad. 

Det skai lige bem~rkes, at densiteten er malt efter 

nulstilling pa filmbasen. 

De fremkomne tal ses pa skemaet s. 

Blandt vandm~rkeoptagelserne, der er eksponeret sam

tidig med grakilens forskellige trin, v~lges de vand

m~rker, der har den bedste sv~rtning i vandm~rkestregen, 

og i papirets netm0nster og som giver det bedste helheds

indtryk. Det vist sig at v~re ved densiteter fra 0,60 

til 0,75. Ved at tr~kke de tal ud pa malskemaet, der 

d~kker densiteter mellem 0,60 og 0,75, kan skemaet ind

skr~nkes til nogle enkelte feiter, der danner en trappe, 

se s. 
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Eksponeringstiden i timer 

5 

4 

3 

2 

l 

1,29 1,25 1,16 1,06 a,94 0,83 0,76 0,63 0,50 

1,23 1,18 1,12 1,04 0,93 0,82 0,67 0,56 0,48 

1,16 1,l l ; 1,07 1,00 0,83 a,73 0,65 0,53 0,37 

1,15 1,09 1,05 a,92 0,79 0,63 0,54 0,41 0,33 

1,14 1,06 0,96 0,81 0,71 0,58 0,49 0,36 0,28 

1,13 1,05 0,93 0,80 0,69 0,57 a,41 0,34 0,25 

1,11 1,02 0,91 0,72 0,59 0,56 0,38 0,32 0,20 

1,00 0,88 0,76 0,62 0,54 0,45 0,34 0,27 0,21 

~ 0,99 0,86 0,73 0,57 0,50 0,41 0,31 0,27 0,19 

0,98 0,78 0,66 0,56 0,40 0,34 0,29 0,22 0,15 

0,76 0,65 0,54 0,42 0,39 0,26 0,22 0,19 0,13 

0,041 a,061 0,081 0,103 0,122 0,140 0,154 0,181 0,193 

Materialetykkelse i mm. 
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Eksponeringstiden i timer 

5 

4 

3 

2 

1 

1,29 1,25 1,16 1,06 0,94 0,83 0,76 0,63 0,50 

1,23 1,18 1,12 1,04 0,93 0,82 0,67 0,56 0,48 

1,16 1,l l ; 1,07 1,00 0,83 0,73 0,65 0,53 0,37 

1. ,15 1,09 1,05 0,92 0,79 0,63 0,54 0,41 0,33 

1,14 1,06 0,96 0,81 0,71 0,58 0,49 0,36 0,28 

1,13 1,05 .0,93 0,80 0,69 0,57 0,41 0,34 0,25 

1,11 1,02 0,91 0,72 0,59 0,56 0,38 0,32 0,20 

1,00 0,88 0,76 0,62 0,54 0,45 0,34 0,27 0,21 

~ 0,99 0,86 0,73 0,57 0,50 0,41 0,31 0,27 0,19 

0,98 0,78 0,66 0,56 0,40 0,34 0,29 0,22 0,15 

0,76 0,65 0,54 0,42 0,39 0,26 0,22 0,19 0,13 

0,041 0,061 0,081 0,103 0,122 0,140 0,154 0,181 0,193 

Materialetykkelse i mm. 
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Eksponeringstiden i timer 

6 0,63 

I 
0,67 

I 

5 0,73 0,65 

0,63 

4 0,71 

0,69 

3 0,72 

0,62 

2 0,73 

0,66 

1 0,65 

0,041 0,061 0,081 0,103 0,122 0,140 0,154 0,181 0,193 ffiffi. 

Materialetykkelse i ffiffi. 



F0r et papir med vandm~rke skaI fotograferes med en 

Beta-plade regnes papirtykkelsen i vandm~rkestregen ud 

efter den ovenforskitserede metode. Er tykkelsen fundet 

kan man af skemaet med "trappen" afl~se, hvor lang ekspo

neringstid der skaI b ruges, for at fa en passende densi

tet pa den f~rdi ge optagelse. Som i l l~stration er et 

enkelt eksempel regnet ud. Der er benyttet et ark papir 

fra Strandm01len med Christian 7.s nav:n-etr~k som vand

m~rke. (Christian 7. regerede fra 1766-1808). 

Eksempel. 

