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Forord
I sommeren 1982 rettede Fællesorganisationen henvendelse til os,
angående muligheden for udgivelse afen bog om papirarbejdernes
historie. I bestyrelsen var vi enige om, at det skulle være her og nu,
da vi jo stod overfor sammenlægning til et andet forbund.
Historikeren Keld D. Larsen blev sat på opgaven, og han har udført
arbejdet til vores fulde tilfredshed. Jeg vil også gerne rette en tak til
vore ældre kollegaer, der har medvirket ved levering af materiale og
oplysninger, uden dem kunne det ikke lade sig gøre.
Vi har modtaget økonomisk støtte til denne bog fra Papirarbejder
nes Forbund og fra Arbejdernes Landsbank. Silkeborg Papirfabrik
har givet støtte i form af levering af papir til bogen. Vi vil gerne ret
te en tak herfor denne støtte til bogen.
Jeg vil således håbe, at mange fremover vil få glæde af denne bog,
som virkelig indeholder interessant læsning fra starten af vort for
bund i 1895 og til slutningen januar 1983
På Silkeborg afd.
klubbestyrelsens vegne.
Willy Donati
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Indledning
Bogens titel er »Papirarbejdernes histo
rie i Silkeborg«, og det skal forståes bog
staveligt. Det er papirarbejdernes histo
rie, som er bogens emne og ikke »Fabrik
kens historie« eller »Papirfremstillingens
historie«.
Til trods for at papirarbejderne alle tider
har været dem, som dag ud og dag ind si
den 1845 har sikret den daglige produk
tion af papir fra fabrikken, så har histo
rieskrivningen totalt fortiet papirarbej
derne i behandlingen af både Silkeborg
Papirfabrik og i fremstillingen om papirfabrikation generelt. Det, der er skrevet
om Silkeborg Papirfabrik, omhandler
een mand nemlig Michael Drewsen, og i
de generelle fremstillinger om papirin
dustrien drejer det sig hovedsagelig om
lovgivningen og den tekniske udvik
ling. Papirarbejderne er der derimod in
tet samlet skrevet om - hverken i Silke
borg eller på landsplan. Denne historiske
uretfærdighed skulle denne bog være
med til at gøre god (eller bedre) igen. Bo
gen er et forsøg på at få proportioner i
historieskrivningen omkring papirindu
striens og papirarbejdernes historie.
Papirarbejdernes historie kan selvfølge
lig ikke ses isoleret og uafhængigt af det
øvrige samfunds udvikling eller papirin
dustriens udvikling, men synsvinklen og
udgangspunktet er papirarbejderne i Sil
keborg i tidsrummet 1845-1982.

Papirarbejderne og Silkeborg Papirfa
brik har en særlig historisk position i Sil
keborg i og med, at byens og fabrikkens
start regnes fra samme år - 1845. Papir
arbejderne og fabrikken har på sin vis
været en historisk grundstamme i Silke
borg bys historie i de første mange årtier.
Papirarbejdernes og fabrikkens historie

indtil 1889 er derfor tæt knyttet til byens
historie.
Silkeborg Papirfabrik var ikke Dan
marks første papirfabrik - langtfra, men
i årenes løb er fabrikken blevet den
ældst fungerende papirfabrik i landet.
Silkeborg Papirfabrik er således også hi
storisk i dag ved at være landets ældste
papirfabrik i drift.
Papirarbejdernes historie i Silkeborg si
ger selvfølgelig også noget om papirar
bejdernes historie generelt i Danmark.
Siden 1889 har de danske papirarbejdere
stået overfor den samme arbejdsgiver
(De forenede Papirfabrikker), og siden
1895 har de stået i samme industrifor
bund.
Papirproduktion indeholder mange for
skellige arbejdsprocesser. Derfor har jeg
anset det for nødvendigt med en kort
præsentation af de forskellige arbejds
områder - skrevet med kursiv.
Emnet »Papirarbejdernes historie i Sil
keborg 1845-1982« er meget omfattende
og skal her kort præciseres:
Hovedvægten er lagt på papirarbejder
nes arbejde, arbejdsforhold, løn- og leve
vilkår bredt forstået i perioden. Der er
indenfor selve denne periode på 138 år
foretaget en prioritering, således at peri
oden 1894-1950 er behandlet mest grun
digt.
Den første tid fra 1844-1889 er dog spæn
dende på mange måder, idet vi her har
mulighed for at belyse et stykke arbej
derhistorie fra før den egentlige arbej
derbevægelses start.
Perioden efter 1950 er derimod skrevet
med meget bred pen, hvor rationalise
ringen er hovedtemaet.
Understøttelse af forskellige slags er kort
behandlet til sidst i bogen. Der er tale om
en illustrativ præsentation og ikke om
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en udtømmende behandling af det en
Rogen er udstyret med en fyldig ind
holdsfortegnelse, således at læseren
vil kunne bruge bogen som en opslag
bog Endvidere har jeg til sidst i bogen
en kommenteret materialeoversigt som
dels giver en omtale af det materiale, jeg
har benyttet til bogen, dels kan være ud
gangspunkt for interesserede til yderli
gere arbejde med papirarbejdernes historie.
Alligevel er emnet omfattende. Læseren
opfordres derfor til at læse aktivt - det
vil sige bruge sin omtanke, fantasi og
indlevelsesevne.
Det har været mit ønske og intention at
skrive en personlig historie. Herved skal
forstås, at det er navngivne papirarbej
dere, som bliver omtalt, og som udtaler
sig. Det er ikke uden problemer at skrive
en sådan »personlig« historie, fordi netop
organisering og antallet gør arbejderbe
vægelsen og herunder papirarbejderne
til en historisk kraft, som er i stand til at
være medbestemmende om egne leve
vilkår. Derfor skal det individuelle ikke
opløse det faktum, at enhed og kun en
hed gør stærk. Men når det er slået fast,
så mener jeg, at man al for ofte i historie
skrivningen om arbejderbevægelsen og
arbejderne generelt behandler arbejder
ne som een stor grå masse - uden indivi
duelle kendetegn. Derved går meget af
mangfoldigheden fløjten, hvilket er hi
storisk og aktuelt forkert. Papirarbejder
ne var og er hver især meget forskellige
Nu er det selvfølgelig ikke meningen at
skrive hver enkelt papirarbejders histode^b ierimOd at Skrive PWbejdemes historie med behørig hensvntagen til mangfoldigheden.

„XLtTT<We' F»«
1922 bygger hovedsagelig på
10

fordi papirarbejderne ikke har
e meget fra den tid til eftertiden, og for
d- der så godt som intet er skrevet om
dem. Silkeborg Papirfabriks arkiv har
imidlertid indeholdt mangt og meget til
belysning af netop denne periode
Erindringsmaterialet fra papirarbejdere
er indsamlet ud fra et ønske om at dæk
ke alle arbejdsområder på fabrikken.
Mange ældre papirarbejdere har delta
get i arbejdet, og mange andre kunne gi
vet også have bidraget. Desværre har jeg
måttet afstå fra at besøge flere, men det
er min vurdering, at de indsamlede
erindringer giver en god og fyldestgø
rende dækning.
Papirarbejdernes fagforening i Silkeborg
har bestilt og bekostet denne bog, idet
man har ønsket at få nedskrevet sin egen
historie ved overgangen fra selvstændigt
forbund til optagelse i Specialarbejder
forbundet. Fagforeningen overdrog un
dertegnede som uddannet historiker op
gaven og har givet mig helt frie hænder
og gode arbejdsbetingelser. Fagforenin
gen har formidlet kontakten til fabrik
kens ledelse, hvor jeg også er blevet
mødt med åbenhed og hjælpsomhed.
Billeder er fremskaffet fra: Lokalhisto
risk Samling i Silkeborg, Midtjyllands
Avis, Papir-Posten (DfP), Det kongelige
bibliotek og fra gamle papirarbejdere.
Tak.
Jeg vil gerne takke fagforeningens bogudvalg Og kasserer for deres hjælp. En
tak til alle de ældre papirarbejdere, som
ar i raget til bogen. Sidst en særlig tak
il Papirarbejder gennem 51 år - Holger

væretaf
°g °Pmuntring har
beid» uvurderlig betydning for mit arbejde med bogen.

Fabrikken i udørkenen
- perioden 1844-1889

Ankomsten
Den 1. april 1844 ankom Michael Drewsen sammen med 14 murersvende, 10
tømrersvende og 4 smedesvende til en
lille flække inde i det mørke Jylland Silkeborg. Silkeborg var dengang ingen
by, men blot nogle huse beliggende
rundt omkring den forfaldne Silkeborg
Hovedgård og en enkelt mølle. Omegnen
var hede og jorden ufrugtbar, det var
magre jorde, som gav et magert udkom
me. Den lokale befolkning levede en
såre nøjsom tilværelse. Til gengæld kun
ne man så glæde sig over den storslåede
natur, hvor ørnen kunne ses flyve over
trætoppene. De ældre på egnen kunne
fortælle om ulvene i skovene i deres
barndom. Silkeborg var en smukt belig
gende fattig flække.
Til denne udørken kom altså de 28 hånd
værkere og familien Drewsen, og det var
ingen tilfældighed. Turen for den lille
trup havde et helt bestemt formål, nem
lig at bygge landets største og mest mo
derne papirfabrik. Silkeborg havde en
naturlig beliggenhed til formålet i og
med Gudenåen. Gudenåen skulle være
fabrikkens hovedenergikilde, og åen
skulle bruges til at fragte det færdige pa
pir til markederne i København og de
andre større byer.

Opbygningen
Meget skulle imidlertid laves inden den
vigtige papirmaskine fra England skulle
ankomme i november samme år. Jord
bunden var en sumpet mose, derfor måt
te der allerførst piloteres, før man kunne

begynde selve bygningen af fabrikken.
Man fik anlagt et teglværk til bygnings
materialerne. Man gravede en kanal.
Man fik ansat en del lokale som arbejdsmænd. Arbejdet gik sin gang med skovl,
spade og trækokser.
Silkeborg lå langt fra alting, f.eks. kunne
man vente dage på manglende søm osv.
osv. Den varme mad var det så som så
med. I lang tid levede folkene af groft
brød - indtil lægen på egnen skred ind.
Det fortælles om vejene, at de var fyldt
med så store huller, at da en uheldig be
ruset arbejder på vej hjem faldt om på
vejen druknede han i et af hullerne!
Det var opbygningen af en nybyggerby,
og der blev levet et nybyggerliv.
Lønnen kunne derimod godt være bed
re, mente arbejderne og afkrævede
Drewsen en lønforhøjelse. Det fik de in
tet ud af, idet Drewsens eneste svar var
»at de kunne rejse ad helvede til«. Når alt
kommer til alt, var det nok det sidste,
Drewsen ønskede - at folkene skulle rej
se. Det var nemlig yderst besværligt at
lokke arbejdere til udstedet. Derfor af
slog Drewsen også de københavnske ar
bejderes ønske om at besøge dem der
hjemme i pinsen - sæt de blev væk!
Arbejdet skred hurtigt frem. I løbet af
1844 blev smedien anlagt - den smedie
som skulle give navn til hele bebyggel
sen på stedet. Ved siden af smedien blev
samme år bygget den første arbejder
længe beregnet til 6 familier. Taget på
længen var tækket med lyng. Nede på
Hovedgården indrettede man 14 arbej
derboliger i den ene længe. Selve fabrik
ken var færdig i efteråret 1844, og i no
vember samme år ankom langt om læn11

en udtømmende behandling af det em
ne.
Bogen er udstyret med en fyldig ind
holdsfortegnelse, således at læseren
vil kunne bruge bogen som en opslags
bog. Endvidere har jeg til sidst i bogen
en kommenteret materialeoversigt, som
dels giver en omtale af det materiale, jeg
har benyttet til bogen, dels kan være ud
gangspunkt for interesserede til yderli
gere arbejde med papirarbejdernes hi
storie.
Alligevel er emnet omfattende. Læseren
opfordres derfor til at læse aktivt - det
vil sige bruge sin omtanke, fantasi og
indlevelsesevne.
Det har været mit ønske og intention at
skrive en personlig historie. Herved skal
forstås, at det er navngivne papirarbej
dere, som bliver omtalt, og som udtaler
sig. Det er ikke uden problemer at skrive
en sådan »personlig« historie, fordi netop
organisering og antallet gør arbejderbe
vægelsen og herunder papirarbejderne
til en historisk kraft, som er i stand til at
være medbestemmende om egne leve
vilkår. Derfor skal det individuelle ikke
opløse det faktum, at enhed og kun en
hed gør stærk. Men når det er slået fast,
så mener jeg, at man al for ofte i historie
skrivningen om arbejderbevægelsen og
arbejderne generelt behandler arbejder
ne som een stor grå masse - uden indivi
duelle kendetegn. Derved går meget af
mangfoldigheden fløjten, hvilket er hi
storisk og aktuelt forkert. Papirarbejder
ne var og er hver især meget forskellige.
Nu er det selvfølgelig ikke meningen at
skrive hver enkelt papirarbejders histo
rie, men derimod at skrive papirarbej
dernes historie med behørig hensynta
gen til mangfoldigheden.
Bogen falder i to naturlige dele. Første
del frem til 1922 bygger hovedsagelig på
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skriftlige kilder. Anden del fra 1922 til i
dag bygger hovedsagelig på erindringer
fra papirarbejdere.
Fremskaffelsen af skriftlige kilder fra før
1922 har ikke været uden problemer,
fordi papirarbejderne ikke har efterladt
ret meget fra den tid til eftertiden, og for
di der så godt som intet er skrevet om
dem. Silkeborg Papirfabriks arkiv har
imidlertid indeholdt mangt og meget til
belysning af netop denne periode.
Erindringsmaterialet fra papirarbejdere
er indsamlet ud fra et ønske om at dæk
ke alle arbejdsområder på fabrikken.
Mange ældre papirarbejdere har delta
get i arbejdet, og mange andre kunne gi
vet også have bidraget. Desværre har jeg
måttet afstå fra at besøge flere, men det
er min vurdering, at de indsamlede
erindringer giver en god og fyldestgø
rende dækning.
Papirarbejdernes fagforening i Silkeborg
har bestilt og bekostet denne bog, idet
man har ønsket at få nedskrevet sin egen
historie ved overgangen fra selvstændigt
forbund til optagelse i Specialarbejder
forbundet. Fagforeningen overdrog un
dertegnede som uddannet historiker op
gaven og har givet mig helt frie hænder
og gode arbejdsbetingelser. Fagforenin
gen har formidlet kontakten til fabrik
kens ledelse, hvor jeg også er blevet
mødt med åbenhed og hjælpsomhed.
Billeder er fremskaffet fra: Lokalhisto
risk Samling i Silkeborg, Midtjyllands
Avis, Papir-Posten (DfP), Det kongelige
bibliotek og fra gamle papirarbejdere.
Tak.
Jeg vil gerne takke fagforeningens bog
udvalg og kasserer for deres hjælp. En
tak til alle de ældre papirarbejdere, som
har bidraget til bogen. Sidst en særlig tak
til papirarbejder gennem 51 år - Holger
Madsen. Hans råd og opmuntring har
været af uvurderlig betydning for mit ar
bejde med bogen.

Fabrikken i udørkenen
- perioden 1844-1889

Ankomsten
Den 1. april 1844 ankom Michael Drew
sen sammen med 14 murersvende, 10
tømrersvende og 4 smedesvende til en
lille flække inde i det mørke Jylland Silkeborg. Silkeborg var dengang ingen
by, men blot nogle huse beliggende
rundt omkring den forfaldne Silkeborg
Hovedgård og en enkelt mølle. Omegnen
var hede og jorden ufrugtbar, det var
magre jorde, som gav et magert udkom
me. Den lokale befolkning levede en
såre nøjsom tilværelse. Til gengæld kun
ne man så glæde sig over den storslåede
natur, hvor ørnen kunne ses flyve over
trætoppene. De ældre på egnen kunne
fortælle om ulvene i skovene i deres
barndom. Silkeborg var en smukt belig
gende fattig flække.
Til denne udørken kom altså de 28 hånd
værkere og familien Drewsen, og det var
ingen tilfældighed. Turen for den lille
trup havde et helt bestemt formål, nem
lig at bygge landets største og mest mo
derne papirfabrik. Silkeborg havde en
naturlig beliggenhed til formålet i og
med Gudenåen. Gudenåen skulle være
fabrikkens hovedenergikilde, og åen
skulle bruges til at fragte det færdige pa
pir til markederne i København og de
andre større byer.

Opbygningen
Meget skulle imidlertid laves inden den
vigtige papirmaskine fra England skulle
ankomme i november samme år. Jord
bunden var en sumpet mose, derfor måt
te der allerførst piloteres, før man kunne

begynde selve bygningen af fabrikken.
Man fik anlagt et teglværk til bygnings
materialerne. Man gravede en kanal.
Man fik ansat en del lokale som arbejdsmænd. Arbejdet gik sin gang med skovl,
spade og trækokser.
Silkeborg lå langt fra alting, f.eks. kunne
man vente dage på manglende søm osv.
osv. Den varme mad var det så som så
med. I lang tid levede folkene af groft
brød - indtil lægen på egnen skred ind.
Det fortælles om vejene, at de var fyldt
med så store huller, at da en uheldig be
ruset arbejder på vej hjem faldt om på
vejen druknede han i et af hullerne!
Det var opbygningen af en nybyggerby,
og der blev levet et nybyggerliv.
Lønnen kunne derimod godt være bed
re, mente arbejderne og afkrævede
Drewsen en lønforhøjelse. Det fik de in
tet ud af, idet Drewsens eneste svar var
»at de kunne rejse ad helvede til«. Når alt
kommer til alt, var det nok det sidste,
Drewsen ønskede - at folkene skulle rej
se. Det var nemlig yderst besværligt at
lokke arbejdere til udstedet. Derfor af
slog Drewsen også de københavnske ar
bejderes ønske om at besøge dem der
hjemme i pinsen - sæt de blev væk!
Arbejdet skred hurtigt frem. I løbet af
1844 blev smedien anlagt - den smedie
som skulle give navn til hele bebyggel
sen på stedet. Ved siden af smedien blev
samme år bygget den første arbejder
længe beregnet til 6 familier. Taget på
længen var tækket med lyng. Nede på
Hovedgården indrettede man 14 arbej
derboliger i den ene længe. Selve fabrik
ken var færdig i efteråret 1844, og i no
vember samme år ankom langt om læn11

ge papirmaskinen fra England. Fagkyn
dige papirarbejdere ankom til nybygger
staden fra Sjælland fra Drewsens fabrik
Strandmøllen og fra Tyskland. De øvrige
arbejdere kom fra omegnen. Alt var nu
klar og 1. januar 1845 blev det første ark
papir produceret på Danmarks (måske
Europas) mest moderne papirfabrik.

Familien Drewsen
Michael Drewsen var yngste medlem af
papirdynastiet Drewsen. Faderen J. C.
Drewsen havde i 1820 indkøbt den første
dampmaskine til hjælp i papirproduktio
nen, og i 1828 havde han indført landets
første papirmaskine til Strandmøllen.
Nye tider var ved at indtræde. Med opfø
relsen af Silkeborg Papirfabrik fik fami
lien Drewsen nærmest et papirmonopol
her i landet.
Om Michael Drewsen er der skrevet me
get - der er ingen fare for, at han skal
forsvinde i den historiske glemsel. Han
var en dynamisk herre - ja, en bulder
basse. En enerådig patriark - på godt og
ondt. Ingen kan frakende Michael Drew
sen evnen til at sætte igang, skabe noget
- derimod var han ikke den store forret
ningsmand.
Er der skrevet meget om Michael Drew
sen, så er der til gengæld intet skrevet
om de mange arbejdere, han havde i sit
sold. Det er en historisk uretfærdighed,
da det trods alt var dem, der dag og nat
holdt produktionen i gang på fabrikken år ud og år ind.
Denne bog handler derfor om papirar
bejderne.

På fabrikken
Vi har nogle øjenvidneberetninger om
arbejdet på fabrikken i de første år - kor
te ganske vist, men på sin vis alligevel si
gende.
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I juni 1853 skrev forfatteren H. C. Ander
sen under et ophold i Silkeborg følgende
til Henriette Wulff: »Der er liv og røre i
fabrikken nat og dag, som var det et stort
levende væksthus, der vaskes, renses og
kartes kludene, og så kommer de frem,
som en grød, og i løbet, man kan gå ved
siden og se til, bliver grøden til alenbre
de, uendelige oblater, der før de får hvile
bliver et dejligt hvidt papir. Selv af
strået, af den gule sengehalm har man
den (Drewsen) vidst at drage papirstoffet
så at også her forvandlingen sker. Det er
artigt at se og De ved min uhyre interes
se for maskinerne, de store åndes bærere
i vor tid«. Ja, den store digter var impo
neret. Bemærkelsesværdigt iøvrigt at H.
C. Andersen især har bidt mærke i klu
dearbejdet - ja herom har han iøvrigt
skrevet en lille fortælling: »Laserne«
Vi kan få et lille indblik af fabrikkens
øvrige arbejde fra Michael Drewsens far
bror Adolf Drewsens dagbog fra 1850:
»Idag har jeg set på, hvorledes en såkaldt
kalander, det er en valse af papir, ved
hvilken papiret glattes, blev lavet. Papi
ret må nemlig for at glattes gå imellem to
cylindere eller valtse, men når disse beg
ge er af stål, slides deres politur snart af,
fordi der stedse i papiret findes sandkorn
og anden urenlighed, som de knuser.
Derfor gøres den ene af papir, idet sand
kornene så trykkes ned i den, og den må
derfor stundom drejes af men kan dog
bruges til henved tusinde riis papirs glat
ning. Ideen dertil har de fået fra kattuntrykkerierne, hvor sådanne valtse bru
ges. Deres gøres et eget meget tyndt pa
pir dertil af tougværk, som derpå dannes
rundt, og et hul så stort som aksen, der
skal gå gennem cylinderen, mejslet igen
nem disse runde, ovenpå hinanden lagte
ark. På denne aksel presses de nu af en
hydraulisk presse, og på hver ende sid
der en tyk rund jernplade. Valtsen til
den ene kalander er 36 og til den anden

Fabrikken i udørkenen.

