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Hvad bruges vort, papir til?

Da vi går ud fra, at alle vi, der ar
bejder med papir til daglig, er interes
serede i at vide hvad det papir, vi 
fabrikerer, behandler og sender ud, 
bruges til, vil vi i dette nummer starte 
en serie under ovenstående titel. Det 
er vor agt at besøge forskellige papir- 
forarbejdende virksomheder, og vi be
gynder denne gang med et besog i 
»Gutcnbcrghus«, der rummer Egmont 
H. Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri. 
Her trykkes blandt meget andet ad
skillige af de danske uge- og måneds
blade, og vi har valgt at overvære 
trykningen af »Hjemmet«, som mange 
af vore læsere antagelig ser hver uge.

Vi træffer herr faktor J. C. Christen
sen i sit kontor og spørger først:

Uil De fortælle os noget om trykmeto
den ?

- Ja, »Hjemmet« trykkes i bogtryk
rotation, hvor man i stedet for den til 
almindelig fladtryk anvendte sats 
bruger stcrcotypipladcr: det er bly- 
afstøbninger af en satsform. Den på
gældende sats presses ned i en pap- 
plade - en såkaldt matrice - og den 
støbte plade, der er halvrund og sva
rer til en hel side i bladet, fastspændes 
på en pladccylindcr, der har en om
kreds på 108 cm svarende til 4 sider. 
Pladecylindren udgør sammen med 
trykeylindren, der bruges til tilret
ning, et trykværk.

Fluor mange trykværker er der sa i 
denne maskine ?
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Den 150 cm brede maskine der trykker ..Hjemmet"

Der er ialt 10, der anvendes i for
skelligt antal efter bladets sideantal. 
Der anvendes ialt 4 farver, der prak
tisk talt altid kommer i samme farve- 
folge: gul, rod, blå og sort. Disse 4 
farver giver som bekendt ved over
trykning en række andre farver: gul-f- 
rod = orange, gul-j-blå = gron, 
rod4-blå = lilla, rod-J-sort = brunt. 
Farven fores fra farvekassen af en lille 
valse, »farvchcntcrcn« til en anden 
valse, »‘Stålbommen«, hvor den rives, 
d.v.s. males ud for den går videre til 
trykeylindren.

De trykker 2 numre ad gangen ?
Ja, da tilretningen alene varer 5 

dogn og selve trykningen 6-7 døgn, 

bliver der kun een trykning på 14 
dage, men maskinen ordner selv for
delingen, idet de 2 numre lægges ud 
til hver sin side. På denne maskine 
trykkes kun tekstsiderne, idet om
slaget trykkes i offset på andre ma
skiner.

Vil De venligst forklare os gangen i 
maskinen ?

Rullerne hænges op nede i kælderen, 
og som De ser, korcr vi med 2 for
skellige bredder: 150 og 74,8 cm. Pa
pirbanerne fores gennem de 4 tryk
værker og oppe i hjørnet skæres ba
nerne fra hinanden og går gennem 
falscværket ned til udlægningen. På 
tælleapparatet kan ses hvor mange 
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eksemplarer, der bliver ud af hver 
rulle, og dette opfores på en tryk
rapport hvorpå desuden føres rullens 
nummer og vægten af afrivning samt 
makulatur.

Hvad er årsagen til afrivning og ma
kulatur?

Der kan være mange årsager, men 
jeg tror, at vi skal lade trykkerne ud
tale sig om dette spørgsmål, så får 
De oplysningerne fra de mennesker, 
der direkte arbejder med papiret og 
som må tage alle ubehagelighederne, 
når papiret ikke er i orden.

Hvilke egenskaber kra ves da af pa
piret ?

Det skal helst være ensartet i tyk
kelsen og fylde, ikke for stærkt glit
tet og ikke undervægtigt da der så let 
bliver gennemslag. Endvidere skal rul
lerne gerne være fast opruller i nøj
agtig bredde og med cn ren snitflade. 
- Vi går nu ud til trykkerne, der i 
øjeblikket er i gang med tilretning, af 
Hjemmet nr. 10 og n for 6. og 13. 
marts og taler med herr rotations- 
trykker Holm.

Herr Holm, vi forstår, at papiret kan 
volde vanskeligheder under trykningen, 
hvori består disse, og hvordan ytrer de sig?

Det første, vi undersøger, er, om 
rullen er blød et eller andet sted. Er 
dette tilfældet, vil banen folde under 
trykningen, hvorfor vi prøver at fore 
spindlerne - det er de lederullcr, der 
leder papiret gennem maskinen - op, 

så banen strammes. Er det i begyndel
sen af rullen, må vi som regel rive 
nogle omgange af - til tider op imod 
2-3 cm - så er banen som regel jævn, 
men det giver selvfølgelig cn del 
svind.

Så er der sprængningerne, der skyl
des forskellige årsager f.eks. rifter i 
kanten af rullerne, sammenklæbnin
ger der ikke binder tilstrækkeligt eller 
er skæve eller, hvad der af og til sker, 
klæber i den næste baneomgang. 
Endvidere kan glittefoldcr give spræng
ninger.