Papirets tykkelse udmalt pa fladen T 0 ,115 

Densitet udmalt pa fladen d 1 0 ,17 

Densitet udmalt i vandm~rket d 2 0 ,11 

o , 1 1 
0 ,11 5 x 0,074 mm 

0 ,17 

Papirets tykkelse i vandm~rket= 0,074 mm 

Eksponering if0lge eksponeringsskalaen 1~-2 timer 

Eksponering foretaget i 1 time og 45 minutter. 

Densitet udmalt i r0ntgenfilmen streg 0,64 

flade 0,38 

Efter r0ntgenfilmen er der fremstillet en lithfilm. 

Efter lithfilmen er der fremstillet et papiraftryk. 
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Da Betapladens s tr äleef f ek t er lilIe (e,t kar tonomslag 

omkring pladen standser 0jeblikkelig stral:!2effekten), er 

det n0dvendigt med en meget t~t kontakt mei lern Betaplade, 

emnet dvs. papiret med vandm~rke og filmen~ 'bl.a. for at 

neds~tte sl0r og uskarphed i det endelige ~~sultat. Denne 

kontakt kan ikke opnas uden at man ma udny~te en eller 

anden form for presse eller vacuum effekt. 

For at udelukke enhver t~nkelig forstyrrende lyskilde 

ma bäde klarg0ring til eksponering og den efterf0lgende 

fremkaldelse forl0be i total m0rke. 

Da Betapladen udsender straling fra begge sine flader, 

er det muligt at eksponere to vandm~rker pa en gang. Evt. 

fIere hvis papirstykkerne er sma. 

Opstilling for hver enkelt eksponering f0lger den skema

tiske figur: 

Pressebrmt 

j Fl.lm 

Papir, med vandmcerke 

Kilde, Betaplade 

Papir , do. 

Film 

Pressebrmt 

Selve fremkaldelsen er uafh~ngig af de andre faktorer 
> 

og kr~ver kun at man f0lger de angivne regler for den 

film man anvender (se s. ). 

Fors0gene har vist, at det er muligt at opstille en sam

menh~ng meIlern papirets tykkelse og lysets gennemtr~ngelig

hed, saledes at der har kunnet opbygges en eksponerings

skala, der kan benyttes ved fotografering af vandm~rker 

ved Betagrafi. En sadan rutinem~ssig fotografering sker 
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fra nu af i Det . kg1. Bibliotek ved r.estaureringsarbej

der af reldre b0ger i forbindelsemed beskrivningen af 

bogblokkens heftning, indbinding m.m. Fore10big er ca. 

150 vandmrerker i Breviarium Ottoniense, trykt 1482 og 

Den Dahske Rimkronike, trykt 1495, blevetfotograferet. 

Bilag. 

Tilslut viI jeg n~vne det praktiske udstyr og de 

materialer, der er blevet ativendt ved fors0gene 

og optagelserne. 

Kilde:Akrylplade med indbyggetC-14 Isotoper 

Straleeffekt 14,4 milicurie. 

Film: R0ntgenfilm Agfa-Gevaert Curix RP 1 

Basen bestär af bläfarvet pOlyesterbase, h~orpa 

emulsionen er gydet pä begge sider. 

Fremkaldelsen: 

Fremkalder G 150 5 minutter 20 0 

Stopbad 2% eddikesyre 2_minutter 20 0 

Fixer 334 Dobbelt af klaringstiden 20
0 

Skylletid ~ time 20
0

• 

Fremkalderbeholder: 

For ~t fä sä ens produkt s6m muligt har det v~ret 

n0dvendigt at fremstille en speciel beholder (3 stk.l 
( I 

plus en ramme hvor filmene kan stä i r~kker uden 

at r0re hinanden under fremkaldelsen. Beholderne 

er fremstillet af polyethylene. 

Papirtykkelsesmäler: 

11 B 

Konservatorskolens udstyr med en n0jagtighed pa 0,001 mm. 

Densitometer: 

Konservatorskolens udstyr, type Macbeth. 

Lithfilm: 

Kodak Kodalith orto film, type 3 

Filmen er det man kalder en hard film, som ikke 

giver negativets halvtoner. Fordelen ved at ko

piere r0ntgenfilmen pa en klar film er den, at 

det ved 50gning i litteraturen eller i arkivalier 

efter identiske vandm~rker kan filmen anvendes di

rekte, pa linie medtegninger pa gennemsigtig pa

pir. Aftryk pä fotopapir giver ogsä nogle fine 

billeder med lithfilm. 



