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Lidt om papirsegl 

Anna-Grethe Rische1 x) 

Anvende1sen af papirsegl begynder engang i mid

ten af 1300-tallet i Europa, samtidig med at 

brugen af papir som skrivemateria1e udbredes. 

Et papirseg1 best ar af to sammenhrengende de1e, 

dels af segltryksmassen, som kan vrere bivoks, 

og de1s af et stykke tilskaret papir, lidt st0r

re end seg1stampen. Papiret kan enten blot lig

ge over seg1aftrykket eller vrere prreget sammen 

med aftryksmassen. 

De f0rste papirdrekkede segl finder man pa 

pergamentdokumenter, og papiret har her haft 

samme funktion som den l0se pergamentstrimmel 

eller den ombukkede plica, det b1ev brugt som 

beskytte1se af den prregede flade og som hindring 

for, at voksen k1rebede fast til andre de1e af 

brevet, nar det b1ev foldet sammen. Da papir af

l0ste pergament som det vigtigste skrivemate

riale overf0rtes brugen af papirdrekkede segl 

ti1 papirdokumenterne. 

Bivoks var det mest anvendte seglmateria1e, 

fordi det er let at forme og prrege i b10dgjort 

stand, sa de1v de fineste detaljer star skarpt 

og tyde1igt. Det var tidligere, 1igesom ler, 

badeet skrivemateriale og et aftryksmateriale, 

men voks har den fordel fremfor ler, at det er 

langt lettere og derfor nemmere at frestne til 

breve og dokumenter. Det far betydning for 

x) Papirkonserveringstekniker ved Nationalmu

seets Farvekonservering i Brede. Uddannet pa Det 

Kgl. danske Kunstakademis Konservatorskole 1977-

1980. Faglrerer samme sted i konservering og re

staurering af segl og pergament. Har ti1 und er

visningen skrevet et kompendium om seglkonser

vering og restaurering 1981. Med1em af Nordisk 

Konservatorforbund og ICOM. 
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,,,glenes sterrel e .. . De ,./1. a ta . per eller 8e8 1-

ste.p ler afl .. ~es eE ataaper . ed sta rr e 

08 a 8n forta .. tter 1II0d bAde h",ngende 08 

te segl . 

dl'IIIC~" T. 

phryk-

Han kan inddale s8g1 efter deres runklion, 

plsc.e r 1ng oS beaeg linas f o r a , 08 v.pir.eg1 .A 

for s t 0 8 f re •• est klassificeres soa dil'kked e, 

pAtrykte seg l , der kan f unge re bude soa el luk 

ke _ e R f orseg ltn g - 08 SO Ill e R unde r ak r ifl 

eil besegl1ng . Yaks er J a ldle r ti6 1kko sA stzTkt 

50a ler _ apcc.Jel t ikke, hv;s de r er blandet 

. todre .. dIe Cyldstof fer i den kost bar e b iv o ks, 

hva d der d .. sv .. rre e r 9k ,, [ a l t for ltt . 

Voksseal br .. kker let i strkker , 08 de kan 

knu ae, ved alad 08 [T,k . Der .edlerer, s t yoks

seglet . A beskJ tte s 08 s i kr ea BA godt 50111 au 

l igt aod .ekenlak .. s kader, 08 [11 de hzngende 

segl {o rsest e _a n forst sl b r ~s e (ored e ski nd

og lluredsposer . De t v i llte aJS lI e nere hen st 

v~r e en skode li g for s nata l t n lng , fo r d e n fug

t i ge l uft. so_ e r t ypi s k fo r de s t e der, hvor 

doku_enter Os aktstykker ofte har ,-,nct opb e 

vsr e t, blev ops uge t sf de st. rkt hygroskoplske 

poser. Det gav god e udvlkllngs.ul lghed er (a r 

sva.peongreb IIf vok aseglen e, so_ sene re udto r _ 

red es Og b1ev s kore og s .. ~ l d r ende . Desud en ska I 

seglet tage s ud sf posen for ot kunn e ses, og 

det er 1 slg a elv upr a k tisk . Pos erne blev er 

stattet sf s k A1e og kap sler s f voks, trz Og 

.etal, oS de rder eo langt bedte beskyttel ae 

_od _eksn lake skader ~deo at s k jule seglet. 

De t e r vonskeli g t ar beskytte de pA tr yk te 

s egl, Og de t lilIe perso.ent- eller paplrstyk

ke . ao_ lzggea o ver det f.t a ke voksllftr yk , alk_ 

rer egentlig ku n . IIt seglets forside . ed ste.

pelaflr ykkel ikke kl~ber ( ast tl1 andr e dele 

a{ brevet , nAr det f o l des SO •• en . Der kiln 1.1d

lertid ops t A pr ob le.e r , hvle paplrdzkket skaI 

{je r nes, sA seglet kan ses , f o r der kiln kill/be 



noget af den prregede voks fast til papiret, 

sa det gar l0st. Almindeligvis bestar seglet 

kun af en voksplade, og dets fastg0relse til 

dokumentet sker udelukkende i kraft af voksens 

klrebeevne. Dokumentet yder kun beskyttelse til 

seglets bagside. De patrykte segl, som bestar 

af to plader pa hver side af dokumentet, er 

bedre sikret, for der er skaret et hul eller 

et lille kryds i pergamentet, sa de to voks

plader har kontakt med hinanden. Voksen hefter 

her ikke til skrivematerialet alene. 

Seg+et '. har gennem tiderne haft to vigtige 

funktioner, idet det dels har vreret anvendt 

som et lukke eller en plombering af ting og 

dokumenter, og dels fungeret som en under

skrift. Nar et brev lukkes med et segl, fore

nes de to funktioner. Det er derfor umadelig 

vigtigt, at seglaftrykket bevares intakt, f6r

bundet med dokumentet eller genstanden. Lige

som en underskrift skal seglet pa en klar og 

utvetydig made kunne informere om, hvem der har 

sat sit segl, og hvis seglet samtidig tjener 

som et lukke, garanterer det for at brevhem

meligheden ikke er krrenket. Brevet kan miste 

sin betydning og gyldighed, hvis seglet er 

0delagt eller forsvundet, pa samme made som et 

brev mister sin betydning, hvis en underskrift 

mangler eller er ulreselig. 

Med den magt der la i en besegling, var der 

n0dvendigvis strenge forordninger om, hvem 

der udover seglstampens ejer havde ret til 

at bruge den. Men der var alligevel mulighed

er for at misbruge andres segl uden ligefrem 

ved at stjrele eller kopiere stampen. Seglaf

trykket kunne flyttes til et andet brev og 

derved give dette falske brev gyldighed. 

De skiftende mader at besegle pa viser ty

deligt, hvordan man har fors0gt at beskytte 

sig. Man har bl.a. pr0vet at g0re det vanske-
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list 08 koapl1teret e r flrtte eller fje r ne 

e l scgl uden er de~ kunne s e s . De dobbelt 

pr2gede aeg l . so. er hengende segl . cd pr~8 

pli begge .!lide r , e r er ek ae.pel p.i en beecg1ing, 

80a vll Vie H ' aegel: vanskeli g BI.. s k ille 116 08 

se ale 1gen oatring eR nJ se81re. uden "ynllge 

ska der p4 1 hvert fald c r e f aftTykkene . Yed 

Indvjklede knude r 08 anoningeT ef 5881800r e n , 

sns f o r binder daku . ent 08 scsi , h4bede aan 

og"A et hare sitrer segl er tilst r e kkelJgL 80d 

",r bllve l .. .. o et . [)e pAtryk t c s8g1 e r vanskellg

era sr sikTe 80d aisbrug . a e n her er vokaple

den 508 regel.' [Jnd, 8l den vii knakke. 

hvi. 8sn f orseger 8t fjer ne den . 

Det egcntlige paplrsegl er 088! cr led J 

kaden e{ foran8ls1tnlnger , der skai sege at 

bcatytt e aftrykket . Her legge r . lIn lkke pa 

piret hen oyer det nJpr~gede aftrfk so. [ld

Hlle r e - a all pr&ger paplr 0ll voks aa •• en 1 

~n Oll samac proc e s. Derved opni. e~ srnli g t 

Oll t7d e ligt IIf ~ryk af stllapen. og paplret er 

f~st net t il dokuaen t et vcd den kl~bende voks

plade ar aaaae atorrelse soa atamp en . Skulla 

yoksell senere odelrgges IIf den ene ell e r den 

andr e n grund. Yi1 prrget 1 papiret ,tadig 

vere beva reL . Hen hvls det preg e d e pap J r 0 lsA 

18aner alS . sä tl1harafo r holdet tl1 brevet ik ke 

kan dok uaent e res, kan brevet alate ain be

tydnlng . Desv2rre er del r.n enkelL al flyt _ 

te det l ose pritlede pllplraeg1 t l1 et aod e t 

dokument , aed alodre det er selve sk ri veaate

r illtet der udgar ditkket , 11011 del e r t11fit1det, 

nAr den nedera t e deI af brevet Co l des op og 

pritlles . 

De store sealataaper er dybt 8 ra verede , aen 

det er ikke let 8l OplI! et k1 a r t 08 j~vnt af 

t rrk ved at presse stallpe n direkte oed i vokaen . 

lall a a n har 8jor t det tidllgere aed de II.~ 



stamper. I stedet for modelleres den b10d

gjorte voks i et tyndt lag ind i stampens gra

verede flade, som f0rst er olieret eller fug

tet let for at stampen igen kan slippe voksen. 