Hvad sker der, når papirbanen sprin
ger?

I heldigste tilfælde betyder det en 
standsning på mindst 10-15 minutter. 
Såfremt papiret er kommet i farve- 
kasserne, varer det længere, da der så 
må vaskes af. Det værste er, hvis der 
kommer cn »omløber«, det vil sige, 
at papiret løber rundt om trykcylin- 
dren; bliver maskinen så ikke straks 
standset, har vi ofte cn »knuser«, det 
er cn stcrcotypipladc, hvor satsen som 
følge af det kolossale tryk er knust. 
Det betyder cn længere standsning, da 
der så må støbes cn ny plade, og der 
atter må rettes til. En anden ting, der 
kan genere os, er elektriciteten i papi
ret, den kan få håret til at rejse sig på 
hovedet, og papiret kan suge sig fast 
på falscværkcrnc. Det er dog ikke 
nogen direkte papirfejl, og vi søger 
at afhjælpe dette ved at dampe pa
piret under kørslen.
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Ft af de 10 trykværker pd maskinen

Rullerne deles foroven og fores ned over 
falseværket, hvor de skæres og lagges 
sammen. For neden lægges de 2 numre 
ud til hver sin side



Det er vel ikke alle rullerne, der harfejl?
Nej, slet ikke, der kan være hele 

dage, hvor det går glat igennem og så 
er det en fornøjelse at arbejde med 
papiret, og en enkelt sprængning be
tyder heller ikke så meget, men når 
de periodevis kan komme ret hurtigt 
efter hinanden, og det måske begynder 
at knibe med at blive færdig med ar
bejdet til den fastsatte tid, kan det 
virke meget generende.

Det forstår vi, tuen det er jo ikke mu
ligt at garantere en fuldkommen egal pa
pirbane, og rullepapir kan jo ikke sorteres 
som man kan for arkpapirs vedkommende.

Nej, det er jeg klar over, og jeg 
forstår også, at fejl ikke kan undgås, 
men kan der cores noget for at be
grænse fornævnte besværligheder for 
os, vil vi’ være meget glade for det, og 
det, jeg har sagt, er jo mindre ment 
som kritik end som orientering.

17 rakker Dem for de oplysninger. De 
har givet os, og vi håber, at det må blive 
hvsl med interesse

Til slut får vi at vide, at »Hjemmet« 
trykkes i ca. 300.000 eksemplarer. I et 
lignende oplag trykkes månedsheftet 
»Det Bedste«. En anden af trykkeriets 
store opgaver er Københavns telefon
bog. Hertil bruges 5 rotationspresser, 
som kører uafbrudt i 3 måneder for 
at trykke hovedparten af de 2 bind, 
idet mindre dele trykkes på andre 
trykkerier.

I en så kolossal virksomhed er der 
selvfølgelig et utal af andre store og 
små opgaver lige fra små tryksager til 
reklamefilm, der kan vises i »Gutcn- 
bcrghus«s egen Hotte biograf, når man 
- efter en rundgang i dc mange af
delinger - træt slår sig ned i en af de 
behagelige lænestole der.

Rnllcophamg 1 kælderen lige under maskinen. Bemærk stativerne 
der tillader ophængning af Jlerc miler, så omskiftning 

kdii ske uden forsinkelser
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PaPIKET S H ISTO RI E

Udviklingen i Danmark

I sidste nummer lovede vi at fortælle noget om den danske papirindustris 
historie, hvilket i øvrigt i korte træk er gjort i den til alle i firmaet ansatte ud
leverede brochure -Dansk Papir«. Disse oplysninger kan imidlertid suppleres 
noget, og vi skal nedenfor give Dem forskellige data for oprettelsen af fabrik
kerne her i landet:

Anno 1576 - Hvidøre (Fr. Il) - ophort 1583
1590 - Tycho Brahe på Hveen - nedrevet 1602
(ca.) 1600 - Frederiksborg (Chr. IV)

- 1635 — Papirmollen ved Aarhus
- 1643 - Strandmollen (Joh. Ettersen)
- 1673 - Papirmollen ved Frcdcriksdal
- 1725 - - - Flensborg
- 1732- - - Engelsholm ved Horsens
- 1733 - Maglehohn
- 1737 - Maglekilde Papirmølle ved Roskilde
- <793 - Ørholm og Nymollc
- *799 - Godthaab ved Aalborg
- 1811 - Erikshaab i Hillcrslev sogn på Fyn

1825 - »Elisabethsmindc« på Glaciet i København
1837 - - flyttes til Havreholm

- 1844 - »Valdemarshaab« ved Køge - nedbrænd11875 som »Køge Papirfabrik«
- 1845 - Silkeborg Papirfabrik
- 1847 - fandtes i alt 20 fabrikker

1872 - fandtes i alt 5 fabrikker: Strandmollen, Silkeborg, Ørholm, Roskilde 
og Havreholm (prod. genopt. 1869)