Vandma!rker i Danrnarks a!ldste trykte bog 1482 

Per Laursen. 

I 1982 kunne Danmark fejre 500-äret for indf0~elsen 

af bogtrykkerkunsten i Danmark. I Odense var der udstil

ling af 100 udva:lgte danske b0ger fra 1482-1982' og Post

va!senet udsendte 23. sept. et jubila!umsfrima!rke. I fIere 

tidsskrifter blev der skrevet om bogtrykkerkunsteri og 

dens indf0relse i Norden, säledes Kristian Hvidt i Nor

diske Tidsskrift, Palle Birkelund i Gutenberghus Ärsskrift 

og i Bogvennen, Skrift, Bog og Billede i Senmiddelalde

rens Danmark 1982, har Anne Riising skrevet om den f0rste 

bogtrykker, Johann Snell og Erik Dal har skrevet om 50 

trykte b0ger 1482-1522, teknik, udstyr, funktion. 

I 1482 opholdt den tyske bogtrykker Johahn Snell sig 

lOdense, hvor han trykte et nyt "Breviarum Ottoniense" 

for biskoppen Karl R0nnow til brug for allekirkerne i 

Odense bisped0lIlIlle dvs. pä Fyn, Femern,Als og Lolland

Falster. Et breviar indeholder tideb0nner o.a. til re

citation ved gudstjenester udenfor h0jmesserne. Der er 

kun bevaret et eksemplar af Snells bogtrykte breviar og 

det mangier bäde de foreste og de bageste sider, säledes 

at ärstal, trykkested og bogtrykkerens navn mangier. 

Bogen som i dag findes pä Det kgl. Bibliotek i K0ben

havn, har oprindelig va!ret pä over 1000 sider. Johann 

Snell trykte desuden en lilIe bog pä 14 sider af Guilhel

mus Caorsinus, Obsidio Rhodiana, som er en beskrLvelse 

af tyrkernes belejring af Rhodos 148 0. pä den bageste 

side i bogen stär i en säkaldt kolofon, at beskrivel-

sen af byen Rhodos belejring er trykt i Odense i det 

herrens är 1482 af den a!rva!rdige mand bogtrykkermester 

("artis impressorie m.agistrum") Johann Snell. 

pä den tid var der ikke noget bogtrykkeri i Odense. 

Johann Snell har medbragt sitva!rkt0j,som bestod af . 

hans egne st0bte bogstavstyper, evt. st0beform, presse 

og mäske et lager af papir til trykningen. En bogtryk

kers arbejder kan kendes pä karakteristiske detaljer 

ved de händst0bte typer. I dette tilfa!lde viser det at 

de to b0ger "breviariet" og Rhodos-bogen er trykt af 
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den samme bogtrykker, Johann Snell. Fra Rostock og Lübeck 

kendes andre tryk af Johann Snell, bade f0r og efter hans 

ophold i Odense. I 1483 var han iStockholm, hvor han tryk

te Missale Uppsalense og en popul~r bog, Dialogus creatu

rarum, som regnes for at v~re Sveriges ~ldste trykte bog. 

I jubil~umsafhandlingerne om "Breviarium Ottoniense" 

blev sp0rgsmalet om papiret, hvordan det ser ud og hvor 

det kom fra, ikke inddraget. Erik Dal skriver (Bogvennen 

1982, s. 71) at han "~rlig talt" ikke har taget hensyn 

til forekomsten af vandm~rker i breviariets papir. En 

gunstig lejlighed til at studere papiret og fotografere 

vandm~rkerne b0d sig, da breviaret blev konserveret f0r ud

stillingen. Hovedarsagen til at . enkonservering og re

staurering var n0dvendig var, at en hel deI sider og l~g 

ved en tidligere konservering var blevet styrket i fal-

sen med papirstrimler og pa grund af strimlernes karak-

ter og det anvendte bindemiddel var mange af siderne ved 

at kn~kke ved den nye overkl~bning. 

Da bogen alligevel skulle adskilles, blev det beslut

tet at foretage en n~rmere teknisk gennemgang og doku

mentation af hele breviaret. Det der specielt interesse

rede ved den tekniske gennemgang var sp0rgsmalet om, 

hvordan Johann Snell praktisk havde 10St en sa omfatten

de opgave, som trykningen af bogen ma have v~ret. Pa 

hvilken made er trykningen foregaet? Hvor kom papiret 

fra? Kan der siges noget om den meget diskuterede sam

menh~ng med trykningen af bogen om Rhodos belejring? 