Hvis det drejer sig om et enkelt, patrykt drel

ket segl, presses stampen med voksen ned mod 

dokumentet, som i forvejen er varmet, sa 

voksen smelter fast. Sasnart stemplet kan 

10snes fra voksaftrykket, kan papirdrekket lreg

ges over som beskyttelse mod at det klreber 

fast andre steder, nar brevet foldes sammen. 

De store seglaftryk er normalt fremstillet 
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som beskrevet ovenfor, men den videre fremgangs

made afhrenger af, om det drejer sig om dob

belte, hrengende segl, enkelt hrengende med segl

skaI af voks, eller om det er enkelt hrengende 

segl med trre- eller metalkapsel. Det grelder 

for alle de hrengende segl, at seglremmen eller 

seglsnoren er placeret meIlern den prregede voks

plades bagside og seglskalens inderside eller 

for de dobbelte hrengende segls vedkommende 

meIlern de to prregede segls inderside. 

De mindre seglstamper er normalt lavt gra

veret, og det volder ingen problerner at opna 

et klart og prrecist aftryk ved et direkte 

pres med stampen ned iden b10dgjorte voks, 

som i for-vejen er placeret pa det opvarmede 

dokument. Ogsa de sma stamper skaI olieres 

eller fugtes inden beseglingen, for at de 

kan slippe voksen igen. 

Det prregede papirsegl udf0res ligeledes ved 

et direkte pres ned iden b10dgjorte voksmas

se, som er anbragt pa dokumentet i en tynd 

plade af samme diameter som stampen. Voksen 

drekkes med et stykke tilskaret papir, som er 

fugtet, og stampen beh0ver ikke i dette til

frelde at vrere olieret eller letfugtet for 

at slippe voksen igen. Det fugtede papirdrek

ke 10ser adskillelsesproblemet meIlern voks og 

stampe. Aftrykket bliver ret tydeligt, fordi 

voksen g0r de l~vere dele af relieffet m0rkere 
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en d da heje r el iggende , sA der opa t i T an koo

tre stvlrknlng (58 bI.s . lig. log 6) . Vokstn 

e r he r et przget binde.Udel .elle. doku

.ellt OB dat przgede pe piTs"gl . 

NAr fleTe per soner beseg ler e t dokullent. er 

deres DeYot s08 r egel nzvnt i begyndelsen 8f 

tekaten . H .. r e ed fo r e11888r e n dobbeltsik r iog . 

08 wad sz rl ig beltdningsfulde efteler kunne 

brevet 08"a vzre uoderskreyet ef vidDer til 

besegllngen . Sar der bes a gles e ed pitrykte 

s egl , er del sl e lndeligt st beskyLle ef Lryk

keoe ted e t fzl 1es dzklte, so. l'oLen k tl.l' v",r e 

pileeen _ deo naders t " oebukkede dei ef b re v

et _ eller e n l ang popt r strl •• el, 1108 przges 

se •• en aad vok"en (se Ug . or . 3 0& 5) . 

Pi et v i et tld s punkt be gyoder aan at bruge 

en eelb l anding i .tede l f o r voks ~il d~ s.~ 

prelode pa pirsell - de s~kaldte obifr, t segl -

og ... o ksen an vendBs nu .e re tl1 de storr e h~nge 

segl, so. p r egos .ed drb~gr"verede sta.per , 

So. "k ri ve."torl .. le bli ver paplr stadil .ere 

sn.lndelig~ tl1 erststning f or pergs.ent; 

f o r papir er lettere at handtere , hu rt igere 

08 billigere at rre.st i lle 08 aele t snvende 

lilt t il aktstykker og 11gnende , so. bllver 

sa.le t 1 starre lei og . spper. De s.ä oblot

ses I t äle r bedre end da IJdt trkkere voks-

seg l "t bUve stable t 01 bundtet , selvo. 

de dog ogsA let ksn g8 1 strlclcer . 

Lak e r et nrt 08 spzndende asterio i e , so. 

Ogs8 .. n ... endos ti l bes e gl ln g af p"pirdokuaant

s r 08 b r ave, 1 bladgjort stsnd ksn Isle p r e

ges i eL klart af tr yk "f sta.pen , 0 8 de t her

der pA .elet kort lid og er st .. rkere end 

voks , Lak bllver 0ss8 benyttet so. binde

. ldd e l i peptrsesl .elle. skriv e a ateri slet 

og pap i r dekket 0 1 so. sells f t r)·ks . ater lale 

alene. I.idlertid s t iv ner den sae ltede lak 

,i hurtilt , et d e t er proble.atisk st fi et 



klart aftryk af en st0rre stampe, for det 

kan ikke 1.de sig g0re at modellere den 

varme lak ind i stampen, som man kan med 

voks. Derfor ~ndres seglenes st0rrelse end

nu engang ved indf0relsen af lak, som kr~ver 

sma, lavtgraverede stamper. 

Papirseglene udviklede sig stadig, ikke med 

anvendelsen af nyere og bedre seglaftryksma

terialer, men ved en forenkling af processen, 

hvor bindemidlet ikke er n0dvendigt. Stampen 

pr~ges udelukkende i papiret, som placeres 

meIlern to stamper, der passer sammen, sa 

der dannes et relieftryk. Det ma betragtes 

som en sikker beseglingsmade, for her er det 

ikke muligt at fjerne seglet og bruge det et 

andet sted, og der er heller ingen mulighed

er for mekaniske eller kemiske skader, maske 

bortset fra vandskader, som ville g0re pr~

get svagere og maske helt fjerne det. Det 

pr~gede segl eksisterer intakt. Det er et 

hvidt segl ligesom det tidligere omtalte 

papird~kkede vokssegl, og det er derfor ikke 

sa tydeligt og dekorativt som de farvede voks -

og laksegl. Man kan yderligere ogsa stemple 

papiret med et farvet stempel, som nu om 

dage er den mest udbredte anvendelse af "segI". 

Det farvede aftryk er normalt ikke pr~get ned 

i papiret, men ligger blot som en lokal ind

farning af papirfibrene. 

Ikke uden grund har man gennem tiderne s0gt 

at forbedre og beskytte seg1 i , for de har 

v~ret truet og ramt af mange skader. Se gl

skaderne kan inddeles i to hovedgrupper: de 

kemiske og de mekaniske. For begge kategorier 

er opbevaringsforholdene afg0rende. 

Kemiske skader er sj~ldne, nar der har v~ret 

anvendt ren bivoks til seglaftrykket, men 

de er n~sten uundgaelige, nar voksen enten 

ikke er renset tilstr~kkeligt for urenheder 
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og honninSTester , eller nAr der har VRret 

~illat fo r skell!ge f yldstoffer. 

Hvil opbeva rin gsfo rh old ene e r fUSll ge . ed 

.ttl1est~ende luf t , viI der Opal' ang r eb ef 

aik r oor genis Me r , Sa M finde r n., r 1nll i voksen, 

08 ved den e fterfolgende ,erfaTer!ng yj! voka

en efterh And e n udt.treB 08 bll~ e skrobelig 

08 • • uld r ende . Itidkoen f or BV8a p .. 8"Sreb 

gelder 08si oblatse g}ene , SOli ja bestAt e r 

en dej d ae l 08 va nd . 

MekB nsiske skedet ken opetA ved transport 

aed . .. nscHuld eabell ering elle r ved trange 

08 lI ovc rskuelille pl ed aro r hold . Udterre de seg\ 

viI I llsne "lg. ralde er ell e r sa ... Ldre . 08 i 

lobet o f re t ko r t lid ken .an ri stkete. st 

de r kUß vii VEre nogen udefinerbsre stu.per 

tllbe RI Br aftry k kene 0ll de los .. przge de 1'8-

ptrseg!. P,,"trykte psplr-hksegl (s,," vel 50. 

re ne lok, eg1 ) vll IInd er ,Adanne forhold 

VRr e de stR .. kests, .en der er ogs,," grRnser 

fo r , h vsd da ksn tUe sf 1ryk 01 s t od. 

Det e r absolut nadvendil1 at konserysre 

og rsa tau rert~ ssnge af ds la.l s segl fo r at 

Bty rke des og hindre skadern e i at udvJkle 

511 yderl1ge re, 'lad e t fo r bedre ophevarinls

forhold ene kli .aLisk kan as n hindre frs.

tidigB angreb a r .i kr oorgsnisas r, 08 er der 

t i lstrRkkelig plads og ea hensigts.ESsig 

ove r akuellg .Ad e st erkivere de beseglede 

dokulenter 08 de lose segl pA , hvis tllho r9-

forhold ikke kS R doku.enteres, kan anlallet 

a f a ekanIsk ., skader ogsA l indskes vBs e n l igL, 

Seg lrestau rer ingen b e grndte , da .an I 

.1dten af 180o-teilet fik ajnsne op fo r, 

hvor .ange 1116to rJ9ke oplyaninger a an kun

n e f in de i 8e glsa~11nge r ne ; . an enskede a1 

ta g e aftryk aC orlglnslseglene, og det kun-

ne kun lade sig gore , b .. ls d e r ikke vBr re vner, 
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brud eller andre skader. Ikke alle se gl kan 

tale at blive kopieret. og kopieringen ma pa 

ingen made vrere til skade for seglet. Man er 

n0dt til at tage aftryk af originalseglene. 

hvis man 0nsker at mangfoldigg0re dem. for 

der eksisterer kun et meget begrrenset antal 

stamper. da det har vreret skik og brug at 

0delregge stampen ved ejermandens d0d. 