30 tommer lang, og papiret, som danner
den, er, når det er drejet af, så hårdt, at
jeg antog det for metal. Michael (Drewsen) har gjort et forsøg med lærred, hvor
af han købte for nogle og tyve rigsdaler,
men da det var presset på akslen, og da
det efter presningen toges ud igen, faldt
det fra hinanden som støv. Når papiret
derimod tages ud, efter at valtsen er
brugt og afdrejet så længe, at den ikke
duer mere, er det fuldkommen stærkt og
så glat og godt, at der tænkes på at finde
anden anvendelse deraf ved at lade det
gå i hollænderen«.

Adolf Drewsen er naturlig nok stolt af
sin unge nevø. Skildringen røber også, at
der eksperimenteres en hel del på fa
brikken. Den omtalte glitte blev fabrik
ken så begejstret for, at Drewsen tog pa
tent på opfindelsen. En anden teknisk
landvinding på fabrikken var en konvo
lutmaskine.

Silkeborg by
Silkeborg er en ung by - et produkt af de
nye tider, hvor man mere og mere gik
over til maskinproduktion. Silkeborg
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havde indtil grund læggeisen kongens og
centraladministrationens
bevågenhed
og interesse - anlæggelsen af byen Silke
borg skulle tjene et dobbelt formål: som
handelsplads for det store opland og til
industri. Gudenåen var til begge formål
helt afgørende. Gudenåen skulle være
hovedfærdselsåre, hvor varerne kunne
komme fra og til byen ved hjælp af
pramme. Pramfarten gik fra Ry og helt
til Randers. Gudenåen skulle være fa
brikkens energikilde.
Silkeborg by er så at sige et stykke skri
vebordsarbejde. Der blev udfærdiget en
nøje byplan, hvor vejene gik efter en li
neal. Der blev udfærdiget særlige regler
for, hvem der måtte slå sig ned i den nye
by og hvordan. Således lokkede byen
med næsten gratis byggegrunde til de
mennesker, som havde råd til at opføre
grundmurede huse. Ikke nok med at dis
se huse skulle være grundmurede, men
de skulle også være præsentable ud ad
til gaden - helst med et malet stakit.
Silkeborgs første år er ofte blevet sam
menlignet med de amerikanske nybyg
gerbyer. Og noget er der om det. Der
herskede en vis tilfældighed over byen.
Således havde man ingen egentlig politi
myndighed i byens start, det kunne må
ske endda gå. Værre var det at byen in
gen jordemoder havde. Jordemoderen i
Mollerup - under hvilken Silkeborg hør
te - nægtede at tage til Silkeborg. Til
sidst lykkedes det dog byen at få lokket
en jordemoder til byen, men så skulle de
også betale hende en erstatning på 10
rigsdaler årligt. Med skolevæsenet stod
det ikke stort bedre til. Linå sogn nægte
de at oprette skole i Silkeborg. Genvor
digheder var der altså nok af for den un
ge by. Nabosognene så skævt til den nye
gøgeunge: Silkeborg. På den ene side var
man misundelig, på den anden side
frygtede man en kraftig forøgelse af fat
tigkassens udgifter. I 1855 fik Silkeborg
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endelig sin første kommunalbestyrelse,
og byen blev nu administrativt løsrevet
fra Linå sogn. Silkeborg var i mellemti
den vokset fra godt hundrede indbygge
re ved grundlæggelsen til 1200 indbyg
gere i 1855 - en ufattelig udvikling på så
kort tid.

Arbejderne - antal og
levevilkår
Der gives mange forskellige oplysninger
om antallet af arbejdere i papirfabrik
kens første år. I august 1853 skrev C. St.
Bille i »Dagbladet«: »En mængde arbej
dere af begge køn finder beskæftigelse
ved fabrikken, som direkte skaffer hen
ved 300 mennesker rundelig livsophold«.
H. C. Andersen anslog: »-, over 200 men
nesker er nat og dag her i arbejde, -«.
Disse angivelser er dog for usikre og gi
vet alt for højt sat. Der er lavet en under
søgelse ud fra nogle industritællinger,
som efter alt at dømme giver det mest
nøjagtige billede af arbejdernes antal.
Det fremgår af denne undersøgelse, at
fabrikken beskæftigede 43 mænd og 24
kvinder i året 1845. Efter en mindre ned
gang i 1846 steg antallet til 60 mænd og
40 kvinder i 1850, og i 1855 beskæftigede
fabrikken 78 mænd og 47 kvinder. Silke
borg Papirfabrik var dermed uden sam
menligning landets største papirfabrik.
I fabrikkens første 10-15 år rejste mange
af de nytilflyttede papirarbejdere væk
igen. Om dette skyldtes utilfredshed
med fabrikken, med nybyggerstaden
Silkeborg eller om det blot var mere al
mindeligt at rejse mere fra arbejde til ar
bejde dengang, det lader sig næppe af
gøre. Et faktum er det imidlertid, at de
første papirarbejdere i Silkeborg ret hur
tigt rejste igen.
Lønninger i denne allerførste periode
ved vi meget lidt om, men vi har dog en
kelte oplysninger. I Adolf Drewsens dag

bog fra 1850 står følgende at læse: »Dag
lønnen for en simpel arbejder her på fa
brikken er 3 mk (mark), 8 sk. (skilling).
Fruentimmerne arbejder på accord, og
kunne tjene 2 rdl. (rigsdaler) ugentlig,
desuden har de fri bopæl«. Omregnet i
øre-beløb svarer det til, at manden tjente
108 øre om dagen, og kvinden på akkord
67 øre dagligt. Dertil kommer den ikke
uvæsentlige frie bolig for papirarbejder
ne.
I 1855 var lønnen steget lidt, nu var en
dagløn for mændene ca. 4 mk. og 12 sk.
og for kvinderne 2 mk og 12 sk. Omreg
net tjente mændene 156 øre om dagen og
kvinderne 90 øre i dagløn. Og stadig fri
bolig ikke at forglemme.
Nu skal man altid være varsom med at
sammenligne lønninger og priser den
gang med nu. Det vigtigste er, hvor me
get man dengang kunne få for pengene.
Vi kan kun danne os et vist indtryk af
papirarbejdernes daværende lønninger,
ved dels at sammenligne med andre ar
bejderlønninger, og dels ved at se på fø
devarepriserne.
De små daglønne lyder ikke af meget i
vore moderne ører, men efter datidens
målestok var det en løn af de bedre.
Sammenligner vi papirarbejdernes løn
med arbejdsmændenes lønninger i de
øvrige jyske byer, så lå deres dagløn på
omkring 67 øre i perioden 1850-55, mens
landarbejdere fik 67-80 øre. Faktisk sva
rede en papirarbejderløn til en murer
svends dagløn i storbyen Århus. For
kvindernes vedkommende kan man
sammenligne med kvinder indenfor
landbrug, hvor lønnen lå på 50-58 øre om
dagen. De kvindelige papirarbejdere lå
altså også godt rent lønmæssigt i perio
den.
Hvis vi kort sammenligner med nogle fø
devarepriser, så kostede 1/4 kg kaffe i
1855 ca. 30 øre, brændevinen kostede
47 øre literen, 1 kg rugbrød kostede 16

øre og endelig kostede 1 kg melis hele
101 øre.
Det er uhyre vanskelig at få helt sikre tal
så langt tilbage i tiden, men de mange tal
ovenfor skulle give et vist indblik i de
første papirarbejderes indkomstforhold.
Boliger. Allerede i 1844 havde Drewsen
ladet den første længe bygge på Smede
bakken med 6 lejligheder og ladet ind
rette 14 lejligheder i den østlige længe på
Hovedgården. I 1847 blev de to sidste
længer på Smedebakken bygget, og i
1850 blev der indrettet 8 lejligheder i den
vestlige længe på Hovedgården.
Vi ved fra flere kilder, at papirarbejder
ne havde fri bolig, så længe de arbejdede
på fabrikken - en ordning, der varede
helt op til århundredskiftet.
Fra distrikslægen Fibiger ved vi noget
om disse arbejderboliger. Det har været
2 værelses lejligheder med et lille køk
ken. I den østlige længe var der en stor
stue på ca. 14 m2. Køkkenet var ca. 1.5 m
x 2.8 m - der har ikke været meget plads,
slet ikke når køkkenet samtidig skulle
bruges til entre. I den østlige længe boe
de der i 1863 13 mænd, 21 kvinder og 41
børn. I den vestlige længe var lejlighe
derne akkurat lig lejlighederne i den øst
lige længe. I vestlængen boede 13
mænd, 16 kvinder og 13 børn. De 16 lej
ligheder på Smedebakken har været en
smule større end dem ved Hovedgården.
Den store stue var på 19 m2, soveværel
set på ca. 8 m2, og køkkenet knapt 6 m2.
På Smedebakken boede 16 mænd, 19
kvinder og 48 børn.
Der har været tale om ret trange kår rent
beboelsesmæssigt, men distriktslægen
var ikke bekymret. Det var nok lejlighe
der af en rimelig standard efter datidens
målestok. For os i dag forekommer det
utroligt, at man kunne leve 8-10 menne
sker i en sådan lejlighed.
Fibiger giver en yderligere kort oplys
ning om lejlighederne i den vestlige læn
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ge: »I hvert værelse er der en god vind
ovn, men forresten ingen ventilation«.
Mange af lejlighederne havde en lille
have, hvilket var af stor økonomisk be
tydning for lejerne. Fibiger afrunder sit
afsnit om arbejdernes bolig: »Således ere
200 individer indlogerede, nemlig 117 på
hovedgården og 83 på Smedebakken,
hvoraf 98 ere voxne og 102 børn. De
øvrige fabriksarbejdere boe i byen«.

Fabriksarbejderne flittige eller fordrukne?
Distriktslægen Fibiger har skrevet to
små afhandlinger om Silkeborg een fra
1863 og een fra 1870. Det er interessant
læsning men afspejler tydeligt lægens
borgerlige herkomst. Der er stor forskel
på de to afhandlinger, hvad angår Fibi
gers syn på arbejderne i Silkeborg. I af
handlingen fra 1863 er Fibiger udeluk
kende positiv overfor arbejderklassen i
al almindelighed. I afhandlingen fra 1870
er tonen derimod en hel anden overfor
arbejderklassen, dog er fabriksarbejder
ne en slags undtagelse ifølge lægen.

Lad os se hvad han skriver:
1863: »Fabriksarbejderne holdes bestan

dig i ånde ved fabrikken, og andre folk af
arbejderklassen kunne heller ikke få tid
til stor lystighed. Man ser næsten aldrig
et beruset menneske på gaden, undtagen
det er bønder, som er komne til byen for
at more sig. Alkoholismus er derfor sjelden, delirium tremens endnu sjæld
nere«. Arbejderne var altså skikkelige
folk i 1863, selvom Fibiger i høj grad gi
ver den lange arbejdsdag skylden herfor.
1870: Nu har tonen en ganske anden lyd.
Fabrikken har stadig kun brug for flittige
og dygtige folk, men »efterhånden som
de forfalder til dovenskab og ligegyldig
hed, jages de bort igen (fra fabrikken), og
bliver nu i byen, for at ernære sig af til
fældigt arbejde«. Og byen er også for
andret: »Byen vrimler af små værtshus
holdere, og i disse skænkestuer ser man
arbejdsfolk og den lavere håndværker
stand drikke snapse og baiersk øl både
om dagen og om aftenen. Dertil kom
mer, at usædeligheden er meget stor, og
syphilis har i de senere år haft en betæn
kelig udbredelse«. Een elendighed her i
1870 ifølge distriktslægen. Angående
usædeligheden så afviser Fibiger den
»almindelige« påstand i tiden, at fabriks
arbejdet skulle fremme usædelighed.
Tværtimod hævder lægen, idet han hen

Kobberstik af Silkeborg by fra før 1870. Forrest de 2 gamle længer, som var indrettet til
arbejderboliger.
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viser til at kun 12 ud af i alt 62 uægte
børn var født af fabriksarbejdersker.
Fibiger er især bekymret for børnene:
»Medens forældrene går på arbejde eller
på værtshus ligger de (børnene) hen
slængte i pjalter på et usselt leje, som of
test under tilsyn af et ældre barn, enten i
en fugtig og beklumret kælderlejlighed,
hvor der er for lidt træk, eller på et tag
kammer med tynde vægge og utætte
vinduer, hvor der er for meget træk. Un
dertiden er et sådant aflukke, som be
nyttes både til sovekammer og opholds
værelse, tillige forsynet med comfur,
hvorpå der brases og steges flere forres
ten meget gode og fede retter, og som
børnene enten ikke får noget af eller som
er dem skadelig, ifald de er syge. Børne
nes daglige kost er sædvanligen kun tørt
brød, kartofler og kaffe«. Det viser sig da
også, at dødeligheden blandt arbejder
nes børn var væsentlig større end for de
øvrige befolkningsgrupper.

Fibiger er også utilfreds med, at mode
ren meget hurtigt efter fødslen igen gik
på arbejde: »Medens moderen er på ar
bejde, får det spæde barn ikke bryst,
men må vente til hun kommer hjem,
med mindre der kan træffes aftale med
en nabokone, som forresten i sjældne til
fælde da råder nogen bod herpå, og hvis
barnet flaskes op, da er det så godt som
altid forbundet med for store vanskelig
heder at skaffe det mælk bestandingen
fra den samme ko.«
Såvidt Fibigers stemningsbillede af den
arbejdende befolkning i Silkeborg i
1860-erne. Der er ikke tale om nogen en
tydig sandhed, dertil er Fibiger alt for ra
sende og subjektiv i sin bedømmelse. Fa
briksarbejderne - og det er i første række
papirarbejderne - står ikke desto mindre
i et forsonende skær hos den ellers forar
gede distriktslæge: Så længe man har ar

bejde på fabrikken, er det ensbetydende
med, at man er flittig og dygtig.

Fabrikken brænder og
efterfølgende ejerskifte
Lørdag den 15. oktober 1864 udbrød der
brand i papirfabrikken. Hele den store
fabriksbygning nedbrændte med den
værdifulde papirmaskine nr. 1 og lan
dets første papirmaskine, som var kom
met til Silkeborg fra Strandmøllen. Ska
derne var enorme, men heldigvis var alt
forsikret undtagen papirmaskine nr. 1.
Avisen nævner også, at branden ville gå
ud over andre: »også en del af de mange
ubemidlede familier, der hidtil have haft
beskæftigelse på fabriken men som nu
vil være så godt som brødløse«. Sandt
nok - det var ensbetydende med nød at
være arbejdsløs. Derimod kan det nok
undre lidt, at avisen omtaler arbejderne
som »ubemidlede familier«.
Branden var så voldsom, at det ulmede i
fabrikken i flere dage efter. Da skaderne
skulle gøres op, var hele beholdningen af
klude og papir brændt. Henved 2 millio
ner konvolutter var gået op i luer. Dertil
kom bygningerne og maskinerne. Hel
digvis var det lykkedes at redde nogle af
fabrikkens berømte konvolutmaskiner.
Fabrikken stod stille mindst et halvt år. I
pausen skete der et ejerskifte, idet Mic
hael Drewsens fader og bror trak sig ud
af Silkeborg Papirfabrik. Michael blev
nu eneejer og optog sin søn i ledelsen.
Selskabet fik navnet »Drewsen og søn«.
Fabrikken blev genopbygget endnu flot
tere end tidligere og produktionen kun
ne fortsætte. Allerede i november 1865
kunne Silkeborg Avis meddele, at fa
brikken gik så godt, at man slet ikke
kunne følge med alle de indkomne ord
rer. På et tidspunkt overvejede Michael
Drewsen endda at oprette en ny papirfa
brik ved Søllerød sø på Sjælland.
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Papirarbej dernes
brugsforening fra 1868
Brugsbevægelsens start regnes fra Thi
steds Brugs grundlæggelse i 1866. Deref
ter gik det stærkt for ideen. Brugsbevæ
gelsen var ikke kun et landfænomen
men i lige så høj grad et byanliggende.
Allerede i april 1868 indkaldtes der i Sil
keborg til møde om: »oprettelse her på
pladsen af en såkaldt forbrugerfore
ning«. Indbyderne var byens fine bor
gere, men brugsen var fortrinsvis bereg
net på arbejderklassen. Der blev afholdt
en række møder på Hotel Silkeborg.
Men på mødet den 11. maj 1868 meddel
te man fra fabrikken, at man havde stif
tet en brugs på fabrikken for papirarbej
derne - hermed smuldrede ideen om en
brugs for hele byen.: »Da de således ud
trådte fabriksarbejdere udgjorde det
langt overvejende antal af de indtegnede
medlemmer, og resten end ikke kunne
henregnes til den »arbejdende klasse«,
lod man sagen falde«.
Papirarbejderne blev således - godt på
skønnet af Drewsen - pionerer indenfor
brugsbevægelsen i Danmark.
Silkeborg Avis gør den 13. januar 1869
en slags status over brugsen: »Silkeborg
Papirfabriks arbejdere dannede i maj
måned f.å. en brugsforening, som nu alt
så har bestået i 6 måneder, og som der
ved er i stand til ved de erfaringer, der er
vundne og de resultater, der er komne af
dens virksomhed at bidrage til spørgs
målet om slige foreningers nytte og
gavnlighed. Foreningen blev stiftet ude
lukkende for fabrikkens arbejdere såvel
mandlige som kvindelige, og der er end
nu ikke taget noget bestemmelse om at
lade foreningen optage andre medlem
mer end de, der høre til og arbejder for
fabrikken. Brugsforeningen var, fremfor
andre foreninger af samme art, lige fra
begyndelsen heldig stillet, hvad der an
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gik lokale, bestyrelse, udvalg etc., idet
fabriksejer Drewsen gav foreningen lo
kale, og såvel bestyrelse som udvalgets
besørgelse skete uden godtgørelse. Da
det senere viste sig at være nødvendigt
at have en bestemt og lønnet mand til at
forestå udvalget blev en sådan valgt
mellem
foreningens
medlemmer«.
»Medlemmernes antal er 130, hvoraf 90
mandelige og 40 kvindelige«. I de første 6
måneder var overskuddet så stort som
518 Rd 4 mk. 7 sk. Imponerende.
Hvordan brugsen videre udviklede sig,
eller hvornår den gik ned, ved vi ikke.

Partriarken og de
patriarkalske forhold
- Drewsen sælger
fabrikken
I januar 1870 havde papirfabrikken 25
års jubilæum. Det blev behørigt fejret,
og Michael Drewsen blev tiljublet af alle
i byen. Senere på året solgte Drewsen
imidlertid det hele og flyttede til Køben
havn. Den nye ejer blev hr. Strøyberg.
En epoke var slut. Den enerådige patri
ark forlod skuden. Michael Drewsen
havde været en slags alfader for arbej
derne - der havde aldrig været tale om
»medindflydelse« eller noget der bare
lignede. En arbejdsgiver af Drewsens ty
pe kunne kun forekomme dén gang - og
da kun i provinsen.
Det er svært at give et indtryk af Drew
sens totale herredømme over hans fabrik
og »hans« arbejdere, men 2 forhold skal
nævnes.
Det fortælles, at da papirarbejderne fik
stemmeret til valgene, blev resultatet
blot, at Drewsen fik forøget sin stemme
med antallet af arbejdernes stemmer.
Drewsen blev en magtfaktor også til val
gene, fordi »hans« arbejdere stemte, som
han ønskede.