Det anvendte papir i det bevarede eksemplar af Brevia

rium Ottoniense bestar af 116 ark af hver 8 siders tryk 

og 3 ark af hver 4 siders tryk. Et f~rdigt h~ftel~g be

star af to ark pa hver 8 siders tryk. Trykningen er fo

retaget som 4 siders tryk med en satsst0rrelse pa 33,3 

x 24,0 cm, malt efter l~g signeret G 1 (se illustra

tion). Arkene har efter trykningen faet handmalede sto

re bogstaver med bla og r0d farve. Den bla farve er 

Azorit og den r0de farve er Zinnober iblandet m0nje, en 

for datidens farver normal blanding. Efter pamalingen 

er arkene blevet falset til kvartark, der er blevet stuk

ket ind i hinanden til et helt h~ftel~g. 
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Hele breviaret blev registreret for vandmcerker. Der er 

118 vm. fordert pä 17 grupper, der igen kan opdeles pä 

fIere par former .. Ved hjcelp af den opstillede ekspone

ringsskala og beregning af papirtykkelse (se artiklen 

foran) blev alle typer af vm. fotograferet. Deres 

st0rrelse bevirkede, at det var muligt at eksponere 4 

stykker ad gangen. Eksponeringen blev gennemsnitlig fo

retaget i 1~ time og tidsforbruget pä hvert vm. kunne 

derved holdes pä under en halv time. Nogle af de foto

graferede vm. er gengivet her i naturlig st0rrelse. 

Papiret stammer fra Frankrig og Holland, samt en hel 

deI is~r det gotiske "p", fra det burgundiske omräde. 

Yderligere studier i Johann Snells ptoduktion af bog

trykte afladsbreve, andre b0ger mm. viI kunne fort~~le 

om bogtrykkeren selv har medbragt det papir han skulle 

bruge til sin trykning i Odense. 

En tilsvarende gennemgang af bogen om Rhodos blev 

samtidig foretaget. Det gav den interessante oplys

ning, at 4 af de vm. som er fundet i breviaret er i

dentiske parformer med de 4 trykark, som Rhodos-bogen 

er trykt pä og at alle er samlet i breviaret inden for 

et afgr~nset trykomräde, nemlig fra side 214-236. Det 

st0tter tanken om at Rhodos-bogen er trykt ind imellem 

arbejdet med breviaret, mäske i en pause i dette ar

bejde. Den lilIe bog om Rhodos kan v~re trykt for Jo

hann Snells egen regning forat skaffe harn en ekstra 

indt~gt. Fra anden bogproduktion i ~ldre tid ved vi, 

at trykkere ikke har set specieltpä papiret for pa

pirets skyld, men at de blot brugte det fortl0bende 

efterhänden som der skulle trykkes og derfor kan op

lysningerne om vandm~rkerne give fingerpeg om tryk

ningens forl0b. 
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~. 

Trykark G 1. 4-siders tryk med tryksatsmal 33,3 x 24,0 cm. 

Man ser tydeligt ved gennemlys de to tryks forskydning. 

Vandm~rket fra trykarket. Det 

sidder pa den ene halvdel af 

trykket og er gengivet i na

turlig st0rrelse. Vm. findes 

Gerhard Piccard, Buchstabe P 

(1977), Findbuch IV, nr. 483. 

Formparret nr. 495 findes og

sa i breviaret . 
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Eksempler på vandm~rker i Breviarium Ottoniense 1482 . 
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Erik Lange - Tyge Brahe - Vedel. 

Om et hidtil ikke beskrevet dansk vandm~rke fra 1500,,

tal lets slutning. 

Karsten Christensen *. 

Under en efters0gning efter rester af den danske histori

ker Anders S0rensen Vedels (1542-1616) bogsamling fik jeg 

i sommeren 1976 pA det kgl. bibliotek i Stockholm ,udleve

ret et godt renressancebind, der ved n~rmere eftersyn vi

ste sig mere interessant end ventet. 

Der er tale om et eksemplar af Commelinus' udgave af Re

rum Britannicarum Scriptores vetustiores, Heidelberg 1587, 

Fol, forsynet med arbejdsnotater af Anders S0rensen Vedel, 

samt i overenstemmelse med Otto Waldes karakteristik af 

bind fra Vedels bibliotek (Storhetstidens lltterära krigs

byten 11, Uppsala 1920, 334) pA snittet forsynet m~d titel. 