Inden kopieringen skaI et segl altid unde

s0ges grundigt. og eventuelle skader skaI be

handles. sa overfladen bliver fast og tret. Der 

ma ikke kunne trrenge naget af afst0bningsmas

sen ind i seglet. for det kan blive proble

matisk at fa den fjernet igen. Til papirsegl 

bruger man plasticina sam afst0bningsmateri

ale. Det bliver bl0dt og smidigt ved ~ltning 

og er i stand til at gengive sma og fine de

taljer. Inden aftrykket tages. skaI den bl0d

gjorte plasticina pudres med taleum. sa mas

sen igen kan fjernes fra seglet. Det negativ

aftryk. der nu er dannet i plasticinaen. svarer 

til den manglende stampe. og positivkopien af 

seglet kan nu st0bes heri i gibs. 

Kopien bevarer alle informationer om seglets 

st0rrelse og dekorering. og det er i mange til

frelde nok for den sigillografisk interesserede; 

kopien fortreller derimod intet om det enkelte 

segls specielle funktion. dets tilh0rsforhold 

til et besternt dokument. det materiale. det er 

udf0rt i eller dets farver med mindre der f01-

ger en beskrivelse med kopien. Det vigtigste 

er at kopien f0rst og fremmest kan skane ori

ginalen. fordi den i mange tilfrelde kan og 

b0r erstatte den.ligesom en fotokapi af et do

kument skaI bruges i alle de tilfrelde. hvor 

originalmaterialet ikke beh0V€r at bruges. 

9 



Ftg. I . PapJrsegl pr~get 

.ed segltrrks.sssen. 

Rlgssrkivet , ~orske hJl
dinge r t ll prin! Chrls l lsn 

(5 . ) , 1656, nr . 130 , 8, 

St&vanger . 

Fig . 2 . Seil I b rust 90. 

brcvlukke. RJgssrklvet , 

prlvst s rk Jve r, nr . 6262. 

AlIn" Schsck. 

Fig. 3 . Hange segl pA 0.

bukket dei af doku.entet . 

Norske hrldinger, Al.uen 

I ]<jorge, n r. 130, 30, IIYig, 

przslegj~ld, Wer.aens 

kloster I,,", 1656 . 



Fig. 4. Brev fra Christian 

5. ti1 Hans Schack, 23.ju1i 

1670. Privatarkiv, nr. 6262, 

Hans Schack. 

Fig. 5. L0st papir over 
flere seg1. Rigsarkivet, 
Hyldinger 1584, nr.48b, 82. 

Gullerup sogn, Onse her

red, Skåne. 

Fig. 6. Norske hyldinger, 
1656, Bergen. 
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Fig. 4. Brev fra Christian 

5. ti1 Hans Schack, 23.ju1i 

1670. Privatarkiv, nr. 6262, 

Hans Schack. 

Fig. 5. L0st papir over 

f1ere seg1. Rigsarkivet, 

Hy1dinger 1584, nr.48b, 82. 

Gullerup sogn, Onse her

red, Skane. 

Fig. 6. Norske hy1dinger, 

1656, Bergen. 



hvilket ma anses for sandsynligt, er ikke blot 

vabenets rent heraldiske indhold af interesse, 
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men ogsa skjoldets konturer. Ud fra dette kriteri

um kan Christian IV-seglet udelukkes. Tilbage bli

ver kun et segl, som Frederik 11 lod sk~re i 1580; 

ogsa i dette er arstallet indgraveret pa hver side 

af skjoldet og det kan altsa med sikkerhed henf~res 

til dette ar. 4 ) Skjoldets konturer og navnlig rulle

v~rkets detaljer skiller sig klart ud fra, hvad 

der ses i kongens ~vrige segl med den relevante 

vabensammens~tning, og svarer n~je til vabenskjol

dets udseende i vand~rket. Dette indicerer, at 

det er et vaben for Frederik 11, man ser i det 

papir, som er brugt i 1590, og at papir med dette 

van~rke tidligst kan v~re fremstillet ti ar tid

ligere. Teoretisk kan vand~rket med det danske 

kongevaben v~re blevet til under Christian IVs 

mindrearighed, men med et vaben fra faderens tid 

som forl~g. Den danske konges bestilling af papir 

kan ikke dokumenteres i detaljer, idet der i rente

mesterregnskaberne kun n~vnes de personer, der 

har formidlet k~b af papir, men ikke navnet pa 

fabrikanten. Vabenerne pa datidens m~nter udg~r 

ikke noget typologisk anvendeligt kriterium. Det 

er usandsynligt, at Frederik IIs dronning Sophie 

har ladet papiret fremstille, da hun bade f~r og 

efter Frederik IIs d~d i 1588 brugte personlige 

segl med en kombination af det danske og det meck

lenburgske vaben, og man derfor matte vente at 

finde begge vabener som van~rke i dronnningens 

papir. For ~vrigt beh~ver bestilleren af papiret 

med det danske kongevaben ikke n~dvendigvis v~re 

kongehuset eller formynderregeringen. 

Det lille vabenskjold i vand~rket under konge

vabenet er lodret delt med et kors i det ene felt 

og en halv ~rn fast pa delingen i det andet. Som 

vand~rke kendes denne kombination fra papir frem

stillet iden tyske rigsstad Memmingen i Bayern. 

Briquet har kun registreret eksempler pa vand~r

ket, hvor den halve ~rn udg~r f~rste og korset 
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Frederik IIs vAben aom van~rke 

Hils G. Bartholdy · 1 

Det er vclkcm:'lt, at vand..ßwerkar kan gen91vc väben

skjolde eller dele deraf. Undertiden er heraldi

slte enkeltheder dog blevet udeladt. glemt eller 

~isforstAet. Heraldiske van~rker er ofte e t ud

tryk f or papirets proveniens, men kan 098ä 10d1-

cere . hvor dat er blevet beugt. Den heraldik, der 

i form st det danske kongcvAbcn 09 ct tys k byväben 

fore10big er konstaterct i pap1e brugt i ~nmark 

i 1590f 1) vidner tilsamrnen o. beq9c dele. 

Xongoväbenet 80a 1 ct re~ssanceskjold med rulle 

v~rk undor an Abcn krone. Skjoldet er ()Ve r cn skjold' 

fod fiedelt af ct kors , Dannebroqskorset. oe fire 

felter indeholdcr tee l_ver for Danmark, cn 0ksc 

barende l_va for Morge, tee kroner for Svorige 

(unionen) og en l~vc for titlcn ode goters". B~de 

det 8idst~vnte feIt oq dct f o r Oanmark manqler 

de n1 hjerter, der eiiers h~rer til diBBe vAbencr. 

Skjoldfoden viser en lindarm for tltlen ode vendera" 

M1dt pA skjoldot aea et hjerteskjold, &O~ er lodret 

delt sf Oldenburqs to bj~lker og et kors for Dclmen

horst. Foruden dettc hjerteskjold skulle der ogsA 

have v~ret et firdelt Ridterskjold IMId ~rker for 

Slesvig, Holsten , Stormarn oq Oitmarsken, mcn det 

er ligesom hjerterne qlemt , eller det har v~ret 

for komplicere t for papirmaqeren at fremstille 

van~rke t med disse detaljer. Den navnte forde11ng 

af fClterne i det danske kongevlben tr«ffes i bAde 

Freder1k IIs og beqyndolsen ar Christian IV, t1d_ 

Oe sikreate eksempler pA väbenet mod hensyn til 

typoloqi og kronologi findes i kongernes scgl_ 

Frederik 11 bruger väbenet i den oven~vnte form 

fra 1569; Arstlülot er indgraveret i seqlatampen 

pA hver aide af vAbenet . 2 ) Det tr«ffes med den 

pAg«ldende komposition endnu i et aeg l, der er 

brugt af Christian IV 1596. 3 ) Hvis forl«gget f o r 

vandm«rket har v«ret et ai den danske kongea segl, 



andet felt. 5J I denne sklkkelse f,.rer byen l1ellllll1n

gen sit vAben i dag. 6 ) Aftryk af byseglet kendes 

fra 1286, men d~r sas kor set 1 f,.rste og den halve 

,.rn i andet falt, alts! som i van~rket under 

Prederik IIs vliben. 1 '/Ivrigt vides det, at place 

ringen af kors 09 Qrn i dct 10dret delte skjold 

i lanq tid vekslede , nAr vAbenet var qengivet som 

van~rke. Briquet knytter kun van~rket med et 

lodret delt skjold indeholdende de to ~vnte fiqu

rer til papirlDl/lllen i Me_inqen . 
Papirfrelllstillinq i MellUllinqen kendes f ra 1478. 

Fra omkr . 1540 stod Pierre Schräqlin for papirfa

brikationen, der lededes af medlemmer af hans sl«qt 

til 1630. I 1573 mAtte rAdet i Mem.inqen behandle 

en klage fra Hans Schräglin over , at cn papirmager 

i Kempten havde efterlignet van~rket med Me~in
gens v!ben. Dette mA tages som tegn pA, at papir 

med byens väben i van~rket blev anset for a t 

v~re af hflj kvalitet. At papir fra Memmingen n~ 

et qodt ry, kan der ~ppe v~re tvivl am, for i 

1570 fik Hans Sehräqlin kejseren som kunde. 7) Papi

ret til kejsercn blev forsynet med et vandmzrkc 

bcstäende af rigs0rnen belaqt med Mcmmingens v!ben, 

alts! det kejserlige vAbe~rke komblnoret med 
byens egeL 8) 

Van~rket med den danske konges oq Memmingens 
v!bener kan v~ra ,.nsket s!lodes af bestilleron, 

man kan vel ogs4 fra papirmagorens sido v~re tznkt 

som on hl/lflighed eller smiger ovor for den utvivl

somt danske rekvirent . 