1873 - Nørrebro Papirfabrik
1874 - Dalum -
1875 - Maglemølle Papirfabrik
1877 - Haraldskjær Papirfabrik ved Vejle
1881 - Frederiksberg Papirfabrik
1887 - fandtes 10 fabrikker.
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Silkeborg Papirfabrik fra for sammenslutningen i 1889. Selv om jernbanen er anlagt, har man 
endnu ikke helt forladt pramfarten ad Gudenden

Om mange af disse moller vides 
ikke, hvornår de er ophort med at lave 
papir, og om flere af dem har man 
ikke nærmere oplysninger. Den om
kring år 1600 oprettede mølle ved 
Frederiksborg er nærmest kendt fra 
historien om Kristoffer Roscnkrands 
falske gældsbrev mod Kristen Jucls 
enke, en sag der i retten blev afgjort ved 
at selve kong Christian IV, efter at have 
set gældsbrevet, udtalte, at dette var 
falsk, idet vandmærket i papiret stam
mede fra en fabrik, der var oprettet 
mere end 2 år efter dokumentets dato.

Den mest kendte af de ældste fa
brikker er »Strandmøllcn«, der i 1643 
blev grundlagt af Joh. Ettersen. Den 
forte en omtumlet tilværelse, indtil 

man i 1693 overlod den til Johan 
Drcwsen. I ca. 200 år blev den i fami
liens eje; særlig gjorde Johan Chr. 
Drcwsen sig bemærket, og det var 
også ham, der i 1821 opstillede en af 
de forste dampmaskiner, i 1824 den 
første hydrauliske presse og i 1829 
Skandinaviens første papirmaskine. 
Så stort var hans og Strandmøllens 
renommé, at han fra England fik denne 
maskine med 3 års kredit.

Silkeborg Papirfabrik skylder også 
denne slægt sin eksistens, idet Joh. Chr. 
Drcwsens to sønner, Chr. Drcwsen og 
Michael Drcwsen i 1844-45 byggede 
denne fabrik, som Michael Drcwsen 
overtog alene 1. januar 1865. At fa
brikken har haft afgørende betydning 
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for Silkeborg bys opståen fremgår af 
følgende citerede ansøgning fra Drew- 
sen og sønner til Det Kongelige Gene
ral-Toldkammer og Commcrce-Col- 
legium:

Vi tillade os ærbodigst at andrage paa, 
at afgiftsfri Indforsel af disse forskjællige 
.Maskinerier maa tilstaaes os, ojj haabe 
dette saameget niere, som Anlægget ved 
Silkeborg koster os en meget stor Capital, 
og som vi vel tor haabe, at Regjeringeu 
erkjender, at naar Foretagenet lykkes, have 
vi ikke blot virket til egen Gavn men ogsaa 
ei lidet bidraget til at vække Liv og Virk
somhed i en Egn, der for vi droge derhen, 
var næsten at betragte som en Orken, hvor
hen Ingen for vi havde vovet at tyc endsige 
at anlægge saa betydelige Capitaler.

Der findes en del litteratur om Drew- 
sens slægt og Strandmollcn, og såfremt 
nogle af vore læsere kunne ønske at 
uddybe bekendtskabet med familien og 
deres værk, vil bogerne ganske sikkert 
kunne lånes på de stedlige biblioteker.

Som foran nævnt måtte flere af mol
lerne af forskellige årsager, bl.a. øko
nomiske og uhensigtsmæssig place
ring, opgive efter kortere eller læn
gere tids forløb. Efterhånden, som tek
nikken skred frem, og papirmaski
nerne kom igang, blev den indbyrdes 
konkurrence større, idet fabrikkerne 
næsten alle fremstillede de samme kva
liteter. Man kan jo blot i dag tænke 
sig, at Silkeborg og Dalum med deres 
langsommere gående maskiner skulle

Dalum Papirfabrik, omkring 18S8. Der Jindes Jo ikke sa forfærdelig mange lighedspunkter 
med de nuværende anlæg
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Cl. Magleniollc omkring 1893

fabrikere emballagcpapir i konkur
rence med Maglcmøllcs hurtiggående 
maskiner. Denne ødelæggende kon
kurrence og urcntablc drift forte efter
hånden til tanken om cn sammenslut
ning, der den 1. marts 1889 rcaliscrcdcs 
med stiftelsen af Aktieselskabet Dc for
enede Papirfabrikker. Herefter ned- 
lagdcs nogle fabrikker og andre ud- 
byggedes, samtidig med at man fore
tog cn hensigtsmæssig fordeling af pro
duktionen, således at Silkeborg nu 
fremstiller de fineste kvaliteter i skrivc- 
og trykpapir, håndgjort papir, klude
papir m.m. samt seddelpapiret. Da
lum fremstiller mellemkvaliteter i træ
frit tryk- og skrivepapir: E- og C- 
massc samt dc bedre træholdige sorter.