I betragning af, hvor fA rester der hidtil er identificeret 

af Vedels utvivlsomt fremragende bibliotek,er fremdragel

sen af dette bind allerede hermed af betydning. 

I papirhistorisk henseende er bindet imidlertid ganske be

m~rkelsesv~rdigt. Ved indbindingen er nemlig anvendt to ark 

papir som forreste og bageste forsats, hvor begge friblade 

b~rer et vist nok ikke tidligere beskrevet stort vandm~rke, 

forestillende den danske adelssl~gtLange (tre roser) 's 

vAben og under dette navnet ERICK LANGE. 

Papirhistorisk rejser dette umiddelbart en r~kke sp0rgsmAI, 

hvoraf de fleste n~ppe kan besvarffi endeligt pA det fore

liggende, beskedne grundlag. pA den anden side kan n~ppe 

nogen fort~nke en i at r~sonnere over fundet allerede nu, 

bl.a. i hAb om at en offentligg0relse viI medvirke til 

fremkomsten af yderligere studiemateriale. 

Dateringsm~ssigt mA udgangspunktet v~re den sammenh~ng, de 

foreliggende ark nu findes i: bindet omkring Vedels eksem

plar af Commelinus' Scriptores Rerum Anglicarum. Fra Ve

dels oversigt over de utrykte og trykte hj~lpemidler, 

han havde til sin rAdighed ved udarbejdelsen af sin 

stort anlagte, men aldrig fuldf0rte danmarkshistorie, 

den sAkaldte Promuscondus fra omkring 1595, ved vi, 

X Kars.ten Christensen , f. 1942. 
Cand.phil. (historie) 1972, kandidatstipendiat ved Kbhvns. unisersitet 
1973-75. Adjunktvikar sst. 1975~79. Fuldmregtig sst. 1979 -
Adresse: J. E. Ohlsensgade 19, 2.tv. DK-2100 K0benhavn 0. 

1.7 



i 

Hovedvandrnrerke i forsatsblade i Kgl.bibl. Stockholrn, 
Cornrnelinus(ed.) Rerum Britannicarurn Scriptores, 
Heidelberg 01587, Fol. Gennerntegning 1:1. 

+ birnrerke, beskaret helark h. 32,6 crn x br. 3q cm 
18 netlinier pr 2 crn. Afstand meIlern 6 kreder 17,) cm 

Gennerntegning og beskrivelse: Birte Rottensten og 
Ebba Waaben. 
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at han faktisk pa dette tidspunkt ejede et historisk 

v~rk, der i det bedste handskrift af den endelige re

daktion af Promuscondus (Kgl. Bibi. K0benhavn, Ny kgl. 

Saml. 4to nr. 884) betegnes som: 

Historici Britannici: 

Galfredus Menumitensis, Pontici Virrunici lib.vi, 

Gild~ Sapientis Epistola, Bed~ Anglosaxonis Hi

storia, Continuatio ejusdem histori~, Guiliemus 

Neubricensis, Johannes Frossardus. 

Der kan ikke v~re tvivl om, at der netop er tale om 

Commelinus' samlev~rk. Og hermed ma det anses for rime

ligt at identificere dette v~rk med bindet i KB-Stock

holm. Indbindingen ma tilsvarende dateres til meilern 

udgivelsestidspunktet 1587 og 1595, hvilket hermed· ogsa 

bliver det seneste tidspunkt for papirets fremstilling. 