~I Cand.phi1. i. historie. Arkivar i Rigsarkivet, he

raldisk Og siqilloqrafisk sagsbehandler. Ekstern 

larer i heraldik oq siqill09rafi ved Kon serva tor
skolen. Medlcm af l ' Acad~lIIie internationale d ' h~

raldique. Korrcsponderende medlem af Comit~ inter

national de sigilloqraphie oq af CommittQc on Con

servation and Restoration (under Internaional Coune . 

of Archives ) . Sekretzr f or Bureau Permanent des con' 
gr~s Internationaux des seiances g~n6aloqique et h~· 
raldique. Madlem "f styrelsen tor Heraldisk Selskab 

http:Selsk.ab
http:MeJIIII.1n
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Notar 

1) Rlqsarkivet, Frederik 118 dronning Sophies arkiv, 

pakke 344 og 346, samt Oanske Kaneel li B 160, 

1588-1603 Ind~q til reqlstre og tegnelser. 

2 ) Foul Bredo Grandjean, Danske konqcligc Scgl, 

Kbh. 1951, Fr. Il n1:. VI. 

3) Grandjean , ehr. IV nr. lIL 

4) Grandjean, Pr. 11 nr. X. 

5) C. H. Br iquet , Les filigranes I, ~terdam 1968, 

S . 72t. 

6) Kle.ens Stadler , Deutsche Wappen bind 6, Bremen 

1968, s. 17 . 

7 ) wisso Wei ss , Zei ttafel zu!" PapiesgcsChlchte , 

Leipzig 1983, s. 103. 

81 Brlquet, Les filigranes 111, nr. 941. 



Ukendt vandmrerke fra papirm0llen i Herrevads 
Klosters len, Klippan, f0r Skåne blev svensk. 

Ebba Waaben 

Papiret med vandmrerket forekommer dels i et 
indkommet brev til Danske Kancelli i K0benhavn 
fra 1644, dels i en bibel trykt i K0benhavn i 
1647, Biblia paa Danske, l-4.part, og så kaldet 
"Den svanningske Bibel" efter biskop Hans Svane, 
som heri havde revideret en tidligere oversret-
telse ved Hans Poulsen Resen. l647-biblen var 
på så godt et dansk sprog, at den blev grundlag 
for danske bibeloversrettelser i mere end 250 år, 
sidste udgave i 1871. 

Vandmrerket i biblen er fundet af konservator 
Anna-Grethe Rischel, Nationalmuseet, og vand-
mrerket i brevet af konservator Bi~te Rottensten, 
Konservatorskolen. Det sidste blev fundet i for-
bindelse med Rigsarkivets vandmrerkeregistrering; 
om denne registrering se NPH-Nytt, 11.årg.nr.2. 

Da jeg f0rste gang så vandmrerket, troede jeg, 
at det forestillede K0benhavns byvåben, supple-
ret med Christian 4.s kronede cifre, se fig.l. 
At midtertårnet ikke havde spir på, bet0d måske 
blot, at denne detailIe i byvåbnet var udeladt 
for at skabe en smuk plads til kongemrerket. Men 
så var der vimplerne på sidetårnene, der ikke 
findes på nogen af de kendte udgaver af K0ben-
havns byvåben. Det var derfor rimeligt at s0ge 
videre, for så stor en kunstnerisk frihed er 
det ikke sandsynligt, at en papirmager fra 
l600-tallet har taget sig. L0sningen var ligetil: 
det er Helsingborgs byvåben. l) Kongecifferet 
pegede samtidig på papirm0llen i Herrevads 
klosters len. Papirm0llen fik sit privile-
gium 15. september 1637. Den blev anlagt i 

17

Ukendt vandmrerke fra papirm0llen i Herrevads 

Klosters len, Klippan, f0r Skane blev svensk. 

Ebba Waaben 

Papiret med vandmrerket forekommer dels i et 

indkommet brev til Danske Kaneelli i K0benhavn 

fra 1644, dels i en bibel trykt i K0benhavn i 

1647, Biblia paa Danske, l-4.part, ogsa kaldet 

"Den svanningske Bibel" efter biskop Hans Svane, 

som heri havde revideret en tidligere oversret

telse ved Hans Poulsen Resen. l647-biblen var 

pa sa godt et dansk sprog, at den blev grund lag 

for danske bibeloversrettelser i mere end 250 ar, 

sidste udgave i 1871. 

Vandmrerket i biblen er fundet af konservator 

Anna-Grethe Risehel, Nationalmuseet, og vand

mrerket i brevet af konservator Bi~te Rottensten, 

Konservatorskolen. Det sidste blev fundet i for

bindelse med Rigsarkivets vandmrerkeregistrering; 

om denne registrering se NPH-Nytt, 11.arg.nr.2. 

Da jeg f0rste gang sa vandmrerket, troede jeg, 

at det forestilIede K0benhavns byvaben, supple

ret med Christian 4.s kronede eifre, se fig.l. 

At midtertarnet ikke havde spir pa, bet0d maske 

blot, at denne detaille i byvabnet var udeladt 

for at skabe en smuk plads til kongemrerket. Men 

sa var der vimplerne pa sidetarnene, der ikke 

findes pa nogen af de kendte udgaver af K0ben

havns byvaben. Det var derfor rimeligt at s0ge 

videre, for sa stor en kunstnerisk frihed er 

det ikke sandsynligt, at en papirmager fra 

l600-tallet har taget sig. L0sningen var ligetil: 

det er Helsingborgs byvaben. 1) Kongeeifferet 

pegede samtidig pa papirm0llen i Herrevads 

klosters len. Papirm0llen fik sit privile-

gium 15. september 1637. Den blev anlagt i 
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S tacker " p 1 n .. rhe den s C He rr evads k l oster . S t e 

da t kaldt e a ogsl Klippen , bl . s . ,1 Johanne, 
Kajere ko r t: ova r Skins !Ta 1650'e r ne . MIlU en 

ek elst"rer sta d ig, so. en s t ar pllpirfabrik 

" [ 1 1PP60" . oa dens his t orie e r grundigt beakre"et 

a f GUlltllY C l e.en.'l90n 1 " I("lippens Papp e rllb r ulr. 

1 573-1 923" , LUDd 1923 . Den fers te pap lr • • lle 

pi s t edet " ... - Sten Billes fr" be8yndelsen af 

157o'erae , den " kalst 'H e de kun i 11 i r. 

En aode n dansk p" p i r a elle brug t e J IM" C 4 

lied krone ove r 80. vl!.nd •• r ke , neall, p" p irllellen 

ud .!.rhus 1 Jy ll end. Den Hk bevllltng 2 1 8U

g ust 1635 Da fr a 8 . nove.be r 1636 re t; eil s [ 

br llge kongens ei fr e 80. vsnd ... r ke,2 ) Xrhus •• l_ 

la nD ysnd .. .. k e er sfblldet fIe re stader , forst e 

gang da den danek!! indust r ihJstoriker Canlll .. s 

N,rop udaendt e "S t rand . ell e n . Aktstykker til op

l y s nJnl oa d e o d a nake pa plr!abT!ketloo .ed 

S t Taod. a1 1e n aos .Jdtpunkt'· , Kobenhewn 1878. 

BOlen i ndeholde r 1 ein indledn J nB bClyndelaen 

t U e n danlle. pl pirhlsto r ie sed enke lte tegnlng

er ef ds,,,.ke vand.e r ke r . Xrhus pep i T. elle er 

repreeente r et ved e t C 4 . ed !ben konl e krane 

aver. Ill,u'tratlaner ne lentAge. i "Fa rt esnel-

se ow er 235 p TlIYe r pi ak r ivepapJrsorte r brugte 

a ! d en danake II d .in1at r ation f ra de t 15. til de t 

19 . i r hund r ede n , lebenha vn 188S . Det er trods 

al n lenle t i t e l e n lIlIe [r ykellg , udaend t a! 

De t kgl. Ceh e jaeerklv ( f ra 1889 Rigaerklyet) 

s o. et ketlliog ower ak r iyepep!r, de r blev ud 

s t ill e t y e d den no r d1 s ke Indus t r i- , l a ndbrugs

og k unet udst i lllDg i l e ben hevn i lIo •• er e n 1888 . 

Det bl e v bely ndeleen t11 det , de r i deg k alde" 

Rilaerk ivets hlatoriske pepl r slI.ling . tepu jn 

T . Laa s en , de r hllwde e f telnet aa.llngen s den

ske og nO Teke vand.er ke r , udsendte des i "D"o

ske 08 norsk e vend.er ke r Te pr oduc e rede a( T. 



Lassen", Odense 1922. 

Derfra er placeringen af C 4-vandmrerket, 

gaet over i afsnittet om Danmark i H.M. Fiska 

and Ove K. Nordstrand:"Paper and Watermarks in 

Norway and Denmark",Amsterdam 1978. Foruden 

vandmrerket med den abne krone er her gengivet 

et par andre former for C 4 med lukkede kroner, 

som eksempler pa Ärhus papirm0lles produktion. 