Maglemøllc laver dc mere træholdige 
tryk- og skrivepapirer samt emballagc
papir. Til fabrikation af sidstnævnte 
har fabrikken som den eneste her i 
landet cn række Yankccmaskincr, der 
fremstiller ensidig glittet papir, der 
stribet og ustribet anvendes til bl.a. 
poser og indpakning. Frederiksberg 
kan også på cn ombygget maskine 
fremstille sådant papir, men som nævnt 
i sidste nummer vil denne fabrik blive 
ombygget til fabrikation af gråt kar
dus 3lia til supplering af kartonfa
brikken, der foruden denne kvalitet 
også fremstiller grå maskinkanon og 
dækkarton på cn specialmaskine, der 
foruden langviren også har flere rund- 
vircr.
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Forbruget af papir
For de lande, der er tilsluttet •»Euro

pean Economic Council«, er der fore
taget en udregning af papirforbruget 
pr. år pr. indbygger, og da det måske 
kan være af interesse at se, hvorledes 
dette ligger, bringer vi her den på
gældende liste:

Total heraf 
avispapir

Brnrlux Holl.-BclgicnIKUC1UX ogLuxcinb. 37.7 kg 6,9 kg
Danmark................ S«,5 - 12,$ -
England.................. 59 - 13
Frankrig................ 30,3 - 6,9 -
Grækenland.......... 4,7 - 1,6 -
Irland...................... 19,5 - 4,9 -
Island...................... 32,3 - 8,1 -
Italien.................... 9,5 - 1,6 -
Norge.................... 50,6 - 8 -
Portugal................ 6,1 - 1.3 -
Schwcitz................ 52,3 - 9,7 -
Sverige.................. 70,1 - 16,1 -

Total

i,9 -
24

24 -

herat 
avi .papir 
0.6 -

4.5 ~

4

Tyrkiet..............
Østrig................
Besættelscszoner i

Tyskland ....

I'il sammenligning tjener at de til
svarende tal for Amerika er henholds
vis 150 og 33,6 kg.

Hvis der, hvad man fra flere sider 
hævder med stor bestemthed, er en 
forbindelse mellem papirforbrug og 
kultur, ligger Danmark jo meget fint, 
medens U.S. A. nærmest må give ind
tryk af at være ovcrkultivcrct!!! Til 
gengæld ser det ud til at være gået 
stærkt tilbage for det gamle Græken
land, der vel nok ellers kan siges at 
have været medgrundlæggcr af vor 
kultur i det hele taget - tænk blot på 
navnesom Solon, Sokrates, Aristofanes, 
Pia ton, Demosthcnes og Archi medes.
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Ny Maglemolle, kajanlæg

Vore Råstoffer

Indkøbet af disse foretages af prak
tiske grunde - for alle fabrikkernes ved
kommende - gennem Hovedkontorets 
indkøbsafdeling, der slutter de nødven
dige aftaler med vore mange leveran
dører, sorger for befragtning af skibe 
og fordeler dc indkøbte mængder på 
fabrikkerne, således at dc er disponible 

’ her, når behovet indtræffer.
Hovedråstofferne - cellulose og træ

masse - kan opdeles i forskellige kva
liteter; hvis anvendelse retter sig efter 
den kvalitet papir, dc skal indgå i. Så
ledes får Dalum Papirfabrik hoved
sageligt hclblcgct sulfit, letblcgclig sul

fit og stærk sulfit samt finslcbcn træ
masse. Frederiksberg Papirfabrik har 
indtil nu brugt lidt kraftsulfat, men 
mest stærk sulfit samt finslcbcn og 
grovslcbcn træmasse. Efterhånden som 
denne fabrik mere og mere går over 
til at producere gråt kardus, vil dens 
forbrug imidlertid svinge over til 
hovedsageligt at bestå af gammelt pa
pir, i lighed med Karton fabrikken. Af 
kvalitetshensyn tilsættes dog efter be
hov kvistmasse, stærk sulfit eller kraft
sulfat. Ny og Gi. Maglemøllc får til
ført både blcgct sulfat, kraftsulfat, hel- 
blcget og letblcgclig sulfit, stærk sulfit
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Rastoffer til GI. Nagle læsses pa banevogn

samt finslcben og grovslcbcn træmasse. 
Silkeborg Papirfabrik, der fremstiller 
vore fineste papirkvaliteter, får både 
helblcgct og letblcgelig sulfit, special
kvaliteter af sulfit og sulfat samt klude.

Udover cellulose og træmasse skal der 
bruges stenkul, brunkul, brændselsolie, 
alun, harpiks,kaolin, farvevarer, filteog 
virer samt meget andet, og med de for 
tiden rådende handelsforhold med 
usikre leverancer, er det ofte et større 
puslespil at få leveringer og forbrug 
til at falde sammen.

For at give Dem et indtryk af, hvilke 
mængder der bruges pr. år, kan vi op

lyse, at forbruget af cellulose og træ
masse for tiden tilsammen udgør ca. 
70.000 tons eller ca. 5000 jernbanevogn- 
ladninger. Gammelt papir anvendte vi 
1 1950 ca. 23.000 tons af, medens 
brændselsforbruget - omregnet til 
kul - kom op på ca. 90.000 tons. 
Endvidere har vi moret os med at 
se på, hvor mange filte vi bruger 
og er kommet til det noget overra
skende resultat, at alene af pressefilte 
anvender vi pr. år så mange, at de, hvis 
de blev samlet til een filt, ville få en 
længde af ca. 10 kilometer i en bredde 
af godt 3 meter.