Hvis man kunne identificere det bogbinderv~rksted, der 

har fremstillet bindet, ville der antagelig v~re vundet 

en dei, da det i sa fald ville betyde kendskab til papi

rets lokalisering pa indbindingstidspunktet. Noget binden

de er det desv~rre ikke muligt pa nuv~rende tidspunkt at 

freml~gge. Om bindet kan noteres, at det er af traditio

nel tysk ren~ssancetype Pappermerne er overtrukket med 

blindtryk-dekoreret hvidt kalveskindspergament, der tids

m~ssigt ma h0re til 1500-tallets anden halvdel. Forper

men er i midtfeltet dekoreret med et ca. 90 x 56 mm stort 

aftryk af en pressepiade med Verdens Frelser i form af 

et brystbillede af en glorieomgivet ren~ssancekl~dt mand, 

der med h0jre hand velsigner beskueren og med venstre 

b~rer et stort korsprydet rigs~ble. Et ovalt skriftband 

om figuren lyder: HIC EST VOLVNTAS PATRIS - VT QVI VIDET 

FILIUM ET CREDIT IN EVM HABEAT - VITAM ~TERNAM. Bagper

men er tilsvarende smykket med en ca. 90 x 54 mm stor 

plade med en halvt venstrevendt helfigur af Luther, der 

fremviser en lukket bog. Et skriftfelt forneden b~rer 

navnet MARTINVS LUTHER. De to plader udg0r ikke noget 

par. Ingen af dem b~rer stikker- eller bogbindersignatur. 

Omkring pladerne er afsat en fin kandelaber-rulle, en 

rulle med fire medaljon-buster og fletv~rk, en noget 

spinkel krans-rulle og yderst en rulle med rudem0nster 

og st~rkt stiliserede 4-k10ver. Permerne b~rer ikke ars-
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tal eller ejerinitialer. Det anvendte dekorationsv~rk

t0j optr~der ikke hyppigt pa sikre danske bind, hvilket 

dog med vor nuv~rende beskedne viden om danske bogbinder

v~rksteder i 1500-tallet ikke diskvalificerer muligheden 

af dansk proveniens. Jeg har i alt noteret mig f0lgende 

dekorationsm~ssige forbindelser til andre bogbind. 

Det f0rstn~vnte pressepiade genfindes pa K0benhavns Uni

versitetsbiblioteks eksemplar af Polonic~ Histori~ Corpus, 

hoc est PolonicarumRerum Latini recentiores et ueteres 

scriptores. Ex BibI. Ioan. Pistorii. Basel s.a. (Epist,. 

dedic. 1582) Fol. (Pol. 2050 fol.). Pa ti telbladet ses 

ejernavne som Severinus Christiani AO (15)96, og La~ren
tius Jespersonius, utvivlsomt danske ejere. Pa bindet 

findes desuden aftryk af rullen med portr~tmedaljoner og . 

af krans-rullen. Commelinus-bindets ruller genfindes i-

0vrigt alle pa Hondorffs Exempelbuch, Leipzig 1582, Fol. 

(KB-Kbh. Kat. 3-{63-20
). Dette bind b~rer som midtfelt

dekoration et pressepladeaftryk med et kronet, sammen

slynget FS, der rimeligvis indicerer, at bogen har be

fundet sig i kong Frederik IIs eller snarere i dronning 

Sophies bibliotek (jfr. Harald 1S0e: Den udvalgte prins 

Christian (V)s b0ger - Og det kongelige Bibliotek i: 

Levende biblioteker. Festskr. til Palle Birkelund 29.jan. 

1982). Den samme pressepiade genfindes i0vrigt pa et hand

skrevet eksemplar af Christoffer Knoffs ligpr~diken over 

Frederik 11, 1588 (KB-Kbh. GI. kgl. S. 3621, 8 vo ). Denne 

tour de force gennem dekoratio~sstempler giver dog bag

grund for sam rimelig arbejdshypotese at antage, at og-

sa Commelinus-bindet er bievet til i D~nma~k i perioden 

1587-95. Fundomst~ndighederne giver for tiden ikke anled

ning til mere vidtgaende ~ slutninger vedr0rende de to 
papirark. 

N~ste holdepunkt i denne lilIe unders0gelse ma derfor 

v~re vandm~rkets "Erick Lange". Fra 1500-tallet kendes 

to danske adelsm~nd med dette navn: far (1518-72) og S0n 

( -1613). Savel fundomst~ndighederne som de f0lgende be

tragtninger vil forhabentlig vise, at det i denne sammen

h~ng vil v~re naturligt at koncentrere opm~rksomheden om 

S0nnen og kort og godt ga ud fra, at vandm~rket gengiver 

dennes navn. 
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Erik Lange d.y. (herefter E.L.) fik som den bedrestille-

de del af tidens unge adelsm~nd uddannelse ved udenland-
ske universiteter, men måtte på grund af faderens d0d 

1573 vende tilbage til f~drenegården Engelsholm ved Vejle. 