Den 25. juni 1870 afholdt Strøyberg en
slags overtagelsesfest for alle papirarbej
derne. Den blev holdt på Naaege fra 6 ef
termiddag til den lyse morgen. På den
aften holdt Drewsen et lille foredrag,
som vakte stor begejstring blandt papir
arbejderne ifølge avisen. I denne tale er
Drewsen refereret for at have bedt papir
arbejderne om at »overføre den kærlig
hed og hengivenhed, de altid havde vist
ham« til Strøyberg. Ordene »kærlighed«
og »hengivenhed« er sjældent de ord,
man idag vil bruge til at beskrive forhol
det mellem arbejder og arbejdsgiver. Det
virker fremmedartet på os i dag, men af
spejler de personlige og patriarkalske
forhold, der var mellem Drewsen og pa
pirarbejderne i fabrikkens første år.
Michael Drewsen fik solgt fabrikken i
tide. Indtil da havde familien Drewsen
en slags monopol på papirfremstilling
her i landet. Men i første halvdel af
1870-erne blev der bygget to meget store
konkurrenter: Dalum papirfabrik i
Odense og Maglemølle ved Næstved.
Herefter begyndte en nådesløs konkur
rence mellem papirfabrikkerne. Kon
kurrencen fik først en ende ved dannel
sen af »De forenede Papirfabrikker« i
1889.

tes så skrækkeligen lemlæstet i et kam
hjul på fabriken, at hans højre ben knus
tes lige op til knæet og lårpiben i venstre
ben brækkedes over. Den ulykkeliges
højre ben blev i fredags nat amputeret på
sygehuset ovenfor knæet, men han be
finder sig dog i-dag tålelig vel uagtet dis
se betydelige læsioner«.
Værre gik det desværre en papirarbej
derske. Silkeborg Avis 13. juli 1870: »I
mandags eftermiddages tildrog den be
klagelige begivenhed sig ved den hervæ
rende papirfabrik, at en kone, der var
beskæftiget med at hejse halm op på det
øverste loft i den forrige meelmølle, styr
tede ud af lugen og ned på den en snees
alen under liggende stenbro, hvor hun
slog sig ihjel på stedet, idet hun ikke blot
knuste hjerneskallen, men også brække
de halsen. Ulykken skete ved, at et tov,
hvori hun holdt, gik i stykker, hvorved
hun tabte ligevægten og styrtede ud.
Den forulykkede, hvis mand forøvrigt
for kort (tid) siden havde det uheld at få
sit ansigt oversprøjtet med svovlsyre, ef
ter hvilket uheld han dog nu er kommet
sig, var en kone i sine bedste år, der for
uden ægtefælle efterlader sig 4 uforsør
gede børn i meget trange kår«.

Arbej dsulykker

Den eneste strejke, vi har kendskab til i
perioden, er en kort arbejdsnedlæggelse
i april 1876. Årsagen var enkel nok:
Strøyberg havde kort meddelt arbejder
ne, at de bedst lønnede ville få en løn
nedgang på mellem 16 og 25 øre pr. dag,
så lønnen ville blive 2,25 kr. og 2,50 kr. i
dagløn for de bedst betalte. Dertil kom
kravet om at afløse den tidligere fribolig
ordning med en husleje på 16 øre pr. dag.
Huslejen skulle fratrækkes i lønnen. Det
var chokerende, og reaktionen kom
promte: papirarbejderne gik hjem. Der
kom en forhandling i gang, og et resultat

Vi ved meget lidt om selve arbejdet og
om arbejdsulykker på fabrikken i denne
første periode. Arbejdsulykker indtraf,
det ved vi, men hvor mange vides ikke.
Når ulykkerne var tilstrækkelige alvorli
ge kunne de komme i avisen. Nedenfor
gengives avisomtale af 2 ulykker på fa
brikken. Det er skrevet i datidens noget
gammeldags journalistiske sprog, men
ulykkernes gru illustreres med al tyde
lighed.
Silkeborg Avis d. 21. august 1865: »En fa
briksarbejder heri byen blev i fredags af

Strejke og lønnedgang
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Silkeborg Papirfabrik set fra Gudenåen 1864165.

blev opnået: Alle papirarbejdere med en
løn over 2 kr. dagligt skulle gå 16 øre ned
pr. dag, men man bibeholdt fribolig-ord
ningen. Desuden fik de papirarbejdere,
som ikke boede i fabrikkens boliger, en
huslejegodtgørelse på 50 kr. om året.
Arbejdet blev genoptaget, men rygtet
gik i byen, at det hurtigt ville blive ned
lagt igen, fordi Strøyberg havde fyret
nogle ældre papirarbejdere »uden særlig
grund«. Vi ved intet om, dette rygte blev
til realitet.
Vi kan ane, at det var blevet andre tider.
Det var blevet lavkonjunktur også for
papirfabrikkerne; konkurrencen var ble
vet hårdere.

Papirarbejderne og
papirfabrikken
I V. Drechsels lille bog om Silkeborg fra
1880 står følgende at læse om papirfa
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brikken: »Fabrikken har to papirmaski
ner, et rulleapparat til avispapir i ruller, 3
glitter for endeløst papir ... 5 konvolut
maskiner tildels opfundne og forbedrede
her på fabrikken, hvilke maskiner hver
levere 8 a 10000 konvolutter i 10 timer«.
»Den årlige produktion på Silkeborg Pa
pirfabrik er ca. 2500000 pd. papir, mest
skrivepapir og avispapir«. Desuden oply
ses, at der var gravet en kanal ind til 2
vandhjul og 5 turbiner med en anslået
kraft på ca. 150 hestekrafter, dertil kom 6
dampkedler og 8 dampmaskiner af for
skellig størrelse til en samlet kraft på ca.
80 hestekrafter. Hovedparten af fabrik
kens brændsel kom fra den lokale tørveproduktion.
Papirarbejdere og løn i april 1870. Der
var 10 papirarbejdere ansat ved papir
maskine nr. 1 og 6 mand ved papirma
skine nr. 2. Papirarbejder Frederik Her

løv havde for en normal arbejdsuge en
ugeløn på 4 rigsdaler og 8 skilling (om
regnet: 8 kr. og 17 øre), hvilket var den
laveste ugeløn ved den maskine. Hans
Peter tjente ved samme maskine 14 kr. i
ugeløn.
Der var 3 hollænderier. Hollænderi nr. 1
beskæftigede 12 papirarbejdere, hollæn
deri nr. 2 og nr. 3 beskæftigede hver 6
mand. En normal ugeløn var 8 kr. og 17
øre.
Disse lønninger var ikke fyrstelige - hel
ler ikke regnet efter datidens målestok.
De fleste papirarbejdere på Silkeborg
Papirfabrik havde godt og vel den uge
løn, som arbejdsmænd havde i f.eks. Sla
gelse.
ditten beskæftigede 12 mand. På halm
fabrikken var 16 mænd og kvinder be
skæftiget - mændene tjente ca. det sam
me som mændene ved maskinerne,
mens kvinderne kunne oppebære en
ugeløn på 4 kr. 16 øre. Halmen blev sor

teret, og til det arbejdede 10-20 kvinder
på akkord. De dygtigste kunne tjene lidt
mere end kvinderne på halmfabrikken.
På papirsalen var 30 kvinder beskæfti
get, af dem omtales de 5 som koner til
mandlige papirarbejdere. Det tyder på,
at hovedparten af kvinderne på papirsa
len ikke var gift med en papirarbejder hvis de overhovedet var gift.
På konvolutstuen var 10 beskæftiget hovedsagelig kvinder - til en god løn.
Lønningslisten nævner 48, som arbejde
de på pladsen. Dertil kom enkelte hånd
værkere, folk ved kogerierne osv. Hvor
imod der kun nævnes 2 beskæftiget på
kludestuen.
Alt i alt var godt 200 papirarbejdere an
sat på fabrikken. I 1880 opgives papirar
bejdernes antal til omkring 210.
Papirarbejdere og løn i februar 1882.
Alt tyder på en vis nedgang i ansatte på
fabrikken - lønningslisten nævner ca.
170 papirarbejdere i februar 1882.

Parti afSilkeborg Papirfabrik.
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Papirarbejder Emil Herløv tjener ved
papirmaskine nr. 1 12,30 kr. om ugen.
Det er en meget gennemsnitlig ugeløn
for mændene. Hvis vi igen sammenlig
ner denne ugeløn med arbejdsmanden i
Slagelse, så er Emil Herløvs løn god,
men han får mindre end en maskinar
bejder i Slagelse. Papirarbejder Th. Niel
sen tjener ved samme maskine 21 kr. i
ugeløn og er således en af de bedst betal
te arbejdere på hele fabrikken. Th. Niel
sens løn tåler sammenligning med fag
lærte arbejderes løn i København.
Papirarbejder Marie Hansen i halmsorteringen tjener knapt 4 kroner om ugen
på akkord, og det er en ussel betaling og
så regnet efter datidens målestok.
Den frie bolig skal heller ikke glemmes,
når vi taler om papirarbejdernes lønni
veau.
Papirarbejdere og løn i februar 1886.
Det ser ud til at nedgangen fortsatte,
men man skal være varsom med for sik
re påstande herom. En gennemsnitlig
dagløn for de mandlige papirarbejdere
var 2 kr. Papirarbejderen Marie Madsen
på halmsoreringen tjener nu 80 øre om
dagen - tilsyneladende ikke længere på
akkord.
I det hele taget ser det ud til, at man især
har indskrænket på halmmøllen og ved
halmsorteringen. Således beskæftigede
halmmøllen kun 2 mænd og 2 kvinder i
1886, mens 6 kvinder var igang med
halmsorteringen.
Arbejdstiden var ifølge en undersøgelse
fra 1872 12 timer hvoraf 2 timer var pau
se. Der blev arbejde på 2 holdsskift. Ar
bejdsugen var på 6 dage, men ikke destomindre ser det ud til at mange har haft
overarbejde. Vi ved fra optegnelse over
børnearbejdet, at de arbejdede fra 7 mor
gen til 7 aftenen - og de har givet fulgt de
voksnes arbejdstider. I løbet af denne ar
bejdsdag blev der holdt tre pauser - kl.
7.30-8, kl. 12-1 og 4-4.30.
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Børnearbejde ser ikke ud til at have væ
ret almindeligt. I arbejdstilsynets proto
kol fra 1888 omtales kun 2 piger, som
værende beskæftiget på fabrikken.

Lukningen
Det gik dårligt for papirfabrikken, ja for
alle papirfabrikkerne. Allerede i 1885 var
der forlydende om, at Strøyberg ville
sælge fabrikken til en bank eller lignen
de - men det dementerede han. Derimod
kunne Strøyberg fortælle, at Silkeborg
Papirfabrik frivilligt havde indgået et
samarbejde med Magle Mølle.
I et forsøg fra arbejdsgiverside på at få
vendt udviklingen blev monopolet »De
forenede Papirfabrikker« (DfP) dannet
først i 1889. Der var nogle bange anelser i
Silkeborg ved meddelelse herom, men
alligevel kom det som en bombe, da DfP
d. 21. februar 1889 meddelte, at de ville
nedlægge Silkeborg Papirfabrik fra 1.
marts 1889. Papirarbejderne fik en opsi
gelsesfrist på 8 dage!
Det kom som et chok især for papirarbej
derne, men også for den øvrige by. Vi
kan få et ganske udmærket indtryk af
fortvivlelsen og harmen ved at læse
byens aviser for perioden. Avisernes
vrede var rettet mod det nye monopol
DfP: »Om nogle hundrede fattige, stræb
somme mennesker, der hidtil ved udholdent arbejde har kunne tjene deres op
hold, så på en gang skydes ud i nød og
hjælpeløshed - det siger intet for
d’Herr«. DfP anses for at være en kapita
listisk sammenrotning af værste slags, et
kapitalitisk uvæsen, som kun tænker på
at tjene penge og mindre på de stakkels
arbejdere.
Aviserne opregner de direkte pårørte til
at være 85 mænd - hvoraf 30 er over 50
år, 49 kvinder - hvoraf 18 er enker med
børn. »Endvidere er der 60 kvinder og
201 ukonfirmerede børn, som har deres

forsørgelse på fabrikken«. Alt i alt er 394
direkte berørt. Ud fra aviserne kan vi
forstå, at arbejderne på fabrikken nu har
været længe på fabrikken. Aviserne på
peger nemlig det besværlige for de man
ge gamle papirarbejdere i at skifte arbej
de.
DfP var imidlertid ubøjelig. Der gives
visse vage løfter om evt. beskæftigelse
på de andre papirfabrikker, og for de un
ge vil der være noget sommerarbejde på
en cementfabrik ved Ålborg, hvis det
skulle friste nogen. Desuden giver DfP
dog en slags fratrædelsesløn, nemlig 1
kr. om dagen til mændene i 14 dage og
det halve til kvinderne. Da realiteten var
fuldbyrdet viste det sig, at kun 4 papirar
bejdere fra Silkeborg fik arbejde på de
øvrige papirfabrikker.
DfiP ville dog ikke bryde fabrikken ned.
Planen var at oprette en cellulosefabrik,
hvorved 50 mænd ville kunne få arbej
de. Dette tilbud fra DfP skabte stor dis
kussion i byen, men blev til sidst afvist
af kommunalbestyrelsen under henvis
ning til, at en sådan produktion ville
ødelægge såvel arbejderne som den om
kringliggende natur. En særlig ihærdig

modstander af cellulosefabrikken var re
daktør Sørensen fra Silkeborg Avis.
Mange af de unge papirarbejdere rejste
fra byen for at søge lykken andet steds,
men mange blev boende i trange kår i
byen. I maj måned 1889 sendte papirar
bejderne en delegation til kommunalbe
styrelsen med en erklæring, »hvori de al
le erklærede, at de kunne ikke længere
få føden, hvis de ikke enten fik arbejde
eller ekstraordinær hjælp« ifølge Silke
borg Avis.
Det var en fortvivlende situation, de
mange arbejdsløse papirarbejdere stod i.
I september blev der afholdt en tivoli
fest, hvor en del af overskuddet skulle gå
til trængende arbejdsløse papirarbejdere
- men det må have været nedværdigen 
de forhold.
Papirfabrikken stod stille fra 1889 til
1894. Aviserne fortsatte ikke med at skri
ve om papirarbejdernes trængsler i den
ne periode, og mange er givet rejst fra
byen, mens andre hutlede sig igennem
tilværelsen.
Med lukningen af fabrikken slutter også
den første periode af papirarbejdernes
historie i Silkeborg.
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Kræfterne afprøves
- 'perioden 1894-1922
Den genopbyggede
fabrik
I slutningen af august 1893 begyndte
håndværkere at ombygge den gamle pa
pirfabrik i Silkeborg. De forenede Papir
fabrikker (DfP) havde besluttet at gen
åbne fabrikken i løbet af 1894 med det
ganske bestemte formål at producere pa
pir af fin kvalitet. DfP ønskede at tage
konkurrencen op med de udenlandske
papirfabrikanter, som hidtil havde kun
net levere finere kvalitetspapir. Til den
ne produktion skulle der indkøbes flere
nye maskiner og anlægges et helt nyt
rensningsanlæg.

Den 30. juni 1894 indbød DfPs ledelse al
le prominente personer i Silkeborg til
rundvisning på fabrikken og til spisning
bagefter. Silkeborg Avis deltog i rund
visningen og gav en længere begejstret
beskrivelse - al bitterhed mod DfP var
nu glemt.
Vi vil begive os på rundvisning sammen
med avisen: »Først trådte vi ind i en
nyomdannet bygning for enden af den
gamle halmmølle. Her foregår filtrerin
gen af alt det vand, der benyttes til pa
pirfabrikation. I tidligere tid var filtrene
indrettede ude i det fri i 4-kantede åbne
bassiner, men dette er nu for gammel
dags. For at lave rigtig fint papir gælder

Den nyopstillede papirmaskine nr. 1 1894. PM 1 var en Fullner maskine. Bemærk drivremmene, som
fandtes ved alle maskinerne dengang. Drivremmene var en evig kilde til arbejdsulykker.
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Den nyindrettede kludesal i 1894. Kludesalskvinderne står ved deres sortereborde med de 10 sorte
ringsrum. Den store kniv er lidt svær at ane, men kvinden forrest midt i billedet har kniven mellem
hænderne og maven. Kvinden forrest til venstre er eftersortererske. Til højre i billedet står vægten,
hvor kludene vejes.

det om at vandet er fuldstændig klart og
renset for plantedele«. Det fremgår tyde
ligt, at DfP er specielt stolte af dette nye
moderne rensningsanlæg, hvis lige kun
fandtes eet sted til i hele Europa (i
Schlesien). »Vi går (dernæst) i den vestre
ende af denne (den store fabriksbygning)
og ser på første sal to mægtige maskiner,
de såkaldte hollændere, i hvilken papir
massen får den første foreløbige maling
og vaskning. Derfra går papirmassen
ned i stueetagen i en beholder, hvorfra
den pumpes op i to ligestore bleghollæn
dere«. Herfra går kludene til en af de 12
drypkasser. »Når papirmassen har ligget
i disse kasser nogen tid, føres den i træbaljer på små blokskinnevogne, hen til
en elevator, der fører baljerne op til 7
hollændere«. Her viderebehandles pa
pirmassen for til sidst at føres til den nye

store papirmaskine i stueetagen. Her
produceres papiret, som derefter føres til
Glitten og behandles af den nyindkøbte
moderne kalander. Papiret sorteres på
Papirsalen, som ligner sig selv fra 1889.
Enkelte af arbejderskerne var også med
før lukningen, hvilket man let kan se på
deres hurtige arbejde. »Kludestuen er
derimod indrettet på en ganske anden
måde end forhen. Tidligere da klude
stuen lå i den lange lave bygning op til
papirfabrikens have, var en vandring
gjennem denne temmelig ubehagelig på
grund af den mængde sorte små væse
ner, som levede højt mellem de gamle
klude, men nu er kludestuen anbragt på
1. sal i den store fabriksbygning og alt er
propert og nydeligt. Gulvet er overalt
belagt med fliser og hver arbejderske har
sin plads, ved en stor kasse, indeholden
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de 10 rum. Efter kludene er skårne i
stykker på en stor fastsiddende kniv sor
teres de efter deres farve og kvalitet i de
forskellige rum. Blandt arbejderskerne
her findes bl.a. to bøhmerinder, der er
særdeles ferme til deres arbejde«.
Det er et gennemgående træk i hele ar
tiklen, at Strøybergs gamle fabrik skild
res som forældet, hvilket indirekte und
skylder DfPs lukning af fabrikken i 1889.
Ved den efterfølgende middag gør DfPs
ledelse en del ud af at påpege, at grun
den til, at de genoptager produktionen,
skyldes et ønske om at holde de stolte
Silkeborg traditioner i hævd. Gudenåen
spiller dog også en - og givet ikke mindre
- rolle i DfPs overvejelser, idet Guden
åen skal være energikilde og give pro
duktionsvand. Gudenåen er blødt vand
og derfor fortræffelig til fremstilling af
det fine papir.

Silkeborg Papirfabrik set fra Alderslyst.
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Tryk avler modtryk
Alt skulle nu være fryd og gammen i Sil
keborg igen. Fabrikkens skorstene ryger,
og fabrikken står flottere end nogensin
de før. Det skulle imidlertid vise sig, at
alt ikke var som det skulle være.

De mange gamle papirarbejdere i Silke
borg, som havde håbet på arbejde og god
indtjening blev hurtigt skuffede. For det
første ansatte fabrikken især udefra
kommende folk, og for det andet var løn
nen beskeden. En pladsarbejder tjente i
dagløn 2 kroner, hvilket var en gen
nemsnitlig dagløn for mændene. Kludesortereren tjente det halve nemlig 1 kro
ne i dagløn. Hvis vi igen sammenligner
med andre lønninger, så var papirarbej
derens løn i den dårlige ende af, hvad arbejdsmænd i andre byer kunne tjene.
En af konsekvenserne af den dårlige løn

Var, at ikke færre end 16 kvinder ved
kludesorteringen rejste igen fra fabrik
ken, inden der var gået et år. DfP svare
de igen med at hente kvinder fra Bøh
men til kludesorteringen som billig ar
bejdskraft. Det vakte harme både blandt
arbejderne og i byen. Til sidst måtte DfP
trække lidt i land, idet man gav de fleste
kvinder på kludesalen en huslejegodtgø
relse på 1 kr. om ugen.
Det var ikke kun blandt arbejderne, at
fabrikken skabte bekymringer. Også i
byen begyndte protesterne at lyde. To
forhold vakte især harme i byen: Først
anlagde DfP et stakit på sin grund langs
åen, hvorved både ikke længere kunne
ligge til. Man spurgte sig selv, om fabrik
ken skulle til at være lukket område?
Dernæst indgik fabrikken forhandlinger
om at købe vejen op til Smedebakken.
Resultatet var vilde protester - sågar et
stort borgermøde i »Lunden«. Ikke desto
mindre anlagde fabrikken i 1895 en bom
over vejen for at holde uvedkommende
væk. Mange følte, at DfP førte en afpres
ningspolitik overfor kommunalbestyrel
sen. Fabrikkens genåbning betød nye
problemer især for arbejderne men også
for Silkeborg by.

På denne baggrund er det ikke svært at
forstå, at papirarbejderne i Silkeborg al
lerede i august 1895 samledes for at dan
ne en fagforening, for derved at kunne
modstå den velorganiserede arbejdsgi
verfront. På landsplan dannedes i sep
tember 1895 Papirfabriksarbejdernes
Forbund i Danmark.
Det øgede pres på arbejderne, som dan
nelsen af DfP betød, resulterede derfor
ganske naturligt i modtræk fra arbejderside ved at danne såvel fagforening på
lokalt plan som forbund for hele landet.
Tryk avler modtryk.