Hovedparten af dc varer, der benyt
tes ved fabrikationen, transporteres til 
vore fabrikker ad søvejen.

Til Frederiksberg finder losning sted 
i Gasværkshavnen og til Kartonfabrik
ken i Kalkbrændcrihavncn, begge Ko
benhavn, hvorefter varerne pr. bil kø
res til fabrikken.

Dalum får sine tilførsler over Odense 
havn, hvorfra transporten til fabrikken, 
ca. 7 km, sker med banevogne.

Silkeborgs tilførsler kommer over 
Aarhus havn, og transporten fra hav
nen sker på jernbanevogne. Såvel 1 
Odense som i Aarhus råder vi over 
kulplads, hvortil kullene udlosscs for 
senere transport til fabrikkerne.

Til Maglcmøllc losser skibene ved 
D.f. P.s eget kajanlæg i Næstved havn, 
og da det største forbrug falder i Næs
tved, har vi bedt kontorchef Bjarne 
Nielsen, Maglcmøllc, fortælle lidt om, 
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hvorledes modtagelsen af råstoffer for
mer sig.

I 1950 modtog Cd. og Ny Magle- 
molle tilsammen over Næstved havn 
ca. 118.000 skibningstons rå- og hjælpe
stoffer, og fabrikkernes betydning for 
havnen fremgår af, at over halvdelen af 
importen til Næstved faldt på Magle- 
molle.

Fabrikkernes kontor holdes af 
Hovedkontoret nøje underrettet om 
de afsluttede befragtninger og om af- 
scjlingstidspunkt fra lastcpladscn, så
ledes at de nødvendige forberedelser 
til skibenes losning kan foretages. Ski
bene skal ved indsejlingen til fjorden 
passere broen til Eno ved Karrebæks
minde, udenfor hvilken lods tages om 
bord, idet der hersker lodstvang for 
skibe over 150 B.R.T. Store både re
kvirerer desuden slæbebåd til bug- 

sering over den uddybede fjord og op 
ad kanalen til kajen, en strækning på 
en halv snes kilometer. Ved normal 
vandstand er dybden i kanalen ca. 6 m 
og tillader besejling af skibe på op til 
3000 totis, men det er værd at nævne, 
at flod og ebbe kan spores i kanalen, 
idet strømmen skifter hver 6. time, 
hvilket giver en forskel i dybden på ca. 
1 fod. Om foråret kan der imidlertid 
opstå betydeligt større udsving i vand
standen, når vandet fra Østersøen af 
østenvinden presses op gennem bæl
terne. Under sådanne forhold kan van
det stige op til 1 m over dagligt vande.

Ved kajen disponerer D. f. P. efter de 
seneste udvidelser over tre faste bro- 
kraner, en mobil kajkran samt to faste 
kulkraner, men da det ikke er noget 
særsyn, at der samtidigt ligger 4-5 
skibe ved vor kaj, er det ikke altid

Der losscs cellulose



Udsnit affabriksanlaggene rast af pladsen på Ny Maglemøllc

muligt at påbegynde losningen straks 
efter ankomsten, selv om dette er ho
vedreglen. På kulbådene losses der som 
regel med een kulkran, hvis kapacitet 
’igger på 1000-1200 tons i døgnet, idet 
der losses igennem både dag og nat. 
Benyttes undtagelsesvis to kulkraner 
på en båd, kan et skib på ca. 2000 tons 
således losses på ca. 1 døgn, hvilket ab
solut må kaldes en fin ekspedition. Kul
lene losses direkte til kulplads ved kajen.

Medens vi er ved brændsel, kan det 
anføres, at brændselsolie ankommer 
til fabrikken i tankvogne pr. bane.

Cellulose og træmasse losses som 
regel med to brokraner og kajkranen, 
hvilket giver en kapacitet af 75-85 
tons pr. time eller 600-700 tons pr. 
arbejdsdag. Losningen sker dels til rå

stofpladsen ved kajen og dels til jern
banevogne til Gi. Maglemøllc, idet 
fabrikkerne råder over egne lokomo
tiver og 50 banevogne, som transpor
terer råstoffer, kaolin, alun og brændsel 
fra Ny ril Gi. Maglemøllc.

Kranerne sørger endvidere for trans
porten af Ny Maglcmøllcs forbrug 
direkte ind 1 fabrik og kraftccntral.

For cn lang række andre varer, som 
ankommer i mindre partier, gælder, at 
dc leveres Maglemøllc pr. bane eller 
pr. fragtmand. En del udenlandske varer 
sendes først som stykgods pr. skib til 
København, hvor dc af cn speditør om- 
omlades til banevogne til fabrikkerne.

Dc mange varer, der dagligt ankom
mer, er genstand for cn indgående 
kontrol, der omfatter såvel kvantitet 
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som kvalitet. Stykantal kontrolleres 
noje og afstemmes med konnossement 
og faktura. En lang række varer tor- 
stofbestemmes, dels af fabrikkernes 
laboratorier og dels af Centrallabora
toriet, hvor den egentlige kvalitets
kontrol foregår.