I august 1584 giftede hans s0ster Margrethe Lange sig med 
Knud Brahe, Tyge Brahes yngre bror. Sandsynligvis har denne 
begivenhed v~ret skels~ttende for hans liv, for fra da af 

synes hans sk~bne at v~re knyttet til denne ber0mte viden-

skabsmand og derigennem senere til s0steren Sophia Brahe 

( f o r love l s e c. 1 5 9 O, ~g t e s k a b i e x i l 1 6 O 2), hvor b å n d e n e 

tilsyneladende til dels har bestået af f~lles videnskabe-

lige, for Erik Lange s~rligt alkymistiske interesser med 
de 0konomiske konsekvenser, denne kunst alt for of te på-

f0rte sine dykere. 

Hvad der i denne sammenh~ng er v~sentligt er, at Tyge 
Brahe åbenbart har f0lt sig tiltrukket af sin unge svo-

ger. Som konkret udslag heraf ses f.eks., at det f0rste, 

der overhoved for lod tryk ker i et på Ven netop var et la tinsk 

digt til Erik Lange. I observationsprotokollen 1584 står 
således: Hoc anno die 27. Novembris 10 1/4 H. A.M. 

Ego ipsimet i mea Typographia hic Vraneburgi impressi 
nouis typis omnion prinum carmen ad Ericum Lange amicum 

meum. Senere ~es E.L. of te at have opholdt sig på Ven. 

Teoretisk (og psykologisk) er der naturligvis intet til 
hinder for, at E.L. selv har ladet fremstille papir, f.eks. 
på Engelsholm, hvor som bekendt Gerh. de Lichtenberg 1733 
grundlagde Engelsholm papirfabrik ved Randb0ldal. Men det 

er un~gtelig generende, at et så kompliceret projekt som 

iv~rks~ttelsen af en papirfabrikation ikke har afsat sig 

arkivalske eller andre litter~re spor. på baggrund af 
E.L.s tilknytning til Ven og TygeBrahe må det d~rfor -
med skyldig hensyntagen til andre muligheder i Holsten 

eller Nordtyskiand - v~re ganske n~rliggende at foreslå 
papirm0llen her som fremstillingssted for "Erik Lange"-
m~rket papir. MUligvis kunne en minuti0s sammenligning 
fastslå, om dette papir var fremstillet i papirforme, 

der også var anvendt til Tyges eget papir. En sådan un-
ders0gelse er imidlertid endnu ikke foretaget. Tidsm~s

sigt er der, som det ses, god overensstemmelse mellem 
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den Venske papirm0lles start ca. 1591-92 og de daterings

m~ssige gr~nser, som kan opstilles for indbindingen af 

Commelinus-bindet. 

Selvom det er fristende at fantasere videre over initia

tiv og motiver til fremstillingen af dette papir - mulig

hederne er selvsagt mange - sa ma disse sp0rgsmal fore10-

big sta hen. Til geng~ld ma det v~re rimeligt at sp0rge 

om, hvorfor et sa specielt papir er anvendt som forsats 

i en af A.S. Vedels b0ger. Vedels n~re venskab med Tyge 

Brahe er velkendt, men ogsa mellem Vedel og Erik Lange 

findes der bel~g for en forbindelse. Blandt sine mange 

andre g0remal syslede Vedel ogsa med en udgave af en kors

togsberetning. I den anledning udarbejdede han en lang og 

personlig dedikation af v~rket netop til Erik Lang~. Ud

gaven blev aldrig tii noget, men den handskrevne dedika

tion er bevaret (Kirkehistoriske Samlinger V.r~kke, Bd. 5 

s 779). Den er dateret 1. marts 1584. Det kan pavises, at 

Vedel og Lange senere fiere gange var sammen pa Ven. 

Pa den baggrund ma det v~re rimeligt at sp0rge, om Erik 

Lange blot har skilt sig af med et restparti af sit papir, 

hvorpa det er endt hos bogbinderen, eller om det kunne 

t~nkes, at Commelinus-bindet maske oprindeligt har til

h0rt E.L. og pa hans foranledning ved indbindingen er 

blevet forsynet med dette utraditionelle, man un~gtelig 

sp~ndende ejerm~rke. At Vedel skulle have faet eller k0bt 

v~rket af Erik Lange, der inden 1595 var dybt forg~ldet 

og n~rmest flygtet fra sine kreditorer, volder ingen for

staelsesm~ssige vanskeligheder. 