Forbundet
Papirarbejderne havde efter DfPs dan
nelse en landsorganiseret arbejdsgivermodpart. Derfor var det helt naturligt, at
9 papirarbejdere fra 5 fabrikker samle
des i september 1895 for at danne at for
bund. »Det vedtoges at oprette et for
bund af papirarbejdere med navn »Pa
pirfabriksarbejdernes Forbund i Dan
mark««. Silkeborg var repræsenteret ved
M. Westergård, som også blev valgt ind i
den nye hovedbestyrelse. A. Petersen,
Silkeborg, blev suppleant til hovedbe
styrelsen.
Det var i sandhed en liden start, men vil
jen til og nødvendigheden af en organi
sering var til stede, hvorimod medlem
mernes og ledelsens erfaringer med fagforeningsarbejde var yderst ringe. Der
for fik det unge forbund hjælp med det
daglige arbejde af en erfaren mand ude
fra, nemlig bødkeren S. Bresemann.
Forbundets første opgave var en oplys
ningsturne til alle landets papirfabrik
ker.
I juni 1896 afholdt forbundet sin første
kongres med 19 delegerede + forret
ningsføreren L. Jensen og S. Brese
mann. Fra Silkeborg kom Martinus Jen
sen og Kastrup Jensen. Fra Strandmøl
len kom bl.a. Chr. Wegner, som i 1899
blev ansat som bøttemager på Silkeborg
Papirfabrik.
Kongressen var præget af gå-på-mod.
Det var lykkedes forbundet at indgå en
overenskomst med DfP kort tid for in
den - hvilket gav selvtillid. Man vedtog
de fremtidige krav: akkordarbejdets af
skaffelse, bedre huslejesikring og højere
løn.
Det unge forbund var et industrifor
bund. Alle beskæftigede på papirfabrik
kerne skulle være organiseret i forbun
det.
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Arbejdsnedlæggelsen
i 1896
Det lykkedes det nydannede forbund for
papirarbejderne at få sluttet en overens
komst med De forenede Papirfabrikker
(DfP) allerede i forsommeren 1896. Des
værre skulle det vise sig, at forhandlerne
havde glemt et lille bitte område, nemlig
betalingen af den periodevise kedelrens
ning på fabrikkerne. Det var et lille om
råde, men alligevel resulterede denne
forglemmelse i den første arbejdsned
læggelse på den genåbnede papirfabrik i
Silkeborg. En arbejdsnedlæggelse, som
skulle få store konsekvenser for papirar
bejderne og deres unge fagforening i Sil
keborg, og som gav genlyd og rystelser i
hele det unge forbund.
Vi har desværre ikke fagforeningens
protokol for denne periode, men allige
vel kan vi danne os et udmærket indtryk
af konflikten ud fra datidens aviser og ud
fra forbundets protokol.
Mandag den 12. oktober blev 16 papirar
bejdere bedt om at foretage en kedel
rensning til den sædvanlige dagløn på 2
kr. og 50 øre. Det mente de ikke kunne
være rimeligt, idet de førhen havde fået
3 kr. for dette beskidte, varme og usunde
arbejde. 12 af de 16 papirarbejdere næg
tede at udføre arbejdet til den betaling.
De gik til deres fagforeningsformand
Jens Jensen og bad ham hjælpe dem til,
at de kunne genoptage deres sædvanlige
dagsarbejde. Jens Jensen gik til driftsbe
styreren Dreyer for at ordne sagen, men
Dreyer affejede hurtigt sagen ved at sige,
at hvis de 12 ikke ville påtage sig kedel
rensningen til den almindelige dagløn,
så var der overhovedet ikke brug for
dem på fabrikken. De 12 blev altså bortvist. Blandt de øvrige arbejdere på fa
brikken opstod der stor harme over den
ne brutale bortvisning, og i løbet af for
middagen udvandrede omkring 100
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mænd og kvinder fra fabrikken i protest.
Arbejdsnedlæggelsen var en realitet.
Hele konflikten drejede sig altså om sølle
8 kr. ialt! Derfor regnede alle da også
med en hurtig ordning, men DfP var
ubøjelig. DfP var indstillet på at udnytte
denne forglemmelse i de nys afsluttede
forhandlinger fuldt ud.
Mandag eftermiddag samledes papirar
bejderne til møde hos restauratør Niel
sen på Torvet for at diskutere sagen. Ind
budt var også den gamle veteran inden
for arbejderbevægelsen i det jyske væ
ver Madsen, Alderslyst. Væver Madsen
manede til besindighed og slog fast, at
der ikke var tale om en strejke, men en
protest mod denne udvisning af ens
kammerater. På mødet blev det besluttet
at afholde møder hver morgen og aften
så længe konflikten varede, desuden
blev der oprettet et slags ordenskorps til
at sørge for ro og orden indenfor egne
rækker, og ligeledes blev der fastsat reg
ler for nydelse af spiritus. Alt udstrålede
ro, disciplin og målbevidsthed i sikker
forvisning om, at man havde retten helt
og holdent på sin side.
Der blev sendt bud efter forbundets for
retningsfører L. Jensen, men også denne
blev afvist af driftsbestyrer Dreyer.
Konflikten gik i hårdknude.
Konflikten varede ugen ud, så faldt afgø
relsen. Papirarbejderne i Silkeborg blev
beordret i arbejde af deres eget forbund.
Arbejdsnedlæggelsen var blevet erklæ
ret lovstridig. Det kom som et chok for
papirarbejderne i Silkeborg, men der var
ingen vej udenom. Arbejdet blev genop
taget lørdag morgen kl. 6 på fabrikkens
betingelser. Arbejdsnedlæggelsen i soli
daritet med de 12 bortviste havde intet
ført til. Tværtimod havde det været en
dyr fornøjelse for papirarbejderne, idet
de hverken fik dagløn eller strejkeun
derstøttelse. Forbundet ville intet give i
strejkeunderstøttelse til en ulovlig kon

flikt. Kampviljen blev afløst af desillu
sion og bitterhed.

Forbundet og strejken
Forbundets problemer med Silkeborgkonflikten giver et indblik i de store van
skeligheder et lille uerfarent forbund
stod overfor før århundredskiftet. Fagbe
vægelsens start var langtfra kun heroi
ske kampe og evig solidaritet. Det var
daglig slid og træls hverdagsarbejde dag
ind og dag ud for at bygge fagbevægel
sen frem til den selvfølgelighed, den idag
er for os.
Nogle af den spæde fagbevægelses enor
me problemer kan illustreres ud fra den
ne Silkeborg-konflikt i 1896. Vi vil be
handle konflikten ud fra tre niveauer:
den lokale fagforening i Silkeborg, Pa
pirarbejdernes Forbund og De samvir
kende Fagforbund (DsF).
Den lokale fagforening og medlemmer
ne i Silkeborg følte sig sikker på at have
retten på sin side. Kravene var små og
yderst rimelige. Derfor reagerede man
kraftigt på driftsbestyrerens bortvisning
af 12 kammerater.
Papirarbejdernes Forbunds holdning var
tvetydigt. Dels kunne forbundet udmær
ket godt forstå utilfredsheden i Silkeborg
dels kunne man ikke acceptere denne
ulovlige arbejdsnedlæggelse. I Forbun
dets protokol kan vi læse, at forbundet
ønskede at bruge konflikten som en løf
testang til generelle lønforbedringer for
alle landets papirarbejdere. Derfor kon
taktede hovedbestyrelsen DsFs ledelse,
idet forbundet hverken kunne eller ville
fremsætte lønkrav uden godkendelse fra
DsF.
DsF skulle varetage hele den danske fag
bevægelses interesser, men var samtidig
endnu ikke en fasttømret organisation.
DsF blev først endelig stiftet i 1898. DsFs
opgave var at koordinere de forskellige

arbejdskampe. Det ville blive den unge
fagbevægelses økonomiske ruin, hvis alt
for mange fag på en gang blev kastet ud i
konflikt.
DsF ville imidlertid slet ikke diskutere
med Forbundets hovedbestyrelse! Først
skulle konflikten i Silkeborg standses, så
ville DsF godt tage en diskussion med
hovedbestyrelsen om forholdene inden
for papirområdet.
Forbundet påbød derefter medlemmer
ne i Silkeborg at gå i arbejde, for at få
forhandlingerne med DsF om papirar
bejdernes generelle forhold. Fagforenin
gen i Silkeborg opfattede derimod For
bundets handling som at blive dolket i
ryggen.
Forbundet førte herefter en længere dis
kussion med DsFs ledelse. Forbundet
ønskede DsFs opbakning i lønkrav over
for DfP. DsF sagde nej, de ville ikke åb
ne strejkekassen til et sådant formål.
Derimod afgav DsF løfte om, at papirar
bejderne ville komme i første række til
foråret 1897, når der skulle kræves løn
forbedringer.
Forbundet »solgte« således Silkeborg-afdelingens her og nu krav, mod at få løfte
fra DsF om støtte til generelle lønkrav til
foråret 1897. Såvidt så godt. I maj 1897
henvendte Forbundet sig til DsF for at få
indfriet løftet om støtte til lønkrav. Nu
kunne det desværre slet ikke lade sig
gøre, svarede DsF. Årsagen var, at der
havde været så mange uforudsete kon
flikter, som havde tæret på økonomien.
Forbundet måtte sande, at det kun var et
lille og svagt forbund i en langt større
helhed. Med DsFs nej strandede Forbun
dets håb om at kunne tilkæmpe sig stør
re lønninger til papirarbejderne. Der op
stod bitterhed mod DsF, men forbundet
erkendte, at man var for lille et forbund
til at stå alene.
Vi har nu fulgt Silkeborg-konflikten på
alle 3 niveauer indenfor fagbevægelsen.
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Den oprindelige lille sag med 12 utilfred
se pladsarbejdere og en kedelrensning
havde udviklet sig til det ukendelige.
Forbundet havde ønsket at bruge med
lemmernes kampvilje som løftestang til
generelle lønkrav, men disse forhåbnin
ger strandede.

hele 14 kr. og 20 øre i den uge i septem
ber. Overarbejde var nærmere reglen
end undtagelsen på kalandersalen i dette
tidsrum. I den uge havde K. Lund re
korden med at arbejde alle ugens 7 dage
+ alligevel at have arbejdet 5 timer der
udover. Det ser ikke ud til at have været
tale om overarbejdspenge, tariffen var
almindelige timeløn - som omregnet
Papirarbejdere - antal og den
var 20 øre.
levevilkår 1894-1899
Ved heltøj sfabrikationen arbejdede 18
I september 1894 arbejdede der 22 kvin mænd og også her på en dagløn på 2 kr.
der på kludesalen. Madame Laursen og Også her blev ugelønnen suppleret med
Jensine Nielsen stod for eftersorteringen overarbejde. I den uge arbejdede Kris
og arbejdede derfor på almindelig dag tian Kristiansen 71,5 time og tjente 14 kr.
løn. I deres tilfælde 1 kr. 20 øre. 3 andre og 30 øre ved det.
Ude på pladsen arbejdede Christian
kvinder arbejdede ligeledes på dagløn
omend kun til 1 kr. Resten af kvinderne
Bidstrup ligeledes til en dagløn på 2 kr. I
arbejdede på akkord. Josefa Vales og den uge var der dog 40 øre mere i løn
bøhmerinden Franziska Fleissig var ningsposen på grund af 2 timers overar
langt de hurtigste kludesorterersker på bejde. Bidstrup var ikke alene på plad
salen og kunne tjene en gennemsnitlig sen, sammen med ham gik 18 andre
mænd. Pladsformanden Christoffersen
dagløn på henholdsvis 1 kr. 64 øre og 1
kr. 50 øre. Ved en af de andre borde sad tjente i dagløn 2 kr. og 50 øre.
(eller stod) Hansine Jensen og arbejdede Vi kender ud fra lønningslisterne navne
på livet løs, men det blev kun til en sam ne på 91 papirarbejdere i september må
let ugeløn på 4 kr. 60 øre efter 60 timers ned 1894, men desværre ikke navnene
akkordarbejde eller omregnet til en gen på dem, der arbejdede ved papirmaski
nemsnitlig dagløn på 77 øre. Gennem nen og ved halvtøjsfabrikationen. I okto
snitslønnen for en kludesortererske på ber 1896 anslåes papirarbejdernes antal
akkord var her i september måned 1894 til ca. 120, og dette antal var der sand
synligvis også beskæftiget i september
1kr. 18 øre.
På papirsalen arbejdede samtidig lige 1894.
ledes 22 kvinder. Alle kvinderne arbej I de følgende år steg lønnen lidt, men
dede på dagløn. Madam Plett tjente 1 kr. ikke meget og ikke for alle. Pladsarbej
20 øre og var således den højst lønnede der Bidstrup kunne også i maj 1897 gå til
på salen. Anna Sørensen og 16 andre en dagløn på 2 kr. Kvinderne steg gene
sorterersker havde en dagløn på 90 øre. relt til 1 kr. 15 øre på papirsalen, hvor ak
Akkordarbejde var der åbenbart intet af kordarbejde var ved at vinde indpas. Hr.
Plett tjente i oktober 1896 en dagløn på
på papirsalen.
Hr. C. Plett arbejdede ikke langt fra 2 kr. 25 øre, men nu var det slut med
fruen, nemlig i Kalandersalen til en overarbejde - tværtimod kneb det med
dagløn på 2 kr. Ugelønnen ville for C. arbejde.
Plett have været 12 kr. på en normal I august 1899 var Christian Bidstrup ste
uge, men i denne uge arbejdede han ikke get til 2 kr. 30 øre i dagløn. Noget bedre
mindre end 71 timer og havde derved var det gået for Joh. Riemenschneider i
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heltøjsfabrikken, han oppebar en dagløn
på 2 kr. og 60 øre. Det år kom sjællæn
derne Lars og Niels Petersen og Chris
tian Wegner til Silkeborg Papirfabrik ef
ter lukningen af Papirfabrikken Strand
møllen. Det håndgjorte papir blev nu
produceret på fabrikken i Silkeborg.
Brødrene Petersen og Chr. Wegner tjen
te som bøttemagere 3 kr. om dagen og
var således nogle af de bedst lønnede på
fabrikken. Ved sorteringen af det hånd
gjorte papir stod madame Sivertsen side
om side med sin datter Astrid Sivertsen,
og de havde en dagløn på henholdsvis 1
kr. 40 øre og 1 kr. 20 øre. Familien Si
vertsen var ligeledes kommet fra
Strandmøllen tidligere på året 1899.
Alt i alt skete der en vis lønstigning,
men samtidig også en lønspredning! Det
sidste er givet nok så vigtigt. I 1894 tjente
alle mændene på fabrikken en dagløn på
2 kr., men denne lighed i lønningerne
var fuldstændig forsvundet i 1899. Nu
tjente en bøttemager mere end en glittemand og denne igen mere end en plads
arbejder. Kvinderne tjente »selvfølgelig«
mindst af alle.

Overenskomsten i 1900
Overenskomsten august 1900 berørte
pladsarbejder Bidstrup på mindst 2 må
der. Det gode var, at hans dagløn steg til
2 kr. 65 øre. Det dårlige var, at familien
Bidstrup skulle til at betale husleje for at
bo på Smedebakken. Chr. Bidstrup fik
således godt nok 35 øre mere i løn om da
gen, men de 20 øre blev automatisk fra
trukket daglønnen til husleje. Den pladsarbejder, som boede på Ny Længe, ville
kun få sølle 5 øre ud af overenskomsten,
idet han skulle betale 30 øre om dagen i
husleje til fabrikken.
Overenskomsten betød også mere i løn
ningsposen til brødrene Niels og Lars
Petersen oppe i bøtten. Daglønnen for

bøttemagere blev 3 kr. 65 øre. Bøttema
gerne steg således både relativt og i øre
beløb mere end pladsarbejderne, de
tjente nu en hel krone mere end pladsar
bejderne.
Maskinførerne ved papirmaskinen var
de bedst lønnede med en dagløn på 4 kr.
Hollænderformændene, stengangsman
den, glittemanden og blækliniereren fik
nu en dagløn på henholdsvis 3,65 kr.,
2,90 kr. 2,80 kr. og 3 kr. Limeren oppebar
en dagløn på 3,20 kr.
Kvinderne på kludesalen og papirsalen
blev ved denne overenskomst garante
ret en dagløn på 1 kr. og 50 øre. Papiroversortererskerne og kludeeftersortererskerne tjente dog 2 kr. i dagløn. De
fleste kvinder var på akkord og kunne
derved tjene lidt mere. Der var en slags
indslusnings-/oplæringsløn for kvinder
ne på de to sale, nemlig 1 kr. 20 øre om
dagen i de første 18 uger, derefter indgik
de i akkorderne på lige fod med de øvri
ge kvinder.
Alt i alt betød overenskomsten i 1900
mest til kvinderne beregnet i procent,
men samtidig betød den, at de bedst løn
nede mandlige arbejdere fik mere ud af
overenskomsten end f.eks. pladsarbej
derne.
Vi har tidligere i bogen understreget for
delen for papirarbejderne ved at kunne
bo gratis i fabrikkens lejligheder. Dette
privilegium bortfalder nu. Og selvom 20
øre og 30 øre om dagen ikke lyder af me
get, så var der tale om en væsentlig for
ringelse for datidens papirarbejdere.

Lønningernes værdi
Hvis vi igen sammenligner papirarbej
dernes løn med andre lønninger, så lå
den gennemsnitlige papirarbejderløn
væsentlig under, hvad faglærte arbejde
re tjente. Lønnen lå i den dårlige halvdel
blandt arbejdsmændenes lønninger i
31

andre byer. Papirarbejderen kunne dog
tjene mere på fabrikken end ved landar
bejde. Men igen: nogle papirarbejdere
tjente fint f.eks. maskinførerne og bøtte
magerne. Kvindernes løn var relativ god
set i forhold til andre kvindelønninger den lå på linie med en kvindelig indu
striarbejders løn i København og ca. 50%
over, hvad kvinderne kunne tjene in
denfor landbruget.
Fødevarepriserne havde en faldende
tendens sidst i forrige århundrede, så de
små og stagnerende lønninger kunne
strække lidt længere. I 1896 kostede en
liter sødmælk 8 øre, et kg oksekød 75 øre,
1/4 kg smør 50 øre, 1 kg sukker 45 øre,
kaffe kostede 63 øre for 1/4 kg og bræn
devinen kostede 29 øre literen. Priserne
holdt sig nogenlunde konstant og kunne
også gælde for året 1900. Disse konkrete
priser skal igen tages med et vist forbe
hold, men alligevel giver de et godt fin
gerpeg om lønningernes købekraft.

De almindelige regler
Til overenskomsten af august 1900 er
nedskrevet de almindelige regler ved ar
bejdet på fabrikken. Det fastslåes, at ar
bejdsdagen normalt er 6 morgen til 6 af
ten for dagsholdet og omvendt for nat
holdet med 2 timers pause for hvert hold.
Overarbejdsbetaling indføres nu, idet
der gives 10% oveni timelønnen ved
overarbejde.
Det fremgår tydeligt af de almindelige
regler, at det er de mandlige arbejdere,
som bliver foretrukket f.eks. lyder § 2 så
ledes: »Fabrikken ville bestræbe sig for
at beskæftige de mandlige arbejdere alle
ugens hverdage.« Jamen, hvad med
kvinderne? De kan åbenbart inddrages i
arbejdet efter behov. Denne paragraf
blev så at sige efterlevet, idet antallet af
kvindelige papirarbejdere svinger kraf
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tigt, hvorimod de mandlige arbejderes
antal er ret konstant. Eksempelvis be
skæftigede Silkeborg Papirfabrik i fe
bruar 1901 kun 8 kvinder mod 35 året
før, mens mændenes antal begge år var
på omkring 60. Der findes andre speciel
le regler for kvinderne: I § 8 lover fabrik
ken, at den vil forsøge at gøre det muligt,
at kvinderne ved kalandre og klippemaskinerne kan få fri lørdag eftermid
dag kl. 4 »mod forholdsvis afkortning i
lønnen.« Meningen var vel, at så kunne
kvinderne nå at gøre alt klart til week
enden, når manden fik fri kl. 6. Også
denne paragraf blev efterlevet - overfor
alle kvinderne på fabrikken - idet en
normal arbejdsuge var på 58 timer og
ikke som for mændene 60 timer.
Den sidste paragraf i de almindelige reg
ler (§11) er tankevækkende: »Gamle og
svagelige arbejdere, som havde arbejdet
mindst 10 år på fabrikken eller sådanne,
der ere bievne invalider i fabrikkernes
tjeneste og derved kun kunne udføre en
kelte lettere arbejder, skal fabrikken
kunne lønne under hensyn til hver en
kelts større eller mindre arbejdsdygtig
hed, uden at fabrikkerne i sådanne til
fælde behøve at rette sig efter lønnings
listerne. Det bliver dog at meddele de
stedlige fagforeninger, hvilket lønninger
der fastsættes for disse arbejdere.« Det
har åbenbart været nødvendigt med en
sådan paragraf. Det var - og blev - en
sikring for gamle eller tilskadekomne
arbejdere - men altså ikke til tarif
mæssig løn.

Drenge og piger
under 18 år
Silkeborg Papirfabrik har i tidens løb be
skæftiget mange unge under 18 år, hvil
ket var en undtagelse i forhold til de an
dre papirfabrikker. DfP havde den ord

ning med fagforeningen, at lønnen til de
helt unge var et anliggende mellem fa
brikken og de unge eller deres forældre.
I juni 1894 arbejdede 7 unge under 18 år
på fabrikken, heraf var de 6 piger. Antal
let af ungarbejdere steg op til århundred
skiftet. I maj 1898 var 9 drenge og 12 pi
ger beskæftiget på fabrikken. I februar
1901 toppede beskæftigelsen af unge på
fabrikken med ialt 47 piger og drenge.
Efter denne tid arbejdede løbende 20-30
ungarbejdere på fabrikken.
Ansættelsesperioden for de unge har ef
ter alt at dømme ikke været speciel lang
- i gennemsnit godt et år. De unges ar
bejdstid har været den samme som for
de voksne.