Oplagringen af rå- og hjælpestof
ferne foregår under noget forskellige 
former, afhængig af om varen kan 
tåle at ligge ude under åben himmel 
eller ej, men uanset opbevaringsmeto

den forestår der senere et betydeligt 
arbejde med hver dag at bringe rå
stofferne frem til fabrikationen. For 
blot nogle få år siden foregik det meste 
af denne transport ved hjælp afelcktro- 
karrer cvt. med påhængsvogne, men 
efter , krigen er der til fabrikkerne an- 
anskaftet en del af de nyopdukkede 
transportmidler, f.cks. gaffeltrucks, der 
efter alt at domme har vist sig veleg
nede og kan komme til at lette trans
portproblemerne.

MÅNYT OM PAPIR

l'crdcns største papirmaskine
findes i England på den store verdens
kendte Bowatcrs avispapirfabrik i 
Kcnslcy nær Sittingbournc. Maskinen, 
der har været ude af drift siden 1940, 
men nu skal sættes i gang igen, er 815 
cm bred og kan kore ca. 440 m i min., 
svarende til en dognproduktion på ca. 
250 tons.

Japanpapir
I sidste nummer nævntes japanpapi- 

rct. Da mange af læserne måske ikke 
er klar over, hvad det er for en kvali
tet, kan vi oplyse, at det er et stykke 
meget langfibret papir med stor rive- 
styrke. På billedet ser De et stykke 
overrevet japanpapir, og fibremes 
længde fremgår tydeligt heraf. Japanpapir
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AV FOR KATTEN?
At et papirmaskineanlæg kan blive udsat for standsninger af de mest mærkelige årsager, 

opdagede man en dag på Ny Maglemolle, hvor bagvandssystemet var stoppet på grund aj 
en død kats tilstedeværelse i et af rorene. Hvorledes katten er kommet her er aldrig blevet 
opklaret, men begivenheden viser, at man aldrig kan være omhyggelig nok med eftersyn 
<>tj rengøring af maskineriet, da mulighederne for stop og dermed produktionstab synes at 
ligge endog udover, hvad man i sin vildeste fantasi kan tænke sig.

En af folkene ved maskinen, Kaj Boisen, har sendt os ovenstående skitse som udtryk 
for sin opfattelse af situationen.
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MANDEN BAG MASKINEN

I forbindelse med vor lobende artikelserie om produktionen vil vi gerne, mlr 
lejlighed byder sig, hore lidt om, hvorledes udviklingen har formet sig indenfor 

de forskellige produktionsgrene, og hvad der ellers kan vare at 
berette af interesse om de dertil knyttede job.

Vi starter i dette nummer med en 
repræsentant for de af vore medarbej
dere, der er beskæftiget ved transpor
ten af råstoffer, idet vi har antastet 
kranfører Lauritz Madsen, der har 
været ansat på Maglemølle i mere 
end 35 år og næsten hele tiden været 
beskæftiget med modtagelse af råstof
fer. De er derfor en erfaren mand, vi 
snakker losning med.

Lauritz Madsen - modtagelsen af 
råstoffer foregår vel i dag noget ander
ledes end for 35 år siden?

Ja, arbejdet er jo i og for sig det 
samme, men det kan jo ikke nægtes, 
at de mekaniske grejer, vi arbejder 
med, nu er anderledes end for.

Kraiiførcr
Lauritz .Madsen

Var Dc med til at losse med træ- 
kranerne på Gi. Maglemølle?

Skibene gik jo ind til Karrebæks
minde. Det vil sige de store både med 
kul måtte først losse noget af lasten 
ude på reden, inden skibene kunne gå 
ind i havnen. Inde i havnen lossede 
skibene træ og kul til pramme.

T ræ ?
Ja, sådan kalder vi træmassen. 

Prammene slæbtes af bugserbåden 
Enø op ad åen til råstofskuret på Gi. 
Maglemølle, sommetider 3-4 pramme 
ad gangen. Her havde vi 2 trækraner - 
en til kul og en til træet. Kranen 
kunne ikke nå ret langt ned inde i 
skuret, og så lod vi ballerne falde det 
sidste stykke. De blev tit noget skæve 
af denne tur og mange gik i stykker, 
så vi havde jo vort hyr med at lave 
ordentlige stakke.

Dengang fik vi jo også af og til 
træmasse fra Rusland ?

Ja, sommetider endda store mæng
der, og det var noget skab at have med 
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nt gøre. Der var sommetider et tykt 
stykke ståltråd om midten og ellers 
noget ganske tyndt tråd. Når vi så 
satte krogen i det tykke ståltråd, så 
brast det tynde, og så lignede sådan 
en balle en salmebog, man lofter i 
ryggen.

Der blev også losset til »øen« midt 
i åen?

Der lagde vi forresten russertræet, 
men kranen vi havde der, kunde ikke 
nå bag i stakken, og så måtte vi lægge 
spor oven på ballerne og kore det på 
små vogne og stadig Hytte sporet 
efterhånden som vi kom frem, så det 
gik jo ikke så stærkt.