Ingen af dem stammer imidlertid fra Ärhus men 

fra m01len ved Herrevads kloster. 

I det danske populrervidenskabelige tidsskrift 

"Skalk", 1981 nr.3, bragte J0rgen Kraglund en 

artikel om papir, "Den hvide kunst", der mest 

handler om indf0relsen af produktionen i Dan

mark. Han interesserer sig srerlig for papir

m0llen i Ärhus og vil gerne udgrave stedet, 

der i dag er ubebygget. M0llens vandmrerke gen

gives forkert efter de tidligere ovennrevnt~ 

skrifter. 

Gustaf Clemensson bringer i sin bog om Klip

pan fotografier af to former for C 4-vandmrer

ker, begge med lukkede kroner. Der er ingen 

tvivl om deres oprindelsested, de er fra Klip

pan. Men vandmrerket med den abne krone, som 

Nyrop tilskrev Ärhus, er ogsa et Klippanvand

mrerke, det viser den udprregede tilknytning til 

arkivalier af skansk oprindelse. Det rigtige 

Ärhusvandmrerke er let at finde, nar man gar til 

arkivalier fra Jylland. Det, der gengives her, 

fig. 2, er fundet i skrivelse fra enken efter 

en af ejerne af Ärhus papirm0lle, og som det 

ses har det en helt anden udformning. 3 ) 
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Det kronede C4,som indgar i vandmrerket med 

Helsingborgs byvaben, er af den type, der h0rer 

hjemme i Klippans produktion, jfr. Clemenssons 

illustration nr.2 og talrige varianter i Rigs

arkivets vm.-registrering i brevsager og lign

ende fra Skane. Bogstaverne "J K" er ikke fund-



2. 

et 1 endet (lippen-p.pi r . I 1653 forpegta -

d •• pepiTa.llen .f Jesp er [refttng. aen han 

u r, HiS_ de oplJsninger "I hidtll har h a f t , 

en kab • • nd f ra LJb~k uden tl dlll_re tilknr t -

nln g tl1 pepi Ta .llen . 4 ) Det er d. nappe hane 

initialeT de r ge •• eT ai 8 i .. and •• rket . Navna 

pi peplTa.gere 1 1640'erne i l lippan _p . pi r a el1 e n 

ka ndel! lkke . 
Vand •• rkern e i bibl en sidder i falsen af boge n, 

61'S. da ga r i nd 1 he ft n!"8"" 1 b08 rr 88en 08 e r 

delt 1 to halvdele . ed et a kjult aldte r a t J kke. 

De er dar f OT svare at tegne , aen deL e r l et et 

fll8telA, et der helt er t ale oa den se •• e te g 

ning a08 vsnd •• rket i br evet , sen Ingen e r d08 

identlake sed del . 
I bibien findes ogai bogalde r pi p.pir s ed et 

vsnd •• rke , de r har en tegn!ng er den ROTake 

lave . V8nda~rker a ed den noreke lava er lkk e 

helt s j~l dne i deneke arkJvalier 1 I64 0 'erne. 

Flg. 3 viser et eks e apel teget fra e n toldseddel 

deteret Eb berup i SkAne den 21. augus t 1641. Se d

len e r un derskre vet. e f edels.enden Ja r ge n Skil ve , 

de r allesterer , a t hen her .odteget to gange 4 

t ende r Ros t oekerel ei l sin dette r s bersel og t l l 

hendes begraveI3e. 4 )De no r sk e leve r, der f indes 

1 veod .~ rker i 1640'erne , e r ke r ak ter is t iske 

ved de t vedelte heler . Hasten elle de yandaar

ker,v! he r f undet ef den tJpe , her tilk n, t ning 

til SkAn e, de floute fundet J bi leg til He !sing

borg lensre gn8kab er. Fo r aodent l ig staaaer og8A 

dette papir fr a [lippen pepir aalle. In gen ef 

vendaRrkerne i bi blon her biaz rker . 

De t er kI11rt , a1. vi aege t ge r ne vii find e 

fiere ekse.ple r pi pept ret aed det sau kk e yend

azrke, so. er en ko.binetton e f Helaingbo rg 

b,vAben og Ch ri atian 4 . 5 k r onede eif r e. Vi tog 

rer a t udge ngspunkt 1 brevet fra Dao"ke [anee ll l" 



arkiv. Det er sendt fra de seks 1reger, der 
praktiserede i K0benhavn i 1644, Thomas Fincke, 
Jacob Fabricius, Espen Nielsen, Otto Sper1ing, 
Simon Pau11i og Christian Fabricius. Lregerne var 
b1evet bedt om at udta1e sig om en medicinsk kur, 
som 1regen i Sor0, dr. Georg Krugh, havde givet 
en ung ade1ig pige Abe1i Bryske. Deres svar gik 
ud på, at de ikke fandt fejl i hans kur. Ivores 
efters0gning efter breve skrevet af de seks lre-
ger, har vi hidti1 ikke fundet noget skrevet på 
det efters0gte papir. 

Vi har i f0rste omgang heller ikke vreret he1-
dige med efters0gningen efter vandmrerket i an-
dre eksemp1arer af bib1en. Bib1en, hvori vand-
mrerket blev fundet, ti1h0rer nu Anna-Grethe 
Rische1. Den har ti1h0rt en sogneprrest i Vindinge 
på Fyn og f0r den tid blev den opbevaret på en 
gård i Ske11erup, også på Fyn. Der er ikke skrev-

5et ejernavne eller slregtsop1ysninger i bib1en. ) 
De tre hib1er fra 1647, der befinder sig på Det 
kg1. bibliotek i K0benhavn, er alle trykt på 
uden1andsk papir med vandmrerker af f01gende 
typer: Skjo1d med baselkors, skjo1d med fransk 
1i1je, hus med kors og slange. Også disse eksem-
p1arer af bib1en er trykt på en b1anding af for-
ske11igt papir, ingen havde samme papir i hele 
vrerket. 

Det vi1 vrere et st0rre arbejde at pr0ve at 
efterspore alle bevarede eksemp1arer af 1647-
bib1en, både dem der er bevaret på bib1iote-
ker og i privat eje. Formodent1ig har bib1en 
også vreret at finde i mange kirker og prreste-
gårde i både Danmark og Norge. Men kommer 1rese-
re af denne artikel over eksemp1arer af den 
danske bibel trykt i K0benhavn 1647, vi1 NPH-
Nytt meget gerne h0re om det, hvad enten den er 
trykt på uden1andsk eller dansk papir. 
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b1evet bedt om at udta1e sig om en medicinsk kur, 
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en ung adelig pige Abe1i Bryske. Deres svar gik 

ud pa, at de ikke fandt fejl i hans kur. I vores 

efters0gning efter breve skrevet af de seks lre

ger, har vi hidti1 ikke fundet noget skrevet pa 

det efters0gte papir. 

Vi har i f0rste omgang heller ikke vreret he1-

dige med efters0gningen efter vandmrerket i an

dre eksemp1arer af bib1en. Bib1en, hvori vand

mrerket b1ev fundet, ti1h0rer nu Anna-Grethe 

Rische1. Den har ti1h0rt en sogneprrest i Vindinge 

pa Fyn og f0r den tid b1ev den opbevaret pa en 

gard i Ske11erup, ogsa pa Fyn. Der er ikke skrev

et ejernavne eller slregtsop1ysninger i bib1en. 5 ) 

De tre bib1er fra 1647, der befind er sig pa Det 

kg1. bib1iotek i K0benhavn, er alle trykt pa 
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ker og i privat eje. Formodent1ig har bib1en 

ogsa vreret at finde i mange kirker og prreste
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Noter 

1) Se Poul Bredo Grandjean, Danske K0bstreders 

se gl indtil 1660, K0benhavn 1937. 

2) Kancelliets Brevb0ger 1635-36 ved E. Mar

quard, K0benhavn 1940. Ogsa trykt i C.Ny

rop, Strandm011en, 1878. 

3) Rigsarkivet, Danske Kaneelli, B 160, Ind

lreg til registre og tegnelser 2.marts 1645. 

Brevet er skrevet pa halvark. 

4) Gustaf Clemensson, Klippans Pappersbruk, 

1923, s. 30. 

5) Optegnelser ved sogneprrest Ejner Rischel, 

Nyborg 12. februar 1978. 
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Alaun 

Edo C . Loc be r • 

l ltere Lellte unter uns werden .ich noch entsin 

nen ."ie de r F r isö r ait eines llas. rti gen S t eiß 

über Gr nAlIyatera {fi . e h r aaie rt e Backen und [i nn 

f uhr. Das piek.te ~ .. ar . dort wO da. laster.e •• er 

die Ha ut aesehabt hll~te . aber hinterl1ell' t •• er 

hin ein säube rli che. Gefüh l und ve r hinde r te jeden

falls ,dallll 8 i ch Bluttröpfchen bildeten, die den 

ve iasgea tl e venen Kragen de a alten Hannes be fl e c k

t en. 

J e ne r gll",.1811 Stei n , der sa uer Ic hal!c kte ,venn 

. an da r" n leckte, hiese Alaun , und 11011 bereits 

in der Altig Jp ti schen Phar llakoep l e z u den belieb

te n Heils . ieteln gehört haben, vohl ha up t sächlic h 

a 1a Astringent, Auch fehl te de r Alaun lIu f ke ine. 