Børn og hverdagen erindringer fra
århundredets begyndelse
Vi er i den heldige situation, at vi har 3
barndomserindringer af papirarbejder
børn fra århundredets begyndelse.
Erindringerne af Viola Holt (f. Riemenschneider) og Carola Fogde (f. Dahlgård)
er fortalt til Midtjyllands Avis i hen
holdsvis maj 1977 og januar 1978. Viola
Holt arbejdede i en lang årrække som
papirarbejder. Jens Dahlgård, bror til
Carola, har fortalt sine erindringer til
denne bog.
Familien Riemenschneider og Dahlgård
var børnerige familier med henholdsvis
16 børn og 8 børn - dog ikke hjemme
boende på en og samme tid.
Carola: »Smedebakken var et afgrænset
samfund, udelukkende papirarbejdere,
og der var et sammenhold som nok ikke
andre steder. Når en kone fik en lille, og
det gik tit på, så kom der straks en nabo
med suppe i barselpotte, og det fortsatte
efter tur i de følgende dage, og ikke blot
ved denne lejlighed var hjælpsomheden
stor.«

Viola: »Vi boede i den gamle længe. Vi
havde en lejlighed i enden aflængen, og
det betød, at vi havde mere plads end
andre, da vi på den måde kunne have et
gavlværelse med vinduer.« »I gavlværel
set stod to dobbeltsenge. I hver ende af
disse senge lå, da vi var flest, to børn ...
Nede i stuen lå far og mor i en dobbelt
seng med en vugge ved siden af. Stue
etagen bestod af denne stue, køkkenet
og et lille værelse, der, hvor trangt vi end
havde det, det meste af tiden stod hen
som stadsstue med pæne møbler, en
stue, der kun blev brugt ved højtiderne,
og når vi havde gæster.« Det med at have
en stadsstue, var intet særsyn blandt pa
pirarbejderne. Selvom lejlighederne kun
var 2 værelses, så blev den ene stue luk
ket af fra daglig brug - det gjaldt for både
familien Riemenschneider og familien
Dahlgård og ifølge erindringerne også
for alle de øvrige nabo-familier.
Jens: »Far kom fra Viborg, hvor han ar
bejdede som bager, men omkring 1898

Ny længe set bagfra.
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kom han til papirfabrikken. Her arbejde
de han i begyndelsen kun om vinteren,
mens han var tjener på Himmelbjerget
om sommeren. Til sidst blev han dog
nødsaget af driftsbestyreren til at tage
fast arbejde hele året på fabrikken - men
han tog sig alligevel ofte en tjans som tje
ner om søndagen, eller også arbejdede
han på Hjejlebådene.«
Carola: »Far var altid optaget af at arbej
de og skaffe det nødvendige til føden.
Hjemme huggede han brænde og dyrke
de have, hvilket også betød meget i den
daglige husholdning. Til huset var for
have og baghave, men far dyrkede også
tre-fire lodder ovre i marken. ... Det var
det skønne ved at bo på Smedebakken,
at selv om der måske ikke var så over
vældende plads inde, så var der rigelig
med plads udendørs og mulighed for at
udfolde sig.«
Viola: »Naturligvis måtte vi helt igen
nem være nøjsomme for at få pengene til
at slå til. Om morgenen klokken seks, in
den vi skulle i skole, gik vi op på Torvet
til Hotel Dania, hvor vi for 10 øre kunne
købe gammelt brød og forskellige lev
ninger fra dagen i forvejen. ... Vi levede
dog ikke udelukkende af levninger. Na
turligvis blev der også købt noget til hus
holdningen, og far dyrkede jorden uden
for huset og sørgede for kartofler, ikke
blot til os selv, men også til salg til Dania.
... Brændsel hentede vi i skoven. Far gik
ud og fandt gode steder, hvor der blev
fældet, og så kørte vi børn med trillebør
eller med en lille trækvogn ud i skoven
efter træ, det kunne ofte være klokken
fem om morgenen. Det hændte dog også,
at vi havde kul og koks at fyre med, det
var, hvad vi kunne samle op af spild fra
læsserampen ved P. M. Nielsens kul- og
koksforretning ved Østergade.«
Jens: »Vi børn havde ikke megen fritid,
vi måtte hjælpe til hele tiden f.eks. kun
ne mor sige »Jens gå lige ned til åen
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Gammel længe.

og fang nogle fisk til middag«, og så skul
le det gøres, men der var heldigvis fisk
nok: gedder, aborrer og ål og i maj var
der fyldt med brasser. Vi blev mætte
hver dag, og mor var dygtig til at lave
forskellige slags mad af fisk.«
Carola: »Vi fik altid to retter mad. Først
fik vi risengrød eller også mannagrød el
ler sødsuppe. Så vankede der kartofler.
Det var naturligvis forskelligt, hvad vi
fik her til. Mor kunne købe for ti øre
flæsk, cirka fem skiver. Når det var
stegt, skar mor sværen fra, den fik vi
børn til stuvede kartofler. Far og mor fik
selve flæsket. ... Når vi fik frikadeller,
var der en halv til hver. Mor købte ben,
som vi pillede kødet af til frikadeller, det
var noget vi sad med om aftenen.«
Jens: »Jeg fik en plads hos købmand
Christensen i Østergade, da jeg var 10 år
- samtidig med skolen selvfølgelig. 2
gange om ugen skulle jeg op klokken 6
og hen og brænde kaffe til hele ugen for
købmanden. Men sådan var vilkårene.«
Viola: »Ved kanalen og pladsen omkring
den, som dannede basis for omladning af
træ og andre varer udenom vandfaldet,
var en herlig tumleplads for os unger.
Om vinteren løb vi på isen, det vil sige,
drengene foretrak ofte den farlige leg at

slå isen i stykker og springe fra flage til
flage.«
Jens: »Af og til lavede de store drenge på
Nylænge cirkus, hvor vi andre mod be
taling af een øre kunne få oplevelsen.«
Om påklædningen fortæller Carola:
»Selvom der ikke var meget at slå til si
den med, havde vi altid helt og rent tøj
på, når vi gik til skole. Mor syede alt
tøjet. Hvert år til jul købte far en rulle
stof, og så fik vi piger og mor en kjole af
samme slags, og når vi skulle på udflugt
med skolen fik vi også en ny kjole. Vi
strikkede selv strømper, og når de var
slidt, strikkede vi nye såler i. Vi havde et
par strømper til skolebrug og et par til
søndags brug.«
Jens: »Vi havde også husdyr: høns, 2 gri
se, een til eget brug ved juletid og een til
salg og 2 geder, hvorfra familien fik al
den mælk vi kunne bruge. Vi børn skul
le selvfølgelig hjælpe til med pasningen

af dyrene. Papirarbejder Bidstrup og
smed Rasmussen havde også grise på
Smedebakken.«
Alle omtaler deres barndomshjem som
beskedent men godt, og de mindes ikke
at have manglet noget - alle andre havde
det jo ligesådan.

Julius Bomholts
erindringer
Danmarks første kulturminister blev
ikke overraskende Julius Bomholt. Ju
lius Bomholt var en af socialdemokrati 
ets kulturpersonligheder og med i forre
ste række i en lang årrække. Der stod
imidlertid slet ikke ministerkandidat på
Julius Bomholt fra barn af - snarere
tværtimod. Julius blev født i Silkeborg i
1896 af papirarbejderne Martinus Bom
holt (tidligere Jensen) og Marie (f. Roed),

Smedebakken.
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og han voksede op i papirarbejdermiljøet
i århundredets start.
Julius Bomholt har nedskrevet sine
erindringer, hvoraf især den første »På
vej til livet«, som er udgivet i 1954, har
stor interesse. Erindringsbogen »På vej
til livet« er både erindring, men også digt
- hvilket Jul. Bomholt selv tydeligt skri
ver i et kortfattet forord til bogen: »Liv
og digt er uadskillige, og sandheden om
det væsentlige finder sit klareste udtryk
i roman og legende.« Derfor skal man
være varsom med erindringsbogen, hvis
man søger historiske kendsgerninger men når det er sagt, så er bogen »På vej
til livet« en sand guldgrube til belysning
af stemningen blandt papirarbejderne og
af arbejdet på fabrikken.
I det følgende vil der blive gengivet
stemningsbilleder fra fabrikken oplevet
af den unge 6-årige knægt Julius Bom
holt.

På fabrikken
»Så snart jeg fyldte seks år, fik jeg lov til
at bære den daglige frokostpakke ind til
far på fabrikken. Det var en stor ære at
blive så meget betroet. Når jeg passerede
den hvide port ved »Filten«, følte jeg mig
som en lille arbejder ...
Fabriksterrænet havde sin egen stem
ning. Jernbaneskinnerne var hvide af
klor. Der var skure med kul og skure
med klude, og fra hver åbentstående
port kunne man høre suset og dunket af
arbejdende maskiner. Vandet fra åen su
gedes ind i turbinen og slyngedes videre,
og dette turbine-brus var selve grundak
korden. ...
Der var to glittemaskiner. Senere tre.
Ved hver maskine var en formand og en
kalanderfører.
Jeg troede først, at en kalandarfører var
en mand, der hver dag skrev et par sæt
ninger ud for datoerne i almanakken.
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Det lød så fint, syntes jeg. Men en dag
hørte jeg, at far simpelthen kaldte ham
»bagmand«.
- Bagmand, stram valsen til højre!
Det var formanden, der kommanderede,
og manden med det fine navn, der lys
trede.
Den høje kalandar løftede sig myndigt
over mennesker og var både ubønhørlig
magt og triumferende sang. Papiret før
tes ustandseligt rundt til valser, og når
den nederste valse var fyldt, blev den
fjernet. Maskinen standsede i nogle mi
nutter, det nye papir førtes ind i de rig
tige baner, og brummetonen tog fat igen.
Glittemaskinen, som far betjente, var
større end den ved siden af, og det følte
jeg som en ære, der også kom mig til
gode.
Arbejderne udvekslede små bemærk
ninger, mens deres øjne stadig skottede
efter valserne ... En bristning i papiret,
og pludselig væltede det forkrammet ud
i luften! Det så ud, som om maskinen
havde fået noget forkert i maven og nu
spyttede det hele fra sig.
I et nu var det knitrende papir revet af,
og den nye kant ført ind imellem valser
ne. Jeg blev aldrig træt af at betragte
dette mirakel. De arbejdende hænder
var dus med stålet. De kunne instinktivt
fornemme farten i de hede valser, der
var parat til at sluge alt, hvad der nær
mede sig.
Det gav et lille gisp i mig, når jeg så,
hvorledes hånden - min fars hånd - hop
pede mod papiret, følende, kammeratligt
og alligevel truet på livet. ...

Der var næsten ikke een arbejder, der
ikke havde fået klippet en stump af i det
mindste een finger. Jens Emils hænder
var helt forskårne. Blot en finger kom en
millimeter for langt ind, blev den flået.
Også far fik engang en finger i klemme.
I fabrikken skete der ustandseligt noget.

De mange hestekræfter kunne ikke stor
me af sted uden nu og da at aflevere et
spark. Selv i begivenhedsløsheden var
der en kæde af små dramaer. Jeg sad i
den hvide, brede vindueskarm og levede
med.«
»Inde på kludesalen var det altid muligt
at få et eller andet at høre. Her samledes
alle rygter og herfra udgik nogle af de
værste.
Kvinderne stod i række bag række og
alle i samme slags overtrækstøj ved de
res sortere-borde og fordelte kludene i
forskellige kurve, bleget og ubleget, uld
og bomuld o.s.v. En høj krumkniv var
rejst på bordet foran hver af dem. Ved
dens hjælp kunne de hurtigt flænse klu
dene og fjerne knapper eller hægter. Det
gik sommetider i skyndingen ud over en
finger - eller en arm fik en flænge.
Der var unge piger og gifte koner og en
ker, og nogle af dem var umådelige dyg
tige. Kludene dansede i en lille sky af
støv foran kniven. For andre kneb det.
Jeg kunne ikke blive træt af at se på de
res hænder. Der var lyserøde og smalle
hænder. Der var gamle og krogede hæn
der. Der var brede og faste hænder. Og
alle disse hænder arbejdede ustandseligt
for at tjene det daglige brød.
De hætteklædte kvinder lignede en hær
af grå nisser, der ikke havde lov at kom
me videre, før den sidste slidte og kasse
rede klud var vendt. Det var fattig
mandskludene, der her kom frem til den
sidste parade, i fygende hast, - før de
genopstod i papirets udadleligt hvide
form.
Jeg lyttede til snakken. ...
-Nå nå, sgu, er det Martinus’ knægt?
sagde hun. - Jeg står på den plads, hvor
din mor stod. Jeg kan nok se, du ligner
hende. Ja, Marie Laursen Roed var den
kønneste pige på salen. Det er gået tilba
ge siden dengang, sgu.

- Mor er ikke køn, sagde jeg og mente
det. Jeg syntes, at det netop var det rare
ved det, at hun var sådan en rigtig al
mindelig menneskemor.
Konerne omkring slog en latter op, og
»den vandblå« lod en mærkelig lyd gyn
ge ud imellem de stillestående, store læ
ber.
-Er hun ikke køn, haha ... Nej, hun var
egentlig ikke køn, men hvad sgu i alle
falmede klude var det så, der gjorde, at
alle mennesker lagde mærke til hende.
Om det så var driftsbestyreren, sværme
de han for hende. Han skulle hver dag
hen forbi pladsen her ... Nu går han langt
udenom, haha ... Men din far var en liebergut med sgu. Han var aldrig bange for
piger. Han sørgede for, at...
Den vandblå fik en klud i hovedet og
standsede. Der var mudder i salen.
- Er der nogen, der ikke kan tåle virke
ligheden! skreg hun. - Skal vi bilde hin
anden ind, at vi ikke ved, hvordan det
går til!
- Ti stille, lød det fra flere sider.
-Hold du selv din kæft, din liderlige
svupper, skreg hun. - Du ville have givet
din sidste beskidte særk til, at det var
dig, der havde fået ham.
Der opstod et kog af skænderi, og salsmesteren kom nærmere.«

Fagforeningen indtil 1909
Den første fagforeningsprotokol er gået
al kødets gang. Derfor er vi henvist til
andre og knap så gode kilder. Forbun
dets protokol og forbundets blad fra år
1900 siger imidlertid også en hel del om
forholdene i Silkeborg. Mange af Silkeborg-fagforeningens møder er refereret i
forbundets blad. Dårligst er selvfølgelig
og desværre den første tid fra oprettel
sen af fagforeningen indtil år 1900. Men
vi ved lidt.
Fagforeningen i Silkeborg blev stiftet d.
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10. august 1895, og Jens Jensen blev for
eningens første formand. Jens Jensen
var stadig formand under konflikten i
1896. Da fagforeningen i 1897 igen be
gyndte sit arbejde var det især mændene
Chr. Christensen, Ole Petersen, Marti
nus Jensen (senere Bomholt) og Jens
Jensen, der forestod dette genopbyg
ningsarbejde.
DfP gjorde det surt for den unge fagorga
nisering indenfor papirområdet ved at
»stjæle« fagforeningernes bedste mænd,
dvs. formanden, ved at gøre ham til
funktionær! Også på Silkeborg Papirfa
brik blev formænd »stjålet«. Vi ved, at
Chr. Christensen i 1901 måtte trække sig
fra såvel formandsposten i Silkeborg
som forretningsudvalgsmedlem i for
bundet, da han blev funktionær. Marti
nus Jensen blev derefter formand, men
inden eet år var også han blevet funktio
nær.
Fagforeningens arbejde har i hovedsa
gen været at få ordnet og udjævnet alle
de mange små uoverensstemmelser, som
opstod på fabrikken. Et eksempel finder
vi fra november 1901, hvor følgende er
ført til protokols i forbundets protokol:
»Fra Silkeborg forelå en klage over, at
udenomsarbejderne måtte opholde sig
ude i vintertiden og spise deres mad.
Kongressen vedtog at sende et andra
gende til Selskabet om at få indrettet spiselokaler samt badeværelser.«
Silkeborg-afdelingen havde dog også
overskud til at fremsætte forslag til over
enskomsterne. Referat fra hovedbesty
relsesmødet i januar 1903: Ændringsfor
slag fra Silkeborg: »Ændringen til § 9.
Der gives fabrikkerne ret til at oplære
drenge på Silkeborg Papirfabrik dog kun
disse, hvis de er under 18 år, ikke sættes
til andet arbejde end det de er oplært
ved. Hvis en fabrik ser sig nødsaget til at
afskedige nogle arbejdere på grund af
forandret drift eller lignende, da må det
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være som regel, at de sidst antagne bli
ver afskedigede. Selskabet forpligter (sig
til) kun at beskæftige organiserede ar
bejdere, ligeledes kun at antage gifte ar
bejdere. Ingen kan opsige eller opsiges
fra arbejdet uden med 8 dages varsel.«
Dette citat giver sikkert de hovedemner,
som papirarbejderne i Silkeborg i efter
året og vinteren 1902 havde diskuteret
igen og igen på fagforeningsmøderne.
I år 1900 begyndte forbundet at udsende
»Papirarbejdernes Medlemsblad«. Bla
det udkom hvert kvartal, og som fast ru
brik var referater fra de forskellige afde
lingers møder. Disse indrykkede møde
referater ser ud til at have været direkte
afskrifter fra afdelingens protokol.
Bestyrelsen. På generalforsamlingen i
1901 vælges maskinpasser A. Christian
sen til kasserer, og hermed blev der ro
om denne post i de næste 15 år. I 1903 er
M. Roed formand i Silkeborg. Af andre
bestyrelsesmedlemmer i 1903 kan næv
nes pladsarbejder R. Hagensen, og de to
hollændermænd Jens P. Petersen og Sø
ren Sørensen.
Bestyrelsen og formanden havde nok
at gøre. I august 1903 klagede kvinder
ne på kludesalen over, at manden, der
kom op med kludene, gjorde forskel på
kvinderne, således at nogle fik alle de
lette klude, mens andre fik alle de be
sværlige. Formanden lovede - som al
tid - at ordne sagen. Sådanne små men
alligevel irriterende problemer, for dem
det berørte, havde bestyrelsen en del af.
Et andet problem var at inddrive fagfor
eningskontingentet, hvilket af og til var
et træls og utaknemmeligt arbejde.
Der blev også diskuteret på fagfore
ningsmøderne, f.eks. om 8 timers ar
bejdsdag. Referatet fra mødet i sep
tember 1904: »Derefter indledte for
manden en diskussion om 8 timers ar
bejdsdagen. Flere havde ordet og ud
talte sig om det betimelige i at få ind

ført 8 timers arbejdsdag, særlig for nat
arbejderne.«
Der blev også diskuteret andre emner på
fagforeningsmøderne. På mødet i no
vember 1904 holdt formand Roed et
varmt indlæg om Finsens Lysinstitut i
København og påpegede instituttets ar
bejde for den arbejdende befolkning.
Formanden anbefalede papirarbejderne,
at de købte 10 øres mærker til støtte for
instituttet.
Fagforeningsmøderne i Silkeborg blev
altid afholdt om søndagen. I årene om
kring århundredskiftet mødtes man na
turligt nok i »Arbejdernes Forsamlings
bygning«. Desværre ophørte forsam
lingsbygningen med at eksistere i slut
ningen af 1903, hvorefter man mødtes på
restaurationer og på afholdshotellet. Det
var imidlertid ikke altid, at papirarbej
derne mødte talstærkt frem til møderne
- således kan vi læse formanden Hoeds
nærmest fortvivlede og vrede referat i
Medlemsbladet i november 1903: »Der
har i juli kvartal været indvarslet til
medlemsmøder to gange ... Medlemmer
ne glimrede begge gange ved deres fra
værelse ... Det er dog sikkert ikke ved at
udvise slig ligegyldighed, at arbejderne
skal søge deres interesser fremmet.«
Det var ikke noget ønskearbejde at
være faglig aktiv i fagforeningen. Man
skulle tage al slidet og balladen og fik
kun et symbolsk beløb for arbejdet. I no
vember 1905 nedlagde M. Roed da også
sit formandshverv og »nægtede på det
bestemteste at modtage genvalg trods
flere opfordringer, så man måtte skride
til valg af en ny formand.« Det viste sig
at være en svær opgave, men til sidst
lykkedes det ved fælles hjælp at samles
om hollændermanden Søren Sørensen. I
august 1906 havde imidlertid også Søren
Sørensen fået nok af formandsjobbet og
nægtede genvalg. I stedet blev det R. S.
Petersen, men han ville åbenbart kun

binde sig for et halvt år. Heldigvis for
fagforeningen lod Søren Sørensen sig
overtale til efter dette halve år at påtage
sig formandsposten igen.
Alt i alt tyder intet på den store konkur
rence om formandsposten eller om de
øvrige bestyrelsesposter i al almindelig
hed. Tværtimod.

Drengestrejke i 1907
Den 24. maj 1907 står følgende at læse i
Silkeborg Social-Demokrat; »En drenge
strejke udbrød i går middags på Silke
borg Papirfabrik. Fabrikken beskæftiger
16 drenge i alderen 14-17 år, og de 14 af
disse nedlagde arbejdet. De lønnes med
fra 6-9 kr. om ugen og anmodede skrift
lig om at få denne løn forhøjet med 25
øre om dagen. Da driftsbestyreren ikke
ville høre tale herom, holdt 14 af dem op
til middag.« Drengene havde altså taget
sagen i egen hånd.