Hvad kunne sådan en kran losse?
Ca. 100 ts om dagen.
Det vil sige ca. T2 ts i timen?
Næ tak. Vi arbejdede dengang 12 

timer, så det var kun 8 ts i timen. 
Og nu losser vi op til 30 ts pr. time 
på Ny Magle.

Når man nu går mellem så mange 
baller, har man så kælebørn mellem 
ballerne?

Det har vi ikke sådan. Men vi er 
ikke så gode venner med de indpak
kede, der er underlig stive i det og 
ikke nemme at have med at gøre.

De mange år har vel givet Dem 
mange usædvanlige oplevelser ?

Det kan jeg ikke sige. Den ene dag 
er gået som den anden. Men vi er 
glade for at arbejde i det fri, og jeg 
kunne ikke tænke mig at komme ind i 
fabrikken nu.

Hcwneformanil 
Karl Petersen

Husker De slet ingen særlige be
givenheder? Hvordan gik det heks, 
under krigen?

Ja, den var jo ikke så god. Vi måtte 
jo ikke have ret meget lys om aftenen. 
Så var der een, der fandt på at slå 
hvidmalcdc brædder på lugekarmene, 
hvorpå der var sat små plader med 
fosfor. Folkene nede i skibet havde 
hvide huer på, også med en fosfor- 
plade i toppen. Men se noget, det ku’ 
vi ikke oppe i kranen og slet ikke, 
når det var varme brunkul som dam
pede under losningen, så korte vi helt 
i blinde. Vi fik også sommetider hils
ner fra arbejderne i lastehavnen. Det 
var særlig nordmændene, der skrev 
små opmuntringer til os.

Havneformand Karl Petersen, som 
overværer samtalen, nikker. Han var i 
sin tid formand for losningen i Karre
bæksminde for importørerne i Næst
ved, og det er i år 25 år siden, han 
begyndte derude.

Han taler gerne om tiden i Karre
bæksminde. Det var losning dengang, 
og der var noget at tage vare på. Nu 
går det jo næsten af sig selv.

Karl Petersen - var der ikke noget 
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om cn hændelse i Karrebæksminde, 
hvor Dc var midtpunktet?

Er det min svømmetur, De sigter til ?
Ja.
Vi måtte jo forhale prammene efter

hånden, som de var færdiglastct. Det 
foregik ved, at vi stagede med båds- 
hage langs skibssiden og dc omkring
liggende pramme. Der skulle jo læg
ges kræfter i, og så var jeg så uheldig 
at få bådshagen sat på roret af cn 
anden pram. Roret drejede imidlertid 
ved trykket og bådshagen gled, så jeg 
måtte jo cn tur på hovedet i ballen. 
Det var i den strenge vintertid, så tojet 
blev hurtigt helt stift, da jeg endelig 
blev halet op, men heldigvis boede 
jeg ikke så langt fra havnen og kunne 
cykle hurtigt hjem og skifte toj. Vi 
havde ellers cn dejlig tid derude, men 
selvfølgelig kan vi nu give skibene 
cn meget bedre ekspedition end den
gang. B.N.

Dalum
Fra i .januar er civilingeniør O. Hal

lin udnævnt til driftsingeniør, J. Chr. 
Jensen til forvalter og Aage Wied Pe
tersen til overassistent.

Civilingeniør C. E. Boesen er pr. 8. 
januar forflyttet til Silkeborg.

Frederiksberg
Maskinmester II Jørgen Jensen har 

taget sin afsked pr. 31. marts efter ca. 
37 års tjeneste (heraf ca. 20 år hos 
D.f.P.).

Kartonfabrikkeii
Fra i. januar er Axel Rasmussen ud

nævnt til overassistent.

firbe/clerferier

Dalum-.

fra tf on fabrikt 
GLMaglemdlle: 
NyMag lemdlle;
•Silkeborg:
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Gi. <)(> Ny .Magleniolle
Civilingeniør V. Kicrulf cr udnævnt 

til driftsingeniør, Poul Frandsen og 
Poul Arne Jensen til overassistenter, 
alt pr. i. januar.

Følgende har taget deres afsked: 
Pakkerske Karen Frederikke Magda- 
lene Moller (ca. 31 års tjeneste), hyl
sterklæber Frederik Christiansen (ca. 
30 års tjeneste), rullcmand Niels Ro
bert Leidecker (ca. 29 års tjeneste).

Silkeborg
Eigil Kentorp er udnævnt til over

assistent pr. 1. januar.
Falscrske Fluida Nielsen og klipper 

Anders Machcnhaucr har taget deres 
afsked, begge efter en ansættelse på ca. 
50 år.

Endvidere har værkforer Hølvig 
Andersen opsagt sin stilling til fratrå
den den 30. april. Fiolvig Andersen be
gyndte som 14-årig på Silkeborg i 
1897 og har således været ved selskabet 
i ca. 54 år.

Hovedkontoret
Fuldmægtig Holger Nielsen, Salgs

afdelingen, døde den 4. december 1950 
i den forholdsvis unge alder af 52 år 
efter kun kort tids sygdom. Jørgen 
Olsen i Salgsafdelingen cr udnævnt til 
fuldmægtig fra 1. januar.