Tol1ettentisch vo rneh. er Ägypterinne n , die ele h 

bis an den entleKendsten Kö rpe r stellen die Haare 

ausrupften oder fortraai e r en lies s e n . 

Wich tiger aber war de r AlaunverbraU Ch der Le1ne n

und (Bau.)wo llfiirbe r , wo e r al s Beize diente, 

wehrend die Weissgerber ihn . it Ko c haalz bei ihrer 

Lederbereitung benut1. ten. Auch bei der Be re itung 

von Stuck, wie z .B. als Be wurf de r Zi •• erw(inde , 

wurde Alaun verwend e t . 1) 

Alaun ko • • t als Naturprod ukt vor, .eistena in 

der Näh e e rlosachener Vu lkane, i n vielerlei Ver

bin dung e n, aber vorneh. lich als Dopp elsal z von 

Alu.tniu.sul f at und Kaliu. aulfat, .i t der hüb

schen c he.iachen For.el 

vielfach aber auch als Alunit oder Leuzit und dann 

in Verbi ndung . it Eis e nsa lzen, die . an bere its 

fr üh zu beseitigen lernte, sei es auch nach heut e 

nicht .ehr be ka nnte n Verfahren . 2) 



Als in Ägypten unter der 18.Dynastie (1580-

1350 v. ehr.) bunte Kleider grosse Mode wurden, 

werden die Leinenfärber dort ohne Zweifel be

reits Alaun als Beize angewandt haben müssen, 

während der Beamte Wen Amon (1100 v. ehr.) 

neben Papyrusrollen sicherlich auch Alaun in 

seinem Reisekoffer mit sich führte, als er an 

der ~hoenisichen Küste entlang fuhr zur Forde

rung des Exportes seinen Landes und zum Einkauf 

Libanesischen Zedernholzes. Denn schon damals 

waren die farbigen Wollstoffe aus Tyrus, Sidon, 

Baby10n und Assyrie von ~ersonen höheren Standes 

oder Damen lässiger Moralität sehr geschätzt. 
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Aber auch auf Kreta und längs der Küste des Mit

telmeeres waren bunte Kleider sehr beliebt, zu 

deren Färbung immer wieder Alaun notwendig war. 

Schon P1inius der Ältere, dem der Vesuv-Ausbruch 

in 79 n. ehr. nicht gut bekommen ist, beschreibt 

Alaun und ihre Anwendungen in Buch XXXV, Abschnitt 

15 seiner Naturgeschichte. 

Auch als sich die Wollfärberei unter den Römern 

und nach deren Reiches Zusammenbruch, nach Westen 

ausbreitete, wurde Alaun weiterhin aus Ägypten 

bezogen, erst über Byzanz und dann auch, als in 

616 die ~erser,und in 640-42 die Araber das Land 

überrannten, über Ama1fi in Süditalien. Die Ama1-

fitaner hatten sich nämlich als Untertanen von 

Byzanz und erfahrene Kaufleute, nicht nur sonder

lich vorteilhafte Handelsbedingungen im Byzanty

nischen Reich erworben, sondern ihre mächtige 

Kriegs- und Handelsflotte führte sie auch nach 

Spanien, Syrien, Zypern und Ägypten 3), wo sie 

vorteilhafte E~nkäufe machen konnten, da sie sich 

mit den dortigen Ungläubigen besser verstanden als 

ihre Kaiser in Byzanz. Diese freundschaftlichen 

Beziehungen mit den Mos1ims behinderten die Ama1-

fitaner zwar nisht daran, die Pisaner und Norman

nen gelegentlich bei der Bekämpfung der Sarazenen 

(812 auf Sizilien) beizustehen und sich so, z.B. 
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nsc h der Sch l scht b~ i Ostia (849) dal Lob und 

d ie Kundachaf t des Pabs t e s und der rö.iaChen 

lürte ~u erwerben , vas ihnen gewiss keine Wind e ier 

legte , da Roa ja vor z ugs" .. illl! noch 1 •• er PeffTU!! 

in g r ossen Kengen in seiner lan~le l verwend e t e 

(auch "enn dies e s sc hon e i nen Anruf an Koh a •• e t 

in seine. Pr o t okolon zeig t e) . Aber auch konnt e 

Msn in Roa teur e Seid e~ und Wo l lstof r e aus der 

Levant.e leicht lind vorteilha f t 101l"" r den , ~o v i e 

,le von der höh er en Geist l ichkeit und des dortigen 

Adel noch t •• er ve r lang t wu r den . 

D.ss die Aaalfi t ane r de8els schon von der Papier 

a.che r ei in Äg7p t en e r fuhren. die ja ge r ad e in des 

Zelt r sus ~vischen 900 lind 1000 n, ehr . di e al t her

gebraChte Paprrus heratellung an die Wand d r ückte , 

dürf t e als se hr ~ohrsche1nlich gelten. Es ~äre 

sog8r nic ht ausgeschlossen,dass A.alfi auf de. 

lI ötu~punk t sei ner Macht unte r den ro.ilie" Mau r ! 

und Pa nto l eo nl ( e t ~a 975-1076 n . ehr . ) ägyptisches 

Papier noch I talie n b r a e h~e ode r soga r s e lber die 

Uerst e ll ung dieaes neuen Beachre1bs t nffe s "ufnah • . 

Nur sol l .an dabei bedenken , daas die Lei. ung da

.a1s noc h du r ch Auftragen ~on Weizen - oder Reia 

s t arke geschoh , wobei Alaun noch keine Anwendung 

fan d. 10) 

In 1076 ge ri eten die A.alfitane r abe r unter Nor 

.annische Herrschett und we r lo re n da.it ihre ko. 

.e r zi e ll e Vo r rongsstellung i. By z an t inischen Re i eh , 

~ähr e nd si e Vanadlg da f ür ei ne jäh r liche Abgabe , 

ab hängi g von der Zah l ih r e r Ha nde lsni e der lagen , 

zu zahle n hatten . Auch ö f fn e t e n d i e No r .annen 

du r c h ih r e Rückerobe r ung Sizili e n s den Kaufharran 

dea wes t lichen Mittel.eeres eine wen i ge r ge fährdete 

Du r chfah r t zu den le~antinisch e n Hä f en und Handels

pl ä t z e n , de r en Waren aich A.a Ifi {n rt on .it aeinen 

fr ühe ren Ve r bündeten , die Pisaner n und Cenueaern, 

teilen .... aate. Es 1at desha l b auch niCht we r wunde r 

lich , dase die Piaaner nach e inige. Zögern die Ge

l e genheit erg r iffen , jR h lings übe r A.alf1 herzu-

http:Schl/lc.ht


fallen, seine Flotte zu vernichten (1135) und 

dann in 1137 die Stadt, mitsammt Minori, Scala 

und Ravello dem Erdboden gleich zu machen, um 

sich so eines lästigen Konkurrenten im Levant

handel endgültig zu entledigen. 5). Bei dieser 

gründlichen Verwüstung gingen nicht nur die 

Amalfitanischen Archive, aber wahrscheinlich 

auch die ersten Ansätze zur Papiermacherei auf 

Italienischem Boden zugrunde. Amalfi blieb nur 

noch ein beschränkter Handel mit Neapel und 

Sizilie, ein ruhmloses Ende einstiger GrÖsse. 

Jedoch auch Pisas Glück war von kurzer Dauer, 

denn schon nach einiger Zeit kehrten sich ihre 

früheren Verbündete, die Genueser, gegen sie 

(1254), vernichteten den grössten Teil der Pisa

ner Flotte (1268 und 1284) und verdrängten sie 

aus den Handelsplätzen des östlichen Mittelmeeres. 

Als dann 1406 Florenz endgültig die Macht der 

Pisaner brach, blieb ihnen nur ein schiefer Turm 

als Zeuge ihrer vergangenen Grösse und Macht. 

Inzwischen hatten sich die politischen Ver

hältnisse im Mittelmeerraum gründlich geändert. 

Venedig und Genua hatten durch die Truppen

transporte der Kreuzzüge ein schönes Geld ver

dient und sich mit leisem Zwang, wenn nicht mit 

brutaler Gewalt, vorteilhafte Handelsverbindungen 

erworben, sowohl im Byzantinischen Reich, wie in 

den als christlich bezeichneten Kleinstaten der 

Levante, besonders aber im Königreich Zypern, 

das unter den Lusignans eines der lebhaftesten 

Umschlagplätze, u.a. auch für Alaun, wurde. Eines 

nur hatte sich nicht geändert: Ihre ergebene Zu

gehörigkeit zur Kirche ROms behinderte die gros

sen Handelsherren keineswegs vorteilhafte Ge

schäfte mit : den ~erabscheut~n Ungläubigen zu 

tätigen, denn Geschäft ist nun einmal Geschäft. 