Der er n~ppe nogen, der kan v~re i tvivl om, hvilken for

klaring, der tiltaler forfatteren mest. Men sp0rgsmalet 

ma naturligvis forblive ganske abent, da det ikke har v~ret 

muligt at fremdrage andet materiale til belysning af Erik 

Langes bibliotek. Mig bekendt er der nemlig (af Otto Walde) 

kun fremdraget et enkelt bind, der har v~ret i Erik Langes 

eJe, nemlig Lunds universitetsbiblioteks (krigsbytte)eksem

plar af Reissners Historia Herrn Georgen und Herrn Casper 

von Frundsberg, Frankfurt a.M. 1572, Fol. V~rket er i ori

ginal indbinding og med Erik Langes navn pa titeibiadet, 

men desvrerre er forsatsen i moderne tid, vel i restaure-
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rings0jemed, erstattet med u~stetisk brunt karduspapir. 

Det skai til slut medgives, at fiere af ovenstaende tolk

ningsfors0g er funderet pa sand, men det er hvad det for

handenv~rende materiale opfordrer til og tillader. Yder

ligere iagttagelser, der kan f0re videre og sikrere pa 

sporet af Erik Langes papir og dets fremstilling, v~re 

hermed efterlyst. 

Karsten Christensen 
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Nordiske Papirhistorikeres 8. nordiske m0de i K0ben

havn 16. - 19. juni 1983. 

Torsdag d. 16. juni klo 10 abnes konferencen pa Kon

servatorskolen med forel~sning af rektor H.P. Pedersen 

over bevaring og konservering af arkivalsk materiale 

fra Valdemar Atterdags tid til vore dage. Efter fro

kost kan vi se skolen 09 fa demonstreret noget af det 

arbejde, som udf0res pa skolens grafiske linie af l~

rere og elever. Aftenen tilbringes i Byhistoriske Sam

linger i Lyngby, hvor der vii v~re en udstilling om 

papirindustrierne langs M011eaen. Om fredagen er vi om 

formiddagen inviteret pa bes0g pa De forenede Papirfa

brikkers hovedkontor. Om eftermiddagen bliver der ar

rangeret en udstilling pa Det kgl. Bibliotek for os' af 

Tycho Brahe b0ger, manuskripter og breve med specielt 

henblik pa studiet af papir, der stammer fra den papir

m011e som Tycho Brahe opf0rte pa Hven. Bade forsknings

bibliotekarer og konservatorer fra Det kgl. Bibliotek 

vii deltage. Om aftenen skai der v~re medlemsaften med 

diskussion m.m. 

L0rdagen d. 18. juni tilbringes pa Rigsarkivet,hvor 

der vii blive arrangeret en udstilling om vandm~rker. 

Desuden vii arbejdet med registreringen af vm. blive 

demonstreret og der vii blive forel~st over de ~ldste 

papirbreve i Rigsarkivet og desuden, efter nordisk 0n

ske, over 0resundstoldregnskaberne. Aftenen er reser

veret en festmiddag i Tivoli. 

Om s0ndagen d. 19. kan man deltage i en sejltur i en 

Galease, der kan sejle os fra K0benhavn til Hven, for 

at se resterne af Tycho Brahes "Stjerneborg" og papir

m011e. 

Ind imellem vii der blive tid til str0gture i K0ben

havn. Der er reserveret hotelv~relser i Hotel Viking i 

Bredgade. Beliggenheden er gOd, hotellet af den rolige 

familie-type og den kan huse os til aftenm0det om fre

dagen. 

Der er tilmeldingsfrist i hele april, beslutter man 

sig senere kan det nök ogsa lade sig g0re. Tilmeldelse 

sker til foreningens formand Jan Olof Ruden, eller til 
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Ebba Waaben. Adresser se foran i bladet. 

Der viI i nogle tilf~lde blive arrangeret billige 

eller gratis picniclunch. Hotelv~relsernes priser er 

f0lgende: 

Et enkeltv~relse med bad 230 kr. Et dobbeltv~relse 

med bad 405 kr. og med bad pa gangen 305 kr. Morgen

mad er inklusive. 

Ved tilmelding bedes det opgivet om der 0nskes v~

reIse pa hotel Viking, hvilken slags og hvornar an~ 

komsten sker. Det skaI ogsa opgives om man 0nsker at 

komme med til 0en Hven. Prisen for s0ndagen er fore-

10big sat til ca. 125 kr. for sejltur og picniclunch, 

dvs. hvad man i Danmark kalder for lien madkurv". 

Deltagerne viI modtage et specificeret program. 

Ebba Waaben 
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