Civilingeniør Sv. Gotzschc Larsen 
cr pr. 1. februar flyttet fra Teknisk Af
deling til Dalum, og til samme fabrik 
cr assistent Svend Poulsen, Prøveafde
lingen, blevet forflyttet fra 1. marts.

Nyt braiidalarnieringssystem

Ny og Gi. Maglcmøllc har fået etableret direkte 
telefonledning til Næstved brandstation, således at 
stationen fremtidig i tilfælde af brand kan kaldes på 
alle fabrikkens apparater ved at dreje nr. 59.



D. F. P.
SPORTS-NYT

Nivstifed
Nu star foråret snart for doren og 

dermed også fodboldsæsonen, og så ved 
vi, at der bliver vist stor interesse for 
klubben, da det er fodbolden, der er 
den bærende faktor i vor klub.

Selvom der i den del af vintersæsonen, 
der er gået, har været en jævn god tilslut
ning til både bordtennis og gymnastik, 
ville det dog være ønskeligt at se mange 
flere mode op til træningsaftenerne.

Da vi startede gymnastikken i ok
tober 1950, var tilslutningen ganske til
fredsstillende, idet der var mødt iS 
mand, men ak - glæden varede kun 
kort, inden jul var holdet halveret, og 
efter nytår er der yderligere faldet et 
par stykker fra. Vi er naturligvis klar 
over, at de der arbejder på skift er 
noget handicap’ct, men hvis interessen 
er til stede, skulle det ikke være nogen 
hindring. Men vi har også et stort antal 
medlemmer, der ikke arbejder på skift, 
og det skulle være mærkeligt, om der 
ikke blandt disse skulle være nogle 
flere, der kunne tænke sig at være med.

Skak
»Maglemølle« har haft den glæde, 

at ca. 20 nye og gamle medlemmer 
har startet en skakklub under »Magle- 
mollc«, og vi er overbevist om, at vi 
nok skal få succes i denne afdeling, der 
har valgt Erik Lindhardt til leder, og 
til hvem alle skakintercsscrcde kan hen
vende sig.

»Indendørs fodbold*
»Maglemølle« har fået lov til at be

nytte kaolinhuset på GI. Maglemølle, 
som for tiden står tomt, til indendørs
træning i fodbold. Med et trægulv ville 
kaolinhuset også være velegnet til 
gymnastik og badminton.

Søndag den 4. februar holdt klubben 
fastelavnsfest med ca. 50 medlemmer 
på Vandrehjemmet. Først så vi den 
film, der i sommer blev optaget på 
D.f.P.s eventyrlige fodboldtur til Fin
land. Harald Lohse kommenterede 
filmen med oplysninger, om hvad vi 
så og iøvrigt om selve turen.

Derefter spiste vi den medbragte 
mad, og så dansede vi. Det blev i alle 
måder en vellykket aften.

»Maglemølle« er sammen med 4 
firmaklubber i Næstved gået ind for 
tanken, om at oprette en firmaturne
ring i maj og juni måned. Helmer 
Nielsen repræsenterer Maglemølle i det 
udvalg, der skal tilrettelægge turne
ringen.

Til orientering for nyansatte på Ny-
GI. Maglemølle skal herved meddeles 

bestyrelsens sammensætning, og til 
hvem de iøvrigt kan henvende sig ved
rørende idrætsklubben:
Poul Frandsen (formand) GI. Maglc- 

mollc,
Børge Schwartzbach (kasserer). Ny 

Maglemølle,
Helmer Nielsen, Erik Friis og Anker 

Hansen, Ny Maglemølle.
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J U B I LÆ E 1<

Dalum
•10 års ansættelse

2. maj: 31. maj:

Klipper
Karl Marius Andreas Kalandcrførcr
Madsen Niels Peter Hansen.

40 års ansættelse Ny ojj Gi. Maglemøllc 40 års ansættelse

25. april:

Smøremand 
Peter Hansen.

16. maj:

Kranfører
Peter Christiansen.

25 års jubilæum

1. april: 6. april:

Maler Maskinarbejder
Karl Andersen. Johs. Ejner Petersen.

6. april:

Smed
Peter Chr. Lassen.

18. april:

Transportarbejder 
J. Karl Jensen.



Silkeborg

40 års ansættelse

1. maj:

K lippcmaskinførcr 
Jens Dahlgaard.

25 års jubilæum

i. marts:
Glitteformand 

Rasmus Nielsen.

1. marts:
1. skærer 

P. Chr. Poulsen.

3. marts: 
Maskinfører 

Henry Poulsen.

17. marts:
Kalandcrmand
Sv. Aa. Roicn.

3. april: 
Maskinarbejder 
Chr. Petersen.

31. maj: 
Blcgcriformand 

Knud Frederiksen.
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Kartonfabrikken

25 års jubilæum

Hovedkontoret

9. marts:

Værkforer 
Arne Setov.

1. marts:

25 års jubilæum

Direktør
L. C. Carlsen.
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