Kaum hatten die kreuzzüglerischen Verwicklungen 

die Geschäfte mit Ägypten lahmgelegt, da liessen 

sich die ~enueser von Byzanz mit Chios belehnen 
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(1275). u. sich de r grossen AlaI,lß,·orko •• en bei 

Fakia 6) , auf dea Festlande , der Insel gegenüber , 

~u hes.ehtllcn, die ihnen auf gut dreihundert 

Jahre da s Honopol dieses für den Westen so 

wichtig' Material ver schafften . Auf diese IIeise 

wurden die Genu e s er die alleinigen Alaunl1efer

",nten , nicht nur für di<'l Woll f ärbereI lind Io'eiss

lederlndu8trie , abcr au c h seit 1250 fü r di e auf

ko •• ende Papier.acheret , aeit Fab r lsno in der 

Hark Ascona , die tiu"i .. che Lei,uRi einführte , 

welche _ gensu wie die spätere Harztet.ung 

bis Anfang des 20 . Jah rhu nderts , allo r und 700 

Jahre, Alaun .. I .. Sehe brauchte . 7) 

iehren wir noch einen Augenblick nach de n 

Alsung r uben Fakta's ~\lrück: Anfangs waren es 

die heiden Genuese. J:s\lflcute Halluele ulld Bene

dett .. Zaccharla gevesen , die die dortige Alaun

gevlnnung ln Händen hatten . Diese ging dann 

1346 an die Genueser "Haona" ( Hllndelsgese11 -

achaft) , und vurde seit 1362 unter de. Na.ell 

Glua t!ani veiter derart auasebeutet , das s dieaes 

zu v iederholten Aufständen der ansässig en Be-

.ölketung führ te (1453 , 1419) . 8) Inzviachen 

(1415) var Chios den Olto.snen tri butp fli chtig 

gevo rden, und kündilten sich Cur die Genueae r 

die ersten Schwierigkeiten an , di e .ir ihrer 

völligen Ausschaltung in 1566 endeten. 

Dieses hette in Europa Zu einer wahren Alaun

krise geführt, hätte niCht u~ 14 60 ein gevis.er 

Giovann! di Cest ro, nechde. er in Stzen? die 

Alaun.achere! erlernt hete t e . die rei chen Leuzlt

Vorko •• en bei Tolla 1. da .allgen lirchenataat 

entdeckt . Er bat den Pabal. u_ Erlaubniss, die 

Alaunbereitung in TolEa vo rneh. e n zu dürfen , und 

beso rg te so de. Oberhaup t der r Ö.ischen Kirche 

ein villko •• enes, denn eintragreichea Honopol 

für das apringhalt anvachs e nde Alaunbedürfnis 

[uropas. DurCh lange Jahre , und besonders nsch 



Fortfall des "türkischen Alaunes", war der 

"römische Alaun" allgemein geschätzt, und erst 

nach und nach wurden anderweitige Vorkommen, 

trotz päbstlicher Proteste und Drohungen, in 

Abbau gebracht, wie z.B. in Spanien, Ungarn und 

in den südlichen Niederlanden 9), aber besonders 

in England, wo schon um 1600 Sir Thomas Chaloner 

auf seinem Yorkshire Landsitz die Alaunvorkommen 

im Schiefer nutzbar zu machen suchte. Der damalige 

Ertrag aus Leuzit, Alunit, Schiefer u.d. war aber 

verhältnismässig dürftig, so lange Schwefelsäure 
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von anderweitig herbeigeschafft werden musste. Erst 

Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahr

hunderts gelang es um bessere Produktionsverfahren 

anzuwenden. In Tolfa begnügte man sich lange Jahre 

damit, den Leuzit so zu erhitzen, dass man den 

Schwefeldioxyd (S02) los wurde. In 1845 wurde die 

moderne Alaunherstellung von Peter Spence in die 

Wege geleitet, der den Alaunschiefer durch den 

AlaunhaItigen bitümen Kalkstein ersetzte. Diser 

enthielt nämlich mehr Alaun, weniger Eisen, aber 

auch Pottasche. Nach angemessenem Ausglühen (Rös

ten) wurde der Alaun in Schwefelsäure leichter 

löslich und konnte dann auskristallisiert werden. 10) 

Wie schon gesagt, ist Alaun bis zu Anfang dises 

Jahrhunderts, also auch bei der Harzleimung von 

Papier verwendet worden, bis er von Aluminium

sulfat ersetzt wurde. Damit hört seine Geschichte 

fü~ die Papierindustrie auf. Seine Formel siekt 

ungefähr so aus: 

A1 2 ( S04)3' l4H 20, A12(S04)3 • l8H 20 3 , und wird 

durchwegs Papiermacheralaun genannt. 11) 

Hilversum, Dezember 1982 
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Koten 

1 ) Alaun wurd e von alt e rsh .. r verwendet ua Te~

t il e n ~u fä r ben , wO er al a Reize diente und 

kl arere farben ergab . 

Auch die WeisBgerber verwendeten ihn zu-

511 .... /1 .t t tücl'lensah, bei. ge r ben des Lede r s . 

fernerh i n rand e r Verwendung bei des Bel~en 

von Pig_entla c ken und daa Härten von S tuck , 

und 7." guter Le t z t bel der Papier."cherei,in 

de r tie ri schen und Ha r zl et aunll . an er ste r Stel

le bet Sch reibplIl'ieren . 

Al unit wu r de i. I. Wel t k r ieg 7.u r Hers l e llung 

von POltasche benu t :. c, l,I"d la 1I.",· .. ltkrI88 

zur Her ste llung von Alu.ina . 

2) Wichtlg8 Vo rk o •• en : 

In der Saha ra (Libyen und Ma r o kk O) 

J:leinaaien (Sch e bin Ka r ahlaaa r, SchlIpkhane und 

Fot,.;:ha) 

ItalJen (rolfa und den Ape n!n en ) 

Spanien (Al.er ia) 

AuatrRlten (8ull ah Delah, New Soulh ~alea) 

Ve r einig te S tate n ( Ha r ysvalc, Ut ah aod Sulpher , 

lIavada) 

Ea gibt ein e gan1e Rath e v on Alauna r ten , di e 

aua Ve r bindung e n b e ateh"' n ai t Lithiua, SOd iua , 

Ka11ua , Ru bin iua , C""'91ua , Si l be r, Thall1ua , 

A •• onia , H, d r az i n , Hydra I,I .. . in . 

Ausserdea ait : Tttaniua , Vanadiua , Chroaiua , 

Hanganesiua , Eiaen, loba lt, Gal ilua , In41ua , 

Rhodtua und Ir tdi ua . 

3) In seine r Blü t",zei t hatte Aa alft ständige Kolo

n i en auf Zypern , in Alexandrien , Tunis und BYZ8n 7. , 

In Ägyp te n kaufte es neben Alaun, auch Flachs, 

Pfeffer uod ande r e Gevu rzvare n , sowie ande r 

weitig far bige ~oll- uod SeidenstofCe, ~eihrauch, 

Wachs und dergleichen , 

U. 1000 o . eh r. gründ ete eio Hitglied der 

Hauri -Fa a llie In Antiocc h 18 ein Hoapita l . 



1289 ist in Amalfi Papier belegt, und in 

1380 wird eine Mühle als Papiermühle um

gebaut. Um 1750 besass Amalfi 11 Papiermühlen 

mit 83 Stampfen. 

1954 vernichtete ein Wolkenbruch Maiori's 

Papierindustrie, während um diese Zeit auch 

Amalfi's Papiermühlen verfielen,da es an 

Arbeitskraften fehlte. 

4) Bekanntlich sind es die Samarkander Papier

macher gewesen, die eine Leimung mit Weizen

stärke einführten, neben Leimung mit Traga

canth oder gekochten Asphodel- Knollen. 

Stärkeleimung kam über Ägypten nach Spanien 

und Italien, und wurde dort bis Ende des 13. 

Jht. angewandt, bis man in Fabriano auf 

"tierische Leimung" mit Alaun als Beize über

ging. 

5) Bei den Seebeben von 1149,1270, aber vor allem 

in 1343, verschwand fast 1/3 der Stadtober

fläche Amalfi's in das Meer. 

6) Fokia, früher Phocaea, heute auch Fotscha 

oder Foca geschrieben. Schon in 1277 verhand

elte der Genueser Kaufmann Nicolazzo Spinola 

in Brügge Alaun für die flandrische Wollindu

strie. 

7) R. Camerlincks, Historische Units ME/E, Ant

werpen 1970, p.17. Eine Liste aus dem 13. Jht. 

behufs der Kaufleute in Brügge (Südl. Nieder

lande) nennt nachstehende Bezugsquellen für 

Alaun.Sigelmessa (Atlasgebirge): Datteln und 

Alaun. 

Bougie: Leder, Wachs und Alaun. 

Mallorca: Alaun, Reis, Leder, Feigen 

Constantinopel: Alaun und viele andere Handels-

waren. 
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8) Aufstände der Griechen in Fokia in den Jahren 

1453 und 1479 bereiteten den Genuesern grosse 

Schwierigkeiten, da sie den Türken Anlass gaben, 

sich in die Verhältnisse einzumischen. 
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9) Di e EnEJklGpedJe Dld erot und D'Aleaberts er

.. iih nt ~u Abbildung 152 ,dass dle oHaunhe r stel

lul\g i. 16 . Jht . nach de n .eisten .. esteuro

päischen Ländern ka a , und zeigt die Alaunge

winnung in lut t ich in zwei l ehrreichen Bil . 

de r n , Au"" .. r dea finde t ean dort EuT Abbildung 

306 (Wolle tII Nr. 12). ,de _ittets Lele aus 

[anlnchenfel l en und Alaun kur zharlge Wolle 

gesponnen ~e T den konnte. 

10) 1.19. Jht. belt"g J . W. Zanders In Berg _ Gled 

bach "einen Alaun IIIU5 Lüttich, Neu"i .. d, oder 

von der AI .. un f abrik in Beuel (Ferd . Schaltz : 

Die Papier.Ühlen und Papier.echer dca Beralachen 

Strundertels) . 