Vi ved lidt mere om denne usædvanlige
strejke ud fra fabrikkens »ArbejderJournal« fra dette tidsrum. Forhistorien
var, at den 15-årige Carl i februar 1907
bliver fyret og ud for hans afskedigelse
er påført følgende bemærkning: »En
slemme knægt«. I Carls sted ansættes
den 17-årige Thøger ved pladeglitten,
hvor også knægtene Kristian og Søren
arbejder. Thøger, Kristian og Søren bli
ver alle fyret i slutningen af maj, og i de
res anmærkning står »Strejkeformand«.
Handlingsforløbet har givet været, at
den ældre Thøger ikke var tilfreds med
tingenes tilstand på fabrikken og derfor
begyndte at tale for højere løn. De 2 an
dre ved pladeglitten var åbenbart med
på den, og kort tid efter var strejken en
kendsgerning. Strejken førte givet ikke
til noget, men den gav fabrikken en på
mindelse om ikke at glemme drengene
ved de forskellige lønforhandlinger.
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Seddelfabrikken start og problemer
Da Nationalbanken først i århundredet
skulle placere produktionen af landets
pengesedler - som førhen var produceret
i Sverige - faldt valget naturligt på Silke
borg Papirfabrik. Naturligt dels fordi fa
brikken var specialiseret i det fine papir,
dels fordi fabrikken havde overtaget
produktionen af det håndgjorte papir ef
ter Strandmøllens lukning i 1899. Penge
seddelfabrikationen skulle foregå efter
alle sikkerhedsmæssige forskrifter, der
for bekostede Nationalbanken bygnin
gen af en hel ny Seddelfabrik i en selv
stændig bygning uafhængig af den øvri
ge fabrik. Der blev ikke sparet på bygge
omkostningerne, og resultatet blev en
utrolig flot fabriksbygning, hvilket man

den dag i dag kan forsikre sig om ved
selvsyn.
Pengesedlerne skulle laves af håndgjort
papir. Derfor måtte der ansættes en del
flere bøttemagere og papirsorterersker
på fabrikken. Det gav nogle problemer,
som vi kan læse om i den gamle fagfore
ningsprotokol fra perioden 1909-1919.
Søndag den 7. august holdt bestyrelsen
møde. På dagsordenen var en klage fra
bøttemagerne over, at de 2 sidst ansatte
bøttemagere på Seddelfabrikken gik til
en løn af 3 kr. 20 øre om dagen, mod den
normale løn på 4 kr. »Formanden oplys
te, at han havde talt med driftsbestyre
ren om sagen, og at denne havde udtalt,
at der var truffet en privat overenskomst
mellem ham og de 2 mænd, og ifølge
denne skulle de stå en vis tid i lære, in
den de kunne få løn som bøttemagere.«

Bøtten og dens mandskab på Seddelfabrikken ca. 1917. Fra venstre Charles Laursen, i midten Jens
Dahlgård, til højre Aksel Laursen. Drengen HenrichBohlman og pigen Grethe Bader.
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Fabrikken ville åbenbart til at genind
føre individuelle lønforhandlinger, stik
imod alt det fagforeningen kæmpede
for. Sagen blev henvist til forretningsfø
reren. Der kom en ordning i stand, såle
des at fagforeningen ene og alene stod
for lønafhandlingerne. Til gengæld fik
fabrikken medhold i, at der skulle være
en vis oplæringstid for bøttearbejdet.
Udarbejdelsen af lønkrav for de mange
nye bøttemagere og papirsorterersker
blev det næste store problem. Der blev
afholdt mange møder herom mellem be
styrelsen og folkene på Seddelfabrikken.
De mandlige bøttemagere stod stejlt på
højere løn, hvorimod kvinderne godt vil
le gå med til en dagløn på 2 kr. 40 øre.
Det var ikke kun lønnen, bøttemagerne
klagede over: »Samtidig ankedes der
over, at man satte drengene til at »øse«,
og når der var noget i vejen med papiret,
så var det bøttemagerne der fik ubehage
lighederne. Drengene derimod blev der
aldrig sagt noget til, og arbejdet blev der
stadig lagt på. Nu var der to sedler mere
på formen, end da de begyndte at lave
pengesedler.«
Lønforhandlingerne på den nye Seddel
fabrik stod længe i stampe, men på den
sidste dag i januar 1911 skete der en ny
drejning i sagen: Der blev afholdt nyt betyrelsesmøde »i anledning af, at lønfor
handlingerne var indtrådt i et nyt sta
dium, idet samtlige bøttemagere havde
opsagt deres pladser, og at der var ind
gået meddelelse til forbundet fra »De
fore. Papirfabrikker«, at de betragtede
opsigelserne som strejkevarsel, og at de
ville gøre erstatningkrav gældende for
kontraktbrud.« Bøttemagerne ville nu
have rigtig gang i forhandlingerne ved at
sætte denne triumf på. »Man enedes til
slut om at give bøttemagerne frihed til at
forhandle med driftsbestyreren, kun at
de ikke måtte binde sig på anden måde,

Øselokalet på Seddelfabrikken ca. 1917.

end de kunne opsiges sammen med de
øvrige medlemmer af forbundet. •
Bøttermagernes løn blev ved overens
komsten i februar 1912 fastsat til 4 kr. 3.'
øre om dage. I juli 1912 var der truffet en
aftale om oplæringsion i det første år
som bøttemager. I denne læretid var lennen 3,50 kr. om dagen i de forste 3 måne
der, 3,75 kr. i de næste 3 måneder og :
det sidste halve år 4 kr. om dagen, deref
ter fuld bøttemagerIon. Kvinderne tn
sorteringen af bottepapiret arbejdede pa
en dagløn til 2 kr. 30 ore efter overens
komsten af 1912. Også hos kvinderne var
der en oplæringstid på et år.

På kludesalen
I 1909 var kvinderne på kludesalen noa:
til at gå på arbejdsfordeling. Men kor: na
efter gik det igen fremad den nye Sea
del fabrik skulle forsynes med masser at
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råstoffer. Kludesortererskene havde i
denne periode en dygtig og ihærdig til
lidskvinde i Bothilde Lindstrøm. Bothilde Lindstrøm sad både i fagforeningens
bestyrelse og i forbundets hovedbesty
relse. Gang på gang rejste Bothilde Lind
strøm sig på fagforeningsmøderne for at
tale kvindernes sag. I 1910 gjaldt kravet
især indrettelsen af spiselokale på klude
salen.
Kvinderne på kludesalen var yderst util
fredse med overenskomstresultatet i
1912. Kludesalskvinderne fik ingen løn
forhøjelser eller bedre akkorder. Grun
den hertil var ifølge formanden: »At der
ikke var opnået mere for kludesalens
vedkommende var nærmest fordi, at fa
brikkerne kunne bevise, at der var kvin
der, der gennemgående havde haft 34
øre i timen, og da en stor part af de
mandlige arbejdere hidtil kun havde haft
32 øre i timen var det ikke så let at kom
me højere.« Kvinderne var åbenbart ble
vet for dygtige til sorteringen, så deres
akkordlønninger nærmede sig mændenes dagløn - og det kunne jo ikke gå,
mente fabrikken. Og derved blev det.

Spiritussagen i 1914
Generalforsamlingen i april 1914 havde
større tilslutning end vanligt var. For
klaringen på den store tilstrømning var,
at man skulle diskutere en noget ejen
dommeligt sag, som havde beskæftiget
sindene de sidste mange dage. Sagen var
nemlig, at driftsbestyreren havde tilba
geholdt 3 mænds løn for en dag, hvor de
var synligt berusede. Formanden Chr.
Hansen havde snakket med driftsbesty
rer Godske-Nielsen, og de var blevet
enige om, at man ikke sådan kunne ind
drage lønnen. »Så kalder vi det en bøde«
sagde Godske-Nielsen, og det kunne for
manden godt acceptere. De 3 berørte
mænd var derimod ikke tilfredse med
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den afgørelse. Og en ekstraordinær ge
neralforsamling blev indkaldt.
Det interessante ved sagen er forman
dens og generalforsamlingens reaktion de kunne nemlig ikke se nogen grund til,
at de 3 fyldebøtter skulle have deres dag
løn. Formanden gik endda så vidt, at han
satte sit mandat ind på sagen. De 3 uhel
dige mænd måtte erkende det umulige i
deres sag. Generalforsamlingen forkas
tede et kompromisforslag fra næstfor
manden, som gik ud på at betale de 3
daglønninger af fagforeningens kasse!

Overenskomster
og konflikter
I 1912 indgik papirarbejderne en 4-årig
overenskomst. Den var ikke strålende,
men alligevel god nok til at blive accep
teret. Imidlertid skulle det vise sig, at
udefra kommende begivenheder skulle
gøre denne overenskomst en hel del rin
gere. I 1914 startede nemlig første ver
denskrig - uheldigt nok midt i overens
komstperioden. Krig betyder dyrtid, og
priserne steg og steg. Lønnen derimod
var fastlåst af overenskomsten af 1912.
Overenskomsten i 1916 skulle afbøde
lidt på dette, men heller ikke den blev
for god. Parterne på arbejdsmarkedet
blev alligevel enige om at holde uoverenstemmelserne nede på et minimum
pga verdenskrigen. Papirarbejderne var
godt utilfredse også i Silkeborg. Af og til
fik man et dyrtidstillæg, men det var
langtfra tilstrækkeligt.
I juni 1917 sprang ballonen. Papirarbej
derne på samtlige fabrikker landet over
havde ’ indleveret et dyrtidskrav og af
krævede et svar af DfP inden 30. juni om
morgenen. DfPs svar udeblev, og papir
arbejderne blev hjemme - konflikten var
en realitet.
Silkeborg Avis var forstående overfor
papirarbejderne, idet avisen henviste til

Papirfabrikkens særdeles gode indtje
ning under krigen.
Konflikten gik hurtigt i hårdknude, og
hovedorganisationerne måtte indkaldes.
Strejken blev erklæret ulovlig, men det
fik ikke papirarbejderne til at genoptage
arbejdet. Efter mange og lange forhand
linger indgik man et forlig, og arbejdet
blev genoptaget på fabrikkerne den 25.
juli 1917 kl. 6 om morgenen. Det forlig,
man var enedes om, betød: for de lavestlønnede et tillæg på 1 kr. 15 øre om da
gen, mens de højstlønnede måtte nøjes
med et tillæg på 70 øre. De ugifte mænd
fik kun det halve af disse tillæg, mens
kvinderne alle sammen måtte nøjes med
50 øre ekstra om dagen. Konflikten gav
altså en kontant gevinst.
Denne ulovlige strejke i juli 1917 blev for
eftertiden i forbundets historie den begi
venhed, som betød et gennembrud for
forbundet i forholdet med De forenede
Papirfabrikker. Den senere mangeårige
forretningsfører Magnus Elling - som
selv kom fra Silkeborg Papirfabrik - ud
trykte sig endda så kategorisk i sin tale

til afdelingens 50 års jubilæum i 1945, at
før strejken i 1917 havde forbundet og
fagforeningen indenfor papirfaget intet
udrettet. Først efter konflikten kom der
respekt over papirarbejdernes fagorga
nisation ifølge M. Elling.

Blod på tanden
Arbejderklassen var i oprør i hele Euro
pa i perioden omkring afslutningen af
første verdenskrig og i årene efter. I Rus
land udbrød revolution, og arbejdere
andre steder forsøgte sig også.
Også hos papirarbejderne var tonen ble
ven en anden. Nu blev der talt skarpt om
»den kapitalistiske åger«, og arbejdsmar
kedets grundlov septemberforliget af
1899 blev kaldt for »slavetraktaten«. En
ny strømning indenfor arbejderklassen
begyndte at gøre sig gældende, nemlig
de såkaldte syndikalister. Syndikalister
ne var datidens venstrefløj indenfor ar
bejderbevægelsen, deres mål var en ar
bejderstat, og midlet var strejkevåbenet
især generalstrejken. På Silkeborg Pa

Silkeborg Papirfabrik M set fra
Bomholt Jens var oprindelig
binder. Jens var en tusindkunstner og
legetøj til børnene, og han eksperimenterede også med
værksted.

hamder:r: »i.Ue.
male. M.v
lur« -•
elektrisk barbci

pirfabrik var den ledende syndikalist
bøttemageren Christian Eriksen Byth,
men også den senere formand Magnus
Pedersen (senere Elling) var fortaler
for offentlige møder med de syndikalis
tiske ledere. En hel del af papirarbejder
ne begyndte at abonnere på syndikalis
ternes dagblad.
Syndikalisterne satte deres præg på be
givenhederne i perioden 1917-1920 også i
Silkeborg. På fagforeningsmøder blev
der nu indsamlet penge i solidaritet med
strejkende bygningsarbejdere i Køben
havn, og man udsendte skarpe resolutio
ner mod politiets brutalitet overfor syn
dikalistiske demonstrationer i Køben
havn.
Papirarbejderne var utilfredse med løn
nen, med arbejdstiden og med det lang
sommelige DsF (datidens LO), derfor fik
syndikalisterne en så stor opbakning.
Den ulovlige strejke i juli 1917 havde gi
vet papirarbejderne en stor selvtillid og
troen på egen styrke. Man fik blod på
tanden. Der blev til stadighed krævet
højere løn, kortere arbejdstid og noget så
usædvanlig som ferie. Alt var i opbrud,
og intet kunne gå hurtigt nok.

8 timers dagen
Papirarbejderne havde lige siden for
bundets dannelse sammen med den
øvrige arbejderbevægelse krævet 8 ti
mers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers
søvn. Papirarbejderne i Silkeborg havde
ofte diskuteret sagen og haft kravet med
ved hver overenskomst. I marts 1919
blev 8 timers dagen en realitet for papir
arbejderne, hvilket betød et skift fra 2
holdsskift til 3 holdsskift. Arbejdstiderne
blev nu: 6-14, 14-22 og 22-6.
8 timers dagen var en enorm sejr for ar
bejderbevægelsen, og denne sejr blev
vundet på det helt rigtige tidspunkt medens arbejderne var opsatte på at få
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tilkæmpet sig en bedre position, og me
dens de økonomiske konjunkturer stadig
var gode i landet.

Løn og levevilkår
Arbejderbevægelsen stod stærkt i årene
lige efter 1. verdenskrig, hvilket gen
nemførelsen af 8 timers dagen viser. Ar
bejderne fik også tilkæmpet sig højere
lønninger, hvilket allerede slog igennem
i 1917.
Glittemand Thomas Møller tjente i ja
nuar 1917 en ugeløn på 23 kr. 10 øre, men
allerede i august samme år var ugeløn
nen 31 kr. 80 øre. Skærer Valdemar Sø
rensen oplevede en lønstigning i samme
tidsrum på fra 25 kr. 50 øre til 33 kr. om
ugen. De to papirsorterersker Ingeborg
Olsen og Marie Larsen tjente på en 58 ti
mers uge i januar 1917 15 kr. 8 øre og i au
gust 17 kr. 98 øre. De nærmest eksplosi
ve lønstigninger fortsatte! Reallønsfaldet
i perioden indtil 1917 var nu radikalt
vendt til arbejdernes fordel.
Lønfremgangen blev nu så stor, at man
gik væk fra at regne lønnen ud i dagløn man gik over til at regne med timeløn.
Ved overenskomsten i april 1922 fik en
bøttemager 1 kr. 30 øre i timen - omreg
net til en ugeløn på nu 48 timer: 62 kr.
40 øre. Kludebanker, kludekoger, limer,
hollændermand og filtermand havde en
timeløn på 1,19 kr. dvs. en ugeløn på
57,12 kr. Mindstelønnen for mændene
var 1,17 kr. i timen. Kvindernes normale
timeløn lå på 68 øre dvs. en ugeløn på
32,64 kr.
De kraftige lønstigninger betød en for
bedret realløn, men selvfølgelig steg fø
devarepriserne også kraftigt.
Fødevarepriserne var i 1917 for udvalg
te varer: et 4 kg rugbrød kostede 90 øre,
hugget melis kostede 73 øre pr. kg, 1/4 kg
kaffe kostede 68 øre, bajersk øl 15 øre for
en halv flaske, smør kostede 85 øre for et

1/4 kg, sødmælk kostede 22 øre flasken,
kalvekød kostede 195 øre pr kg.
Fødevarepriserne var i 1922 for de sam
me varer: rugbrød 115 øre, melis 74 øre,
kaffe 98 øre, bajersk øl 33 øre, smør 106
øre, sødmælk 30 øre, kalvekød 139 øre.
Perioden 1917-20 var således en periode,
hvor der radikalt kom skred i såvel løn
ningerne som fødevarerpriserne - men
trods alt mest i lønningerne. Perioden
derefter gik det imidlertid helt anderle
des.

Ung på fabrikken
Vi er i den heldige situation i dag endnu
at have nogle papirarbejdere, som kom
til fabrikken allerede i deres ungdom i
tiden før 1922. Vi har talt med Jens Dahl
gård, Petrea Laursen og Echardt Niel
sen.
Jens: »2 dage før jeg fyldte 14 år i 1912,
troede jeg, at jeg kunne komme ned på
fabrikken. Men det kunne ikke lade sig
gøre, da man ikke tog mindreårige ind.
Da jeg så blev de 14 år, kom jeg ind som
dreng på fabrikken. Mit første arbejde
var ved pladeglitten. Vi var 3 drenge og
een voksen ved den maskine. Vi drenge
skulle lægge pladerne på og papir imel
lem. Manden puttede det ind i glitten,
hvorefter drengene igen skulle tage pa
piret af pladerne. Jeg fik 1 kr. om dagen,
altså 6 kr. for 60 timers arbejdsuge, men
alligevel mere end jeg kunne have tjent
som buddreng. Efter en måneds tid kom
jeg over på Seddelfabrikken, hvor arbej
det bl.a. bestod i at bløde mellemlæg.
Ugelønnen steg nu til hele 7 kr. og 50 øre.
Pludselig gjorde Godske-Nielsen mig til
reservebøttemager - ja jeg havde selvføl
gelig prøvet lidt først og fået et helt godt
håndelag. Det gav endnu mere i ugeløn.
Heldet var med mig, og inden jeg var 18
år, blev jeg fuld bøttemager, fordi Sed
delfabrikken udvidede med 2 bøtter. Jeg

fik nu voksenløn, men God';k<: : <■ /■■
havde stillet den betingelse, a*
lavede en slags tvungen opspar, r. g "
en del af lønnen. Det var en z;." .ær
ordning, for da jeg skulle ind
havde jeg tjent en hel lille form >e
Petrea: »Da jeg blev 15 år i 1919 cøgæ
selv ind på fabrikken hos GodLske-N.«:.sen. Jeg fik pladsen og var meget gjsu
Jeg kan tydelig huske, at jeg gik
op og købte et forklæde og et par
- det skulle være mit arbejdstøj Næste
dag kom jeg således arbejdsklædt t.. ar
bejde, men straks skulle man høre spy
digheder: »hvilket gartneri hun arbejde
de i«. Ja, der må vel have været blomster
eller lignende på forklædet - mer. jeg
forstod ingenting. Man var jo kun et snor,
barn. Jeg startede på Seddelfabrikken li
ge fra starten. Vi piger havde akkurat det
samme arbejde som drengene og den
samme løn. Vi fik 12 kr. til at starte med
som filtsnapper. Senere kom jeg over til
lægstolen - det var bedre lønnet, cg vi
ønskede alle at kommer derover. Min fa
der havde førhen arbejdet på fabrikker.,
men han havde søgt væk igen, vistnok
fordi han fandt lønnen for lille. Efter en
tid som teglværksarbejder blev har.
imidlertid arbejdsløs, hvilket var skræk
keligt for en familie dengang. En dag gik
jeg op til driftsbestyreren og søgte om ar
bejde til min far på eget initiativ. Min far
fik jobbet og blev på fabrikken i over 2f
år. Der var glæde i familien, fordi det var
som at komme igennem et nåleøje, følte
vi. Der var jo også megen arbejdsløshed
den gang.
Vi unge strejkede en gang, kan jeg hus
ke. Det var selvfølgelig de store drenge,
som satte det i værk. Vi piger fik blot at
vide, at nu var der strejke - og hvis vi ik
ke gik hjem, fik vi tæsk. Det var jo ikke
så godt. Nå, jeg pakkede mit forklæde og
mine træsko og gik hjem. Da jeg kom
hjem, sagde jeg til min far: »Vi strejker«.
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»Hvad gør I? Kan du se at komme på ar
bejde igen!« Ak, far blev gal, men hvis
jeg gik derop igen, ville jeg få tæsk. Jeg
gik op til driftsbestyreren og spurgte, om
det blev til noget med den lønforhøjelse.
Svaret var nej. Nå, sagde jeg, så kunne
jeg jo ligeså godt gå i arbejde igen og gik
ind. De andre gjorde det samme - og vi
fik ingen tæsk. Bagefter ville fabrikken
have at vide, hvem der havde været formænd for strejken, men det nægtede vi
at sige. Vi sagde, at det var vi lige gode
om - ellers ville vi da slet ikke kunne
have været for dem, de store drenge. Vi
fik ingen lønforhøjelse, men vi blev lovet
det i forbindelse med de voksnes over
enskomst. Det havde vi overhovedet
ikke tænkt på - det med overenskomst
forhandlingerne.
Når man fyldte 18 år var det ud, hvis
ikke man kunne bruges ovenpå til papir
sortering. Jeg kom op ovenpå og blev
sammenlagt 46 år på Seddelfabrikken.«
Echardt: »Min fader arbejdede på fabrik
ken, og det var en helt naturlig ting, at vi
brødre skulle ned at arbejde på fabrik
ken som 14 årige. Den direkte anledning
til, at jeg kom derned var, at jeg skulle
tjene til mit konfirmandtøj. Jeg kom ned
i Glitten, hvor vi var en 12-15 drenge og
nogle få piger. Vi sad ved de forskellige
maskiner og sørgede for, at papiret kom
til at ligge rigtigt, når det kom ud af ma
skinen.
Vi havde også en strejke blandt drenge
ne. Jeg husker, at vi sad oppe ved Kilde
bakken for at sikre os, at der ingen
skruebrækkere kom. Det blev imidlertid
ikke til noget. Jeg tror nok, at GodskeNielsen havde været rundt til de forskel
lige forældre til drengene og indskærpet
for dem, at deres knægt værsågod havde
at møde på arbejde. Vi fik intet ud af det
med det samme, men lidt senere blev
der alligevel lagt lidt til lønnen.
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Selvfølgelig var vi i lømmelalderen, og
vi kunne da lave kunster. Hvis man nu
f.eks. sad ved skråklipperen hele dagen
og puffede det nedfaldende ark papir
ned i en dertil indrettet faldkasse, så
kunne man udmærket have en bog lig
gende under kassen og læse lidt samti
dig. Driftsbestyreren vidste det udmær
ket, ja af og til kunne han tage bogen
frem og kigge lidt i den. Han sagde aldrig
noget, men man kunne tydeligt fornem
me, om han accepterede det. Hvis man
ikke kunne passe sit arbejde samtidig,
eller hvis bogen var lidt vovet, så skulle
man passe på.
Arbejdet var ikke hårdt men ensformigt.
Af og til kunne man også sørge for, at
maskinen gik i stå - bare for at få en pau
se. Man skulle blot holde igen på papiret,
så gik der kludder i maskineriet, og ma
skinen skulle standses. Vi skulle dog ik
ke overdrive, for så blev de voksne knot
ne. Vi kunne som regel dække os ind
ved, at der var tale om fejl i papiret men alligevel, vi skulle være forsigtige.
Pauserne var egentlig vel lange for os
knægte. Ofte cyklede vi hjem, men ellers
lå vi foran på græsset og solede os. Der
var forskel på drengene på Seddelfabrik
ken og så os andre - dem i bøtten var lidt
finere på den. Nej, der var aldrig krig på
kniven mellem drengene, selvom vi da
godt kunne råbe efter hinanden«.