11) " . e ri eRn Paper end Pulp Assoctat1on: Th .. 

Diet t ona r J o f Peper, Nev York , 1 965 . 



Vannmerkesamlingen i Leipzig. 

Et studiebes0k. 

Gunnar Christie Was berg 

Den 4. april 1984 hadde jeg den glede a fa 

anledning til a beS0ke samlingen av vannmer

ker i Deutches Buch- und Schriftmuseum i Leip

zig. Museet som i ar kan feire sin hundrears

dag, er endel av Deutsche Bücherei. Dette har 

overtatt pliktene til "Börsenvereins der Deut

schen Buchhändler". Den 4. december 1943 ble 

bokhandlerkvartalet i Leipzig tilintetgjort 

av luftangrep, og de andre senere problemer 

kjenner vi alle sammen. Sa ma man fylles av 

respekt for det arbeid som er utf0rt. Dette 

gjelder ganske s~rlig for bestrebelserne med 

papirhistorie. Lederen, Dr. Wolfgang Schleider, 

som for0vrig var frav~rende und er mitt bes0k, 

har i sitt kontor en noe n~r fullstendig sam

ling av litteratur om dette emnet, med en 

grundig kortkatalog. Pa skrivebordet la siste 

nummer av NPH-Nytt. Enda mer imponerende var 

samlingen av vannmerker som efter all sannsyn

lighet ma v~re den betydeligste i verden. 

Dette skyldes ikke minst at Karl Theodor 

Weiss, 1872-1945, overlot sitt materiale 

til S0nnen Wisso Weiss som utvidet dette bety-

delig. I slutten av 1957 solgte denne det hele 

til staten, og dette ble alt sammen innlemmet 

i museet i 1964. Samlingen som er ordnet etter 

motiver, bestar av 168 000 originalpapirer 

og 58 000 gjengivelser. Det blir lagt stor 

vekt pa a holde de internasjonale forbindel

ser vedlike innen kombinasjonen skrift - bok

historie - vannmerker. 

Det utstilte materiale begynner med kile

skrift, vi finner utviklingen bl.a. innen de 

arabiske skriftformer og runer. Her er utstilt 

~3 
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s k riu,.st crjale so. papyru s , " et aaaent 0R 

klutepap! ... 

Innen denne sa •• e nheng er sa "boken " plusse " t. 

der er lagt vekt pA ov er gangen fra de l senald

delalderake boks .. l e r t t ll trean itt, Da sä har 

vi he le utv ik ll ng e n innen koabia8sjonen pap ir

try kke t eknikk fr e. til rAs t off fr a tre.ate ri a}" , 

r otaajons p resse 0ll o ff aet . \'1 flnner 1 de ll e 

auaee t cn pa r ellall Lil de l s t o r a rte de auseet 

i Basel 1108 d"l tage re I IPH-konarcss"n J 1980 

ffkk sä godt. inntrykk sV . VI kjcnneT ja dess

uten andr e susae t sy denn .. 8Tt . 

\'ennae rke- s"alinaen 1 Lei p2 1g stA r Ilkevel 

i en G~ r atl1 1 1n8. Dette gjelder Ikke bare dens 

oa Cang • • en 08"j den "rs t eastisk" ordnJng . \' 1 

., bare beundtc en alJk lnn .. ats und er .. nnsk e 

liga srbelts f o r ho ld . 
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Konservering og restaurering af arkivalier og 

bogbind. Udstillin8 i Landsarkivet for Sjrelland, 

Lolland-Falster 08 Bornholm. Januar - april 1984 

Leif Mortensen, Bogbindermester og konservator ved 

Landsarkivet. 

Udstillingen havde fIere formal, f0rst og frem

mest at give publikum, der bes0ger arkivet, et ind

blik i det daglige arbejde der g0res pa vrerk

stederne for at bevare arkivalier og bogbind 

for eftertiden. Senere skaI udstillingsmateri-

alet benyttes i vrerkstedets undervisning af lrer

linge og som efteruddannelse for restaurerings

personalet ved arkiver og biblioteker, eller an

dre interesserede. 

Det er tanken med tiden, at udvide udstillings

materialet til en mere omfattende samling af 

modeller om restaureringsmetoder og teknik bade 

indenfor papirrestaurering og bogbindsrestau

rering. Ved at bruge modeller und gar vi slitage 

og nedbrydning af det originale materiale ved 

fremtidige udstillinger og undervisning. Bog

bindshistorisk har det stor betydning, at vi 

til stadighed holder de gamle handvrerkstradi

tioner i live, sa der fremover er uddannede 

folk til at restaurere de gamle vrerdifulde 

bogbind. Vrerkstedet har tidligere arrangeret 

udstillinger om papirkonservering, hovedvreg-

ten var derfor denne gang lagt pa bogbindsre

staureringen, dog med enkelte eksempler pa 

papirrestaurering, for at give et helhedsind

tryk af vrerkstedernes arbejde. Eksempelsamling

en indeholder en deI indbindningsmodeller i 

st0rrelsen 20 x 14 cm. Modellerne, der er frem

stillet af bogbinder Louis Madsen, viser hefte

metoder, syning af handstukne kapitreler, op

bygning af bindtyper og restaurering med nyt 
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08 ga •• e lt akind 01 perla.e n ~ p~ hel 08 halvblnd. 

MOdell e rne er heftet efter de geale o ri ginale 

.a tode r vi a t .der p4 "nder det daSl1ge a r bejd e 

ee d rente u rer ing ..r arkhall er 08 bogbind . Der 

fjnde s fle r", type r af hAndstukne kapitEle ... , da 

kan atlkk"a Over pe r gaaent , akiodatrialer elle r 

opspznding"Sarn , der ved ans;rtningen blt ... <!r t r uk

Itet gen ne. pera" i derne. det f oralETke r binde t 

8e ge t, aeden s da aaakinkapll",l e r de r IInvendea 

1 dei k UlI h ar en d" korpll. vlrknlng. ""toriale!.. 

tl] syningen knn va riere fra arsl1ke Li} hefte

trAde 08 t rodl! " tr l.l eT er akind eller per sa-

aent . 

Bindelderne (pe r.ea ) e r for da ", l dste beScre 

... cdlto •• ende adreTt a f tr .. i cg e ller bog _ Vi 

har dcrf o r .. algt l n'p e raer pli en dei ef aodel 

lerne og b., nytt"T, en s~kald t "f r "nsk" ans.t

ninB , hv o r h ef tebindene tT~kkes lenne. 2 h ul

leT i pe r .slderne 01 r.stnes pe indersiden . Re

staure rl ng e n s f sklnd 01 pe rle.entblnd er de.on

streTet ved en delvts fzr d i gge r else af .odel

terne, h"or den u~er st e halv del er aben sä op

bygnlDg e n af bindet er srnlilt ved hzft ning , 

s n "ztniRg , op bygnlnl sf 10srYI a8 p~s .. tnins sf 

sklnd a8 pergs.e n t ud fe rt • ., d rarsltellig tclt

nlk . 

En aeget yjltlg d e i e r den f orebyggende kon_ 

servering er b08bJnd . Blndple je , "fturTlng a e d 

bled e killde rOT snllV S , renaning " r /lntt ter a ed 

biod e penster 08 j.vnl ig tllfe r else a r l .. d .. r _ 

fe dt. 

En bllleda"rie v!/I " r forlobet af CD bngr estau _ 

rer i ng , hvor s k :lndrJlg e n e r s praongl pA g rund "r 

torhed Og "lilase . Den ge al " r rl fjerne" fo r 

,,1gt18 Oll en n1 r1 g tlipa saes og /I. t t es pli , 

hvorerte r den r . rdf gk nnllerv erede rJg sr t t"" 

ovenpA . Restsu rer!n gen af Toseanabind fra F:lren7.e , 

SOli vrrks ted et hs r va r e r . ed [li , " r genglve t :I 



foto og mode11er.lndbindingstypen stammer fra 

1300- tallet og vrerkstedet restaurerede en de1 

af denne type efter oversv0mme1sen i Firenze i 

1966. 

I den sidste de1 af udsti11ingen var der 

frem1agt eksemp1er pa papirrestaurering ud

f0rt med papirudfy1dningsmaskine og papir

masse indfarvet i diverse farver. 

Landsarkivets v~rksted er f~lles v~rksted for 

he1e arkivv~senet ved konservering af kort og 

tegninger, det er ganske kort demonstreret med 

fotos og modeller. 
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Der er ti1 udsti11ingen udarbejdet et 1i11e 

katalog IIKonservering og restaurering af ar

kiva1ier og bogbind ll med omta1e af de enke1te 

arbejder og med nog1e fa billeder. Kata10get 

slutter med et 1i11e papirfragment, der er ud

taget fra permsiden af en a1missebog fra U1se -

Fers1ev pastorat 1709-1821 i Landsarkivet. Frag

mentet er fra en trykt bog om Rom og indeho1der 

f01gende betragtning: 

11 Jeg haffver undred paa / at papir ey var dyrere 

end det er / eftersom det er saa evigvarigt et 

Verck / enddog aff fors1idte K1ude sammensat: 

At det er variger end Staa1 og Marmor. 1I 

En 1i11e sjov ting, der godt kan gl~de en der 

dag1ig arbejder med bevaring af papir og bog

bind. De fors1idte k1ude har ho1dt i f1ere 

hundrede ar, vi kan kun habe, at det samme kan 

siges om de materialer, der benyttes i dag. 