Fagforeningen i perioden
1910-1922
Papirarbejdernes fagorganisering var et
industriforbund, det vil sige, at alle ar
bejdere på fabrikken er organiseret i en
og samme fagorganisation.
Denne organisationsstruktur har mange
fordele, men i det daglige fagforenings
arbejde kan det give en hel del ekstra ar
bejde for formanden og bestyrelsen, idet
det skal tage vare på alle de forskellige

arbejdsområder indenfor fabrikken lige
fra maskinføreren til kludesorterersken
og kulaflæsseren.
Papirarbejdernes fagforening i Silkeborg
er i denne periode præget af ustabilitet,
hvilket heller ikke blev mindre af ver
denskrigen og den medfølgende dyrtid.
En af de kontante udtryk for denne
mangel på stabilitet er, at der var hele 7
formandsskift i perioden
Formændene i denne periode gjorde et
stort og ofte utaknemmeligt stykke ar
bejde. De fortjener selvfølgelig at blive

mindet, men deres arbejd#* og problems
illustrerer ganske godt, de problemer
fagforeningen stod ovenfor i perioden.
Formanden ved årsskiftet til 1910 hed
stadig Søren Sørensen, men på general
forsamlingen 1. januar 1910 trak han sig
tilbage og blev afløst af .Jens P. Peder
sen.
Jens P. Pedersens formandsskæbne
blev kort, idet han i maj 1911 nedlagde
sit mandat i protest over nogle maskinføreres skandaløse optræden overfor ham
og afdelingen. Historien var den kort for-

Papirarbejderne klar til udflugt foran Drewsens villa ca. år 1900 (for 1904). De to frier : Xw
repræsenterer henholdsvis fabrikken og arbejderne. Arbejdernes fane er et daneb*\\\?‘\.v. w.
skriften: »Silkeborg Papirfabriksarbejdere 1872«. De mange med hvid hue er medie-; a/' pa v . -a*
e *
nes sangkor. Bemærk den unge mand i forreste række med geværet. Hertil er også
c- '
som Carola Foged her beretter om: »Når papirarbejderne skulle på udflugt rar de- fv.d.
mændene afholdt en fugleskydning. Der blev kastet en 2 krone op i h<ften.
den
»w
måtte beholde den. Og det var mange penge dengang, hvor daglønnen rar pd 5' kraner
gang min far vandt, han var så stolt så stolt. Hans 2 krone blev bestemt ikke br;.ct% -;e*. ... > . ' c
stolt vist frem.«

Papirarbejdernes sangkor ca. 1905. Bagerst nr. 2 fra højre er Søren Sørensen, i 2. bagerste række
nr. 1 fra højre er Marius Christiansen (»fessor«) og i forreste række nr. 2 fra venstre er fru Ham
melsvang. Manden med den høje hat er Gunner Mogensen, som samtidig er billedets fotograf

talt, at 4 maskinførere i februar 1911 kla
gede kraftigt til formanden over, at fa
brikken ikke havde betalt dem overar
bejdsbetaling for 2 timer en søndag mor
gen. Formanden - som altid - lovede at
se på sagen. Jens P. Pedersen førte der
efter 3 forhandlinger med Godske-Nielsen, hvorefter de 4 maskinførere trak sa
gen! Det viste sig nemlig, da det kom til
stykket, at de 4 mænd ikke var helt så
sikre på, om de alligevel havde haft det
overarbejde den søndag morgen. Denne
lempfældige omgang med sandheden
gav Jens P. Pedersen eet for træls stykke
arbejde, og han følte sig holdt for nar og
nedlagde sit mandat. Næstformanden
Magnus Jensen overtog formandsposten
i en halv dag, idet man om aftenen valg
te Chr. Hansen til ny formand. På gene
ralforsamlingen blev det vedtaget, at de
ansvarlige maskinførere skulle give Jens
P. Pedersen og afdelingen en undskyld
ning.
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Christian Hansens første formandsperio
de blev også kort - men det var efter eget
ønske. I april 1912 ønskede Chr. Hansen
at blive bøttemager. Chr. Hansen var af
den opfattelse, at fabrikken ikke ville
give ham tilstrækkelig fri til diverse mø
der, når han var bøttemand. Derfor ned
lagde han sit mandat. Igen måtte næst
formanden Magnus Jensen træde til og
overtage formandsposten.
Under overenskomstforhandlingerne i
januar 1916 gik bølgerne højt på fagfore
ningsmøderne. Man ville have store løn
forhøjelser for at indhente de galoperen
de priser. På generalforsamlingen ved
tog man en skarp resolution, hvori man
på det bestemteste nægtede at give for
bundets forhandlere mandat til at indgå
forlig med arbejdsgiverne. Magnus Jen
sen følte medlemmernes krav så urime
lige og holdningen overfor forbundets
forhandlinger så negativ, at han nedlag
de sit mandat i konsekvens heraf.

I perioden januar 1916 til juli 1918 har
Christian Hansen sin anden og tredie
formandsperiode. Lars P. Jensen havde
posten fra marts 1916 til januar 1917.
Christian Hansen må til sidst trække sig
efter megen kritik. Den nye formand
blev Magnus Petersen (senere Elling), og
med ham bliver der ro på formandspo
sten.
Forholdet til Fællesorganisationen
havde løbende været til debat på fagfor
eningsmøderne, men hver gang man
havde stemt om udmeldelse, var forsla
get blevet forkastet. Chr. Hansen var en
ihærdig tilhænger af samarbejdet med
Fællesorganisationen. Allerede i sin før
ste formandsperiode var han blevet ind
valgt i bestyrelsen for Fællesorganisatio
nen og fungerede fra da af som sekretær.
Ironisk nok blev det samme Chr. Han
sen, der blev den direkte årsag til, at af
delingen meldte sig ud af Fællesorgani
sationen i oktober 1918. Årsagen var, at
Chr. Hansen nægtede at trække sig fra
Fællesorganisationens bestyrelse, efter
at han var blevet væltet som formand.
Det tog bestyrelsen og den nye formand
meget ilde op. Chr. Eriksen Byth benyt
tede utilfredsheden til igen at fremsætte
kravet om udmeldelse af Fællesorgani
sationen, og denne gang blev det vedta
get. Papirarbejderne stod udenfor Fæl
lesorganisationen, indtil generalforsam
lingen i oktober 1921 enstemmigt valgte
at genindmelde sig.

De højt lønnede papirarbejdere forsøg
te i 1919 på forskellig vis at optræde uaf
hængigt af fagforeningen. I sommeren
1919 forsøgte maskinførerne og hollænderformændene at lave en ny forening.
Generalforsamlingen i juli 1919 diskute
rede denne forening og afviste katego
risk berettigelsen af en sådan forening.
Knapt havde man fået bremset det for

søg, førend bøttemagerne forsøgte sig på
det samme. Bøttemagerne havde dog
ikke lavet en forening, men ville også
selv forhandle løn udenom fagforenin
gen. Generalforsamlingen blev fortør
net, og specielt harmfuld blev man på de
to bestyrelsesmedlemmer, sorn havde
deltaget i disse planer i deres egenskab,
af bøttemagere. Der blev rejst krav om.
at de to bestyrelsesmedlemmer skulle
• nedlægge deres mandat i bestyrelsen.
Det nægtede de. Efter længere disk us
sion og en afstemning forblev de i 'besty
relsen. Det resultat var 2 andre bestyrel
sesmedlemmer så utilfredse med. at de
nedlagde deres mandat.
Det lykkedes fagforeningen at imødegå
disse løsrivelsestendenser. Men sager,
om bøttemagerne ulmede stadig. I ja
nuar 1920 blev bestyrelsen voldsomt kri
tiseret for at bestå af et flertal af dettemagere, som tilmed fortrinsvis kun va
retog denne gruppes interesser. Magnus
Petersen - som kort tid forinden var t le
vet bøttemager - afviste kritikken.
Alt i alt indebar industriforbrmdssrnikturen mange spændingsmuligheden
som generalforsamlingen og bestyrelsen
jævnlig måtte diskutere (og skændes
om) og udjævne.

Fagforeningen var ikke kun bestyre .ser
men i høj grad også diverse udvalg Per
var et festudvalg, som ordnede den .t>
lige sommerudflugt. Der var unærstet'
telsesudvalget. sygel isteudvalget cg c"
ni ngsudvalget. Fagtoreningssvnt"ge
tet blev indbetalt hos en p.aassasse v
som blev valgt for hvert arbe;e.sv'.v* ene
Udvalgene var imidlertid også ptwgv s
en vis ustabilitet og liypp'.ge uo.sv . '
ger. Ved valg til bestyrelsen uugv ve
kvinderne en valggruppe for > 'C ‘
her valgtes det (del kvinde'tgv l'estx v
sesmedlem(mer) og et hovedbvstx tv
medlem.

Krise og lock-out
Indtil 1921 gik alt hurtigt og stadigt frem
ad, men så kom omsvinget, og den øko
nomiske krise vendte op og ned på alt. I
fagforeningens 2. gamle protokol fra pe
rioden 1919 til 1926 kan vi få et levende
indtryk af de problemer papirarbejderne
nu stod overfor.
Vi vil her gengive hele referatet fra den
ekstraordinære generalforsamling den
23. september 1921, hvor papirarbejder
ne har indkaldt den nyvalgte borgmes
ter for Socialdemokratiet Esben-Petersen, for hjælpekassen Ramsing og folke
tingsmand og kommunalbestyrelses
medlem Jakob Christensen:
»Formanden bød velkommen og særlig
de byråds- og hjælpekassemedlemmer
som var kommen til stede. Chr. Eriksen
og A. Jensen foresloges til dirigent, sidst
nævnte valgtes.
Formanden: Som de alle ved har vi ind
sendt andragende til byrådet om skatte
lettelse, men det blev nægtet på et par
undtagelser nær.
Borgmesteren oplyste, at byrådet ikke
havde ret til eftergivelse af skat, da det
er en gæld, som alle står i til kommunen
for det foregående år, og som skal beta
les. Jeg er selvfølgelig klar over at det
kniber særlig for papirarbejderne med
den indskrænkede arbejdstid. Det er
selvfølgelig ikke meningen, at vi vil
være med til at ruinere hjemmene og
lade dem gå til grunde. Jeg kan ikke
tænke mig anden udvej at gå end til, at
arbejdere, som er dårligst stillede og sær
lig, hvor der har været sygdom, henven
der sig til hjælpekassen om støtte.
R. Hagensen: Borgmesteren siger, at de
selvfølgelig ikke vil lade hjemmene gå til
grunde, men hvad skal en mand gøre,
som har flere børn i lære?
Formanden mente, at man ligeså vel her
som i Dalum kunne hjælpe. Ramsing

50

gjorde rede for hjælpekassens ret til at
hjælpe.
Boris ville gerne spørge borgmesteren,
hvad han mente med at ruinere et hjem,
for selv om også mine møbler bliver hen
tet, har jeg dog min løn alligevel. Jeg har
3 børn, så vi er 5 medlemmer, som skal
leve af 65 øre pr. medlem om dagen. Vi
skulle have prøvet kræfter, da general
strejken var erklæret, så ville det vist
have set anderledes ud nu.
Borgmesteren: jeg forstår ikke rigtig Bo
ris’s betragtninger. Jeg er klar over, at de
med mange børn ikke kan klare sig, men
derimod er der jo andre som nok kan.
Jeg er også klar over, at de der er mest
uheldig stillet bør hjælpes, men de der er
helt arbejdsløse skal hjælpes.
Jakob Christensen: Det var jo rart, om vi
kunne komme herop i aften og sige, at I
kan få alt hvad I ønsker. Jeg kunne øn
ske, at vi fik lidt mere kritik af De for
enede Papirfabrikker, og det har undret
mig, at de ikke for længe siden har hen
vendt dem til os, men de har måske
ment, at forbundet selv kunne klare det.
Frode Mikkelsen: Hvorfor jeg tager ordet
er i min egenskab af formand for Fælles
organisationen, man kan jo nok forstå, at
en mand som delvis arbejder er mere
uheldig stillet end dem, der er helt ar
bejdsløse. Jeg mener, der bør rejses en
protest mod Selskabet.

Folketingsmand Jakob Christensen
mente, at den herværende bestyrelse
skulle have henvendt sig til Forbundet
og rejst en kritik mod Fabrikkerne. Jeg
er klar over, at afdelingen her ikke kan
gøre det, men dette må ske gennem ho
vedledelsen, da det let kunne skade sa
gen, især hvis hovedledelsen forhandle
de om andet. Jakob Christensen oplyste,
at det mest var udenlandsk papir, der
blev brugt til korrespondance, det er for
modentlig, fordi avancen er større.

Jens Jensen takkede for indbydelsen.
Jeg har jo en del kendskab til forholde
ne. Det forbavsede mig, at der ikke alle
rede har været flere ansøgere om hjælp,
end der har været, men det er måske for
di papirarbejderne har forstået at skaffe
sig ekstra arbejde.
Da ikke flere ønskede ordet oplæstes en
resolution, som vedtoges enstemmigt.
Mødet hævet M. Kristiansen.«
Mødereferatet afspejler den nød hoved
parten af papirarbejderne nu stod i eller
overfor. Jens Jensens - givetvis papirar
bejdernes første fagforeningsformand lille sidebemærkning om papirarbejder
nes evne til at få ekstraarbejde var et
faktum, de fleste i Silkeborg ville kunne
nikke bekræftende til. Papirarbejderne
var berømte og berygtede for deres eks
traarbejde ude i byen, men det er en hel
anden historie, som vil blive fortalt om
senere. Ekstraarbejdet var for mange en
simpel livsnødvendighed. Jakob Chris
tensens udtalelse om konkurrencen fra
udenlandsk papir var en anden vigtig
faktor til forståelse af papirindustriens
situation nu. De udenlandske papirfa
brikker kunne nu fremstille bedre og bil
ligere papir af fin kvalitet - hvilket især
ramte Silkeborg Papirfabrik. Fabrikken
var på dette tidspunkt på udkig efter en
ny papirmaskine.

Den omtalte resolution, som blev vedta
get ensstemmigt på mødet, viser igen pa
pirarbejdernes nærmest desperate situa
tion. I resolutionen anmoder de om frita
gelse fra 8 timers reglen. Det blev afvist.
I marts 1922 kom papirarbejderne ud i
endnu en lang konflikt. Denne gang var
det imidlertid en lock-out. Baggrunden
var at arbejdsgiverforeningen ved over
enskomstforhandlingerne
krævede
drastisk lønnedgang. DfP krævede løn
nedgang, men arbejderne sagde nej.

Derefter lock-outede fabrikkerne papir
arbejderne. Lock-outen varede en må
ned og endte med et forlig, hvor arbejds
giverne ikke blev de store sejrherrer og
arbejderne ikke de store tabere.
Jens Dahlgård oplevede denne lock-out
og fortæller om sine oplevelser: »Jeg var
heldig. Om morgenen, da vi fik at vide,
at vi ikke skulle møde, tog Oskar Bid
strup og jeg cyklerne og cyklede ud til
Lysbro Teglværk og søgte arbejde. Det
var der flere papirarbejdere, der gjorde.
Vi fik arbejde, men det var hårdt arbej
de. Vi arbejdede på akkord, så blodet
bogstaveligt løb ud af næsen på mig,
men ugelønnen var højere end på fabrik
ken. Efter 3 uger fik vi arbejde ude i sko
ven. Oskar var nygift og lock-outen kun
ne være blevet den helt store katastrofe
for ham, men heldigvis klarede vi det på
denne måde. Nej, der var aldrig tvivl om,
at jeg igen ville ned på fabrikken, jeg
havde ikke lyst til at fortsætte, hverken
på teglværket eller i skoven. Papirarbej
det havde min interesse.«
Det var ikke alle, der var så heldige som
Dahlgård og Bidstrup. På den ekstraor
dinære generalforsamling er følgende
ført til referat: »Lohse forespurgte om
lock-outen muligvis kunne vare en må
ned endnu, og om der så kunne ventes
støtte andre steder fra, for ellers ser
jeg ikke nogen udvej for at skaffe brødet
til mig og min familie.« Der var tale om
virkelig nød, og trøst var det svært at fin
de. Formandens svar til Lohse var »at
man måske kunne tage understøttelsen
fra de ugifte og give dem der trænger
hårdest.« Dette svar afspejler igen tidens
klare holdning: først skal familiefaderen
sikres, dernæst kommer så de ugifte
mænd og kvinderne.
Selv i denne trængte situation vedtog
generalforsamlingen at bevillige 50 kr.
til de strejkende i Randers.
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Klare linier
Perioden fra fabrikkens genåbning i
1894 til lock-outen i 1922 var en begiven
hedsrig periode, hvor kræfterne mellem
DfP og papirarbejdernes unge fagorgani
sering så at sige blev afprøvet. I starten
havde fabrikkerne forsøgt sig med en
meget hård arbejdsgiver politik, som
først henimod slutningen af perioden fik
et kontant modspil af fagorganisatio
nen. Men efter styrkeprøverne i 1917 og
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1922 lå løn- og arbejdsforholdene i relati
ve faste og ordnede rammer. På Silke
borg Papirfabrik var traditionerne igen
ved at udvikle sig, således fik mange
fædre deres drenge og piger ned på fa
brikken. Det blev i høj grad et familie
foretagende at have arbejde på fabrik
ken.

Silkeborg Papirfabrik og papirarbejder
ne var nu igen et traditionsfyldt element
i Silkeborg.

Fast arbejde - »hyt for livet«
- perioden 1922-1950
Holger Madsen: »Den 21. september
1922 gik en kammerat og jeg ned på
fabrikken for at søge arbejde. Han var 17
år, og jeg var lige fyldt 16. Vi
gik op til bogholder Petersen og spurgte,
om de havde brug for nogen. Petersen
ringede over til papirmester Lindquist
ovre på Seddelfabrikken. »Jeg har 2 un
ge herovre, een på 17 år og een på 16
år - kan De bruge Dem?« »Vi har brug
for een, så send den yngste« blev

svaret. Og derved fik jeg arbejdet og blev
på fabrikken i de næste 51 år. Jeg starte
de ganske vist ovre i Seddelfabrikken,
men blev hurtigt bedt om at gå over i
den Gamle bøtte. Det anede jeg ikke,
hvor var. Men derover kom jeg da.«
Holger Madsen er en af de mange gamle
papirarbejdere, som har arbejdet på Sil
keborg Papirfabrik i perioden. Vi har talt
med 20 papirarbejdere, som har arbejdet
i perioden, for at høre deres historie og

.... .
53

deres fortællinger om det at være papir
arbejder og arbejde på Silkeborg Papir
fabrik. De 20 gamle papirarbejdere har
arbejdet forskellige steder på fabrik
ken og dækker derved hele fabrikken,
de har arbejdet på fabrikken på forskelli
ge tidspunkter, og de er selvfølgelig på
mange måder forskellige. Men eet har de
til fælles, at de har været papirarbejdere
på Silkeborg Papirfabrik i perioden
1922-1950.
Vi vil her kort præsentere de 20 papirar
bejdere ud fra deres situation i 1922, da
Holger Madsen lidt kejtet søgte vej op til
den gamle bøtte. Jens Dahlgård (25 år)
og Carl Melau (25 år) arbejdede som bøt
temagere inde på Seddelfabrikken, og
ovenpå på sortersalen sad Petra Laursen
(18 år). Papirarbejderbørnene Fini Niel
sen (3 år), Charley Laursen (5 år), Hardy
Riemenschneider (9 år) og Henrik Boris
(7 år) var endnu for unge til at tænke på
fremtidig arbejdsplads. Villy Bomholt
var 13 år og havde nok en anelse om, at
lige så snart han blev konfirmeret, skulle
han ned på fabrikken for at arbejde som
dreng. Papirarbejderbørnene Harbo Lyneborg Jensen og Echardt Nielsen kend
te selvfølgelig forholdene på fabrikken,
men overvejede ikke i 1922 at søge der
ned. Harbo Lyneborg Jensen (21 år) var
lige udlært snedker, og Echardt Nielsen
(18 år) var gået i lære som maskinarbej
der på Silkeborg Maskinfabrik. Marthilde Mortensen (22 år) skænkede ikke pa
pirfabrikken een tanke det år, da hun le
vede et landmandsliv ved Brande. Gud
run Kjær Rasmussen (21 år) tjente i hu
set i København til en god løn, men med
et vist hjemve til Jylland. Den 15-årige
Clara Rasmussen ønskede ganske vist at
bosætte sig i Silkeborg, når tiden var
moden til det, men fabriksarbejdet hav
de hun ikke i tankerne. Den yngste af pi
gerne Erna Rasmussen var kun 7 år og
lige begyndt i skolen i Kragelund. I
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Østerbording gik den endnu ikke skole
pligtige Svend og hjalp til på forældre
nes husmandssted. Georg Andersen (19
år) rejste land og rige rundt med cirkus,
og en tur til kulminerne i Belgien af
skrækkede ham ikke. Man var ung og
kunne klare al verden. Christian Ærø (5
år) var både for lille og for langt væk fra
Silkeborg til, at fabrikken optog hans
tanker i det herrens år 1922. Carl Ras
mussen (10 år) boede ovre i Alderslyst og
havde således mulighed for at se over til
fabrikken, men han gik i skole, og fre
dag-lørdag var han buddreng i Alders
lyst Brugsforening, som var startet 3 år
før.
Vi vil nu følge disse mennesker i deres
arbejde på fabrikken og høre deres for
tællinger om livet som papirarbejder i
perioden. Det er en lang og spændende
historie - men også en svær historie at få
nedskrevet. Det er en historie, som er
knyttet sammen med fællesskabet på fa
brikken, med udviklingen i det øvrige
samfund, med fabrikkens udvikling,
med helt private og individuelle oplevel
ser osv. osv. Alligevel - alle vanskelighe
der til trods - vil vi med udganspunkt i
disse erindringer tegne et billede af pa
pirarbejdernes historie i denne periode.
Silkeborg Papirfabrik var og er en fabrik
med mange arbejdsområder. Det kan
godt virke lidt uoverskueligt for andre
end papirarbejderne, derfor vil vi følge
arbejdsområderne et for et. Ved hvert
område vil der være en kort redegørelse
om, hvad der laves på netop dette områ
de. Rækkefølgen af arbejdsområderne
vil følge papirfabrikationen fra kludene
til det pakkede papir. Læseren skulle
derved også kunne skabe sig et indtryk
af selve papirproduktionen.

På kludesalen
Allerede H. C. Andersen havde været

imponeret over papirets udvikling fra
de beskidte klude til det fine hvide pa
pir. Til bøttepapir og det fine maskin
fremstillet papir skulle der dengang
bruges klude som råstof Kludene blev
først gennembanket for det værste støv
inden det kom op til sortering på klude
salen. Denne sortering udførtes af
kvinder placeret ved hvert sit sorterebord. På en lodret stående kniv, der
sad fast på bordet, skar man kludene i
mindre stykker, samtidig med at man
fjernede knapper, hægter, elastik og
andet fra kludene. Kludene blev af
kvinderne fordelt i 10 forskellige rum i
bordet alt efter deres egenskaber og an
vendelighed til diverse papirkvaliteter.
Der blev skelnet mellem to hovedgrup
per: linned og bomuld. Inden for disse
grupper opdeltes de igen i nye eller
gamle klude, kulørte eller hvide, slidte
eller mindre slidte klude alt efter an
vendelighed. Kludene betegnedes med
bogstaver og tal f.eks. N.B.L. = nyt bleget linned, B.B.l = nyt bleget bomuld,
B.B.4 = gammel 1/2 bleget bomuld (gi.
snavsede pudseklude). Efterhånden
kom der så meget kunststof i kludene,
at man gik over til at anvende affalds
produkter fra spinderierne.

Clara Rasmussen: »Jeg blev alene med 2
små drenge i 1933, og det var meget småt
med hjælp. I børnepenge fik jeg 100 kr.
hvert halve år. Jeg søgte derfor ind på fa
brikken, og det var ingen sag at komme
ind. Nok fordi jeg netop var enlig. Det
var en meget stor omvæltning for mig at
blive en fabrikspige - og tonen! Den var
ramsaltet.
Rebekka Sørensen var tillidskvinde på
kludesalen dengang. En pragtfuld kvin
de. Hun hjalp mig meget - noget af det
første hun sagde til mig var: »at hun nok
skulle få en ordentlig fabrikspige ud af
mig«. Og det tror jeg nok også, at hun fik,

Maren ordner ny hjørner.

selvom hun kaldte mig et »klok’får *... a:
begynde med.«
Mathilde Mortensen: »Min mand døde .
1938, og jeg stod tilbage med 5 børn : al
deren 4 til 15 år. Jeg kunne få noget der
hed enkebørnspenge, men det var kur.
260 kr. hver 3. måned. Min mand havde
arbejdet på fabrikken fra 1934. så jeg gik
ned og søgte arbejde. Det fik jeg. Til at
begynde med var jeg rengøringskone,
men i 1942 kom jeg over på kludesalen.
Det var en grim omvæltning at blive fa
brikspige fra at have været landmands
kone, men især Laura var flink til at
hjælpe. Hun behandlede mig nærmest
som en datter.«
Clara Rasmussen: »Vi mødte klokken
halv syv og gik klokken 5. I den lange
middagspause fra 12 til halv 2 cyklede
jeg ofte hjem for at gøre alt klar til. når
jeg kom fra arbejde. Vi arbejdede på ak
kord alle sammen eller rettere alle os
med de gamle klude. De nye klude, som
vi kaldte »nyhjørner«, blev sorteret på ti
meløn af de ældste kvinder på kludesa
len. På timeløn kunne vi tjene 32-34 kr.
om ugen, men på akkord kunne vi kom
me op på 48 kr. om ugen. Ja afog til me
re, men så var der den mærkelige skik,
at’vi ikke måtte få udbetalt mere end
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hvad der svarede til 1 kr. i timen, altså 48
kr. om ugen - det vi tjente derudover
skulle gemmes til en senere lønudbeta
ling.«
Mathilde Mortensen: »Vi stod op, når vi
arbejdede på akkord. Det var kun store
Laura, som sad ned på grund af, at hun
var så tyk. Men hun kunne vel nok sorte
re, så det generede hende ikke. Vi andre
havde godt nok en 3-fods stol, men den
sad vi kun på, når vi arbejdede på time
løn ved de nye klude. Vi sorterede al
slags stof: hør, det vil sige linned, som
blev brugt til det håndgjorte papir, bom
uld, fiskenet det var dejligt, kulørt, sejl
dug, brandslanger osv. Alle sømme, lap
per, elastikker o.lign, skulle vi ordne på
den store kniv foran os. Jo vi skar os tit.«
Clara Rasmussen: »Jeg kan fortælle, at
een dag besvimede en af pigerne ned i
de klude, der lå ved siden af hende, fordi
hun havde skåret sig. Rebekka gik reso
lut hen og tog en spand vand og pøste i
hovedet af hende med ordene: »Se at
kom’ op i stedet for at ligge der og skabe
dig.« Uha, tænkte jeg, for jeg var den
gang heller ikke glad for at se blod. Så en
dag skar jeg mig selvfølgelig også, og
straks frygtede jeg samme tur, som den
anden. Men nej, nej, der var ingen græn
ser for Rebekkas hjælp - hun bandt en
klud om fingeren og sørgede for, at jeg
kom til hægterne igen. »Hvorfor gjorde
du ikke det samme ved mig som hende
derovre?« spurgte jeg. »Der er forskel på
at skabe sig og komme galt af sted« lød
Rebekkas svar.«
Mathilde Mortensen: »Det værste arbej
de vi havde var sejldug og så fjerdyner
ne. Ved sejldugene blev vi så møgbe
skidte både udvendig og indvendig, at
vi kunne spytte sort i 8 dage efter. På de
dage fik vi fri en halv time før for at gå
ned og vaske os. Det var også i høj grad
tiltrængt.«
Clara Rasmussen: »Vi fik jo alle slags
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klude. Ofte var det uhumsk, det kommer
man ikke udenom. En gang fik vi nogle
klude fra Rusland, som vi kaldte »rus
serklude«. Det var rigtig stærk linned,
man begreb ikke, at nogen kunne have
brugt det til bukser, men stoffet var vel
egnet til papirproduktion. I dette stof
kunne vi tydeligt se render af luseæg uha det var ikke appetitligt.«
Mathilde Mortensen: »Det fortaltes, at
førhen havde man fået russerklude, som
havde ført kopper med sig. Store Lauras
datter fik det.«
Clara Rasmussen: »Vi fik også klude di
rekte fra Københavns skarnkasser. Her
kunne vi finde dameunderbukser med
blod i, herreunderbukser med gummi i
osv. ja, vi kunne også være heldig at fin
de en 10 krone seddel, men lad det væ
re. Til at begynde med gik jeg ud og vas
kede hænder til frokost og spiste min
mad derude. Men det varede ikke længe,
inden jeg også spiste min mad inde ved
kludene. Ja, Rebekka smed sig i kludene
og tog sig en middagslur i den store pau
se.«
Mathilde Mortensen: »Når vi havde sor
teret vores klude gik vi op til mester og
fik det vejet. Derefter blev kludene eftersorteret af nogle ældre mænd, som
stod ved et bord helt oppe foran. Det
hændte da, at vi fik det hele tilbage, fordi
de havde fundet et elastik eller lignende.
Så skulle vi omsortere - på egen reg
ning.«
Clara Rasmussen: »Jo vist var det svært
at få pengene til at slå til, men det skulle
de. Og det gjorde de. Vi kunne leve bil
ligt, f.eks. kunne jeg købe 2 knækpølser
til 5 øre stykket, dem skar jeg i 4 stykker
og skar skindet af. Pølserne blev ristet på
panden, og vi fik persillesovs til. Det var
en herlig middag, som drengene elskede.
1 pund hestefars kostede 35 øre. Vi hav
de også den fordel ved at arbejde på fa
brikken, at vi hver lørdag kunne låne en

nøgle og gå ned og bade på fabrikkens og kunne gå dét tidligere hjem. Det var
badeværelse. Hver lørdag tog jeg dren vi kvinder især glade for, fordi de tidlige
gene med ned for at blive vasket, for vi re 1,5 times middag var både noget og in
havde jo ikke badeværelse, der hvor vi genting. Nej, vi var glade ved at kunne
boede.«
få tidligt fri og blive hjemme. Mændene
Marthilde Mortensen: »Når man tænker var derimod imod det, de var jo vant til
tilbage, så kan man faktisk ikke en gang at have koner til at have middagen parat
selv fatte, hvordan man har klaret det. til dem. Heldigvis vandt vi.
Arbejde, 5 børn, op og tænde kakkelovn, Efter krigen blev det mere og mere ner
gammeldags komfur og om lørdagen og vepirrende med al det kunststof i klude
søndagen vask i gruekedel. Men den ne. Vi kunne simpelthen ikke se det.
gang var man jo kun 37 år og kunne kla Hvis vi ville være helt sikker kunne vi
re alt. Den ældste dreng var i lære som stryge en tændstik, så trak kunststoffet
gartner og tjente 5 kr. om ugen, de 4 kr. sig sammen. Kunststoffet, elastikkerne
fik jeg, den sidste krone var hans lom og de andre urenheder i kludene ødelag
mepenge. 2 af de andre havde budplads de jo papiret, for når det kørte igennem
og kunne derved også give lidt hjemme. papirmaskinen, så smeltede kunststof
Vi boede i eget hus, og skulle hver må fet. Til sidst gik vi over til nye klude fra
nedsdag betale kreditforeningen 40 kr., spinderierne.«
men det fik vi alligevel udredt af lønnen. Clara Rasmussen: »Sammenholdet var
Dengang kunne en købmandsregning godt, virkeligt godt - men her var ikke de
lyde på 15 kr. for en hel uge. Det var and store selskabeligheder. Vi lavede kaffe
re tider end nu - andre lønninger, men og gav kage på vores fødselsdage og så
også andre priser.«
dan.«
Clara Rasmussen: »Vi arbejdede på ak Kludesalskvinderne var berygtede på
kord og arbejdede hårdt, men alligevel hele fabrikken for deres bramfrie sprog.
var der også tid til sjov. Jeg husker en Flere af de mandlige arbejdere kviede
gang, Rebekka havde taget sin rejse sig meget ved at gå derover. I almindelig
grammofon med. I pausen satte hun så omtale blev de kaldt for kludesalsma
en gammel 78-er på, og vi dansede til. Da dammer, dels fordi mange var ældre og
fløjten lød igen fortsatte vi med at høre dels ret kraftige. Kludesalskvinderne var
pladen, selvom mester havde været der. noget helt for sig selv, men altid vellidte
For som Rebekka sagde: »Vi skal da lige trods alle grovheder. Ofte slog et varmt
hjerte bag de store ord og den store krop.
høre pladen færdig.««
Mathilde Mortensen: »Besættelsen be Det fortæller Julius Bomholdt også om i
tød ingen store omvæltninger for os på sine erindringer, men også kludebanker
kludesalen. Alligevel var der nogle for Christian Ærø opdagede det: »Laura var
andringer: vi kunne ikke mørkelægge skrap, uha. Men én gang opdagede jeg, at
inde på salen, og derfor måtte vi vente hun nok alligevel ikke var så hård, som
med at begynde på arbejde til det blev man ellers umiddelbart ville tro. Det var
lyst klokken halv ni. Det med mørkelæg engang lillejuleaftens dag, hvor vi havde
ningen og de ændrede arbejdstider be taget en grammofon med og spillede ju
tød også, at vi sløjfede den lange mid lesalmer oppe på kludesalen. Da græd
dagspause og nøjedes med en halv time. Laura.«
Det var dejligt, og heldigvis beholdt vi Kludesalskvinderne kunne også stikke
den lille middagspause også efter krigen lidt til side til sig selv. F.eks. kunne nogle

af mændene godt få et par arbejdsbukser
oppe fra kludesalen. Under besættelsen,
hvor det var helt umuligt at få tøj, kunne
kvinderne også skaffe noget, især var
det dejligt med næsten helt nyt barnetøj.
Der var jo så mange klude, at ingen
tænkte over det - og det var med alles
stiltiende samtykke.

Ved kludekogning og
drypkasserne
Kludene skal efter sorteringen yderli
gere renses og opløses til de til papir
fremstilling nødvendige fibre. Kludene
kommer ud til kludehuggeren og ban
keren, således at kludene er klar til
kogning, som foregår under tryk i store
kuglerunde kogere, der cirkulerer om
egen akse. I kogeren - også kaldet »gra
naten« - tilsættes kalkvand og soda,
og der koges 6-10 timer. Efter kognin
gen udskiftes dækslet, som lukker for
kogeren, med en sibund, og kludene
vaskes. Der tilsættes frisk vand gen
nem kogerens akse, og det snavsede
vand skyldes ud på gulvet, hver gang
sibunden under kogerens cirkulation
vender nedad. Efter endt kogning og
vaskning transporteres kludene til en
halv tøjshollænder, hvor en findeling og
afkortning af kludefibrene foregår.
Kludene er nu blevet til en grødet mas
se affibre på 1-2 cm og benævnes heref
ter »halvtøj«, da de endnu mangler en
hollænderbehandling med yderligere
afkortning af fibrene. Halvtøjet nedtappes i store flisebeklædte betonkar
»drypkasser«, som kan rumme mindst 1
kog klude. I bunden af kasserne er an
bragt porøse sten, som er hvælvede på
undersiden. Disse hvælvinger danner
kanaler, hvorigennem vandet kan bort
ledes og da hullerne er gjort størst på
stenenes underside, medens de på over
siden er så fine, at de ikke tillader stof58

Egon Kjeldsen ved hugge- og afstøvemaskinen.

fibrene at passere, virker de som et ef
fektivt dræn.

Svårt-Thomas arbejdede i kogeriet i
30-erne, og hans tilnavn antyder, at det
var beskidt arbejde. Under besættelsen
fik Svårt-Thomas en støvsvulst i lunger
ne og måtte holde en ufrivillig pause.
Fini Nielsen: »Det dejlige ved arbejdet
var, at det var dagarbejde - hver dag fra
6 morgen til 2 eftermiddag. Man gik ene
mand ude i kogeriet og skulle sørge for,
at hollænderierne fik den slags klude, de
skulle bruge den dag. Hver dag fik jeg af
kontoret at vide hvilke slags klude, der
skulle hugges, og så hentede jeg dem.
Kludene blev hugget i huggeren, som i
sig selv var tandhjul. Det var lidt kompli
ceret, men der var 3 transportbånd, hug
geren og bankeren. 1. transportbånd før
te kludene igennem huggeren, indtil
kludene var delt i de ønskede størrelser.
2. transportbånd førte kludene ind til
bankeren. Og 3. transportbånd førte klu
dene ud til de 2 granater. Til den ene gra
nat blev kludene direkte kørt ud på en
sliske, mens jeg måtte fylde den anden
granat med klude ved hjælp af en kurv.

Det var i sandhed et beskidt arbejde, og
var man et svin med sig selv, kunne man
let blive dårlig. Vi havde masker til især
bankearbejdet, og hvis man ikke tog en
maske på, havde man det ikke ret godt
resten af dagen. Det første jeg gjorde om
morgenen var at tømme granaterne, læs
se de kogte klude i små kasser og køre
det ind i halvtøjshollænderiet. Herinde
skulle jeg også hjælpe med at læsse op i
hollænderen.
Den gang huggede vi alle slags klude, og
en overgang fandt vi mange udmærkede
»Lindberg-flipper«, som vi tog fra og
solgte. Der var mange, som kom ned og
spurgte, om vi ikke lige havde en flip, de
kunne købe til en billig penge. Nu til
dags er det jo helt anderledes, nu putter
de nærmest rå bomuld direkte i gra
naterne.«
Arbejdet i drypkasserne var noget af det
tungeste arbejde at blive sat til. Af og til
blev folkene ved maskinerne sendt der
ud for at hjælpe, og det var ingen ønske
tjans at være der. Drypkasserne kunne
dog også i enkelttilfælde anvendes til
noget helt andet, nemlig hvilested for
trætte natarbejdere. For når kludene
havde stået et stykke tid, var de tørre i de
øverste lag, og her kunne man så sove.
Fini Nielsen: »Det er rigtig nok. Min far
har fortalt mig, at de en nat fandt en af
deres kammerater sovende i en af drypkasserne. Det skulle ligegodt være løgn,
mente de. Så de lukkede drypkassen og
satte en vandslange ind i den. Lidt efter
hørte de nogle desperate slag mod kas
sen, hvorved kilerne blev slået af og ud
styrtede manden. Fra den nat af sov han
ikke længere i drypkasserne.«
Om der er blevet sovet i dem siden vides
ikke.
Den alvorligste ulykke i perioden skete
ved drypkasserne. Det nøjagtige hæn
delsesforløb kendes ikke, men ulykken
fik øjeblikkelig dødelig udgang. Donner-
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ler Kollergang), hvor alt papirudskudet jinmales til genbrug i hollænderierne.
Fini Nielsen: »Vi var 5 mand ved hollænderi 1 og 2 og 3 mand ved hollænder i 3.
Ved hollænderi 1 og 2 var der 2 formænd, 1 melkoger og 2 tøj læssere. Før
hen havde der kun været 1 formand,
som ikke måtte tage del i påfyldningen
af hollænderne. Dengang var der een
formand og så en l.mand. Under besæt
telsen blev der så 2 formænd, som skulle
deltage i påfyldningen. Ved hollænderi 3
var der 1 formand, 1 melkoger og 1 tøjlæsser. Man kan godt sige, at der var en
aldersrækkefølge: først kom man i hol
lænderi 1, dernæst til nr. 2 og, når man
var tilstrækkelig gammel, til hollænderi
3. Hollænderi 3 var ikke lettere, men
mere teknisk og med knap så meget løberi ned til papirmaskinen og glitten.
Ved hollænderi 1 og 2 blev der løbet, ja
vi løb nærmest fra den ene ende af fa
brikken til den anden. Når vi f.eks. skul
le lave råmateriale til farvet papir, som
de havde kørt med, så skulle farverne jo
passe. Derfor gik hollænderformanden
ned til papirmaskinen med en prøve,
som han hentede ved blandhollænderen.
Prøven blev fortyndet til den konsistens,
som løb på viren. Hollænderformanden
lavede dernæst et hul i papirbanen, og
viremanden lagde prøven i hullet. Deref
ter gik turen til glitten, hvor man vente
de indtil papiret med prøven kom. Der
kunne gå ca. 20 minutter. Hollænderfor
manden bad så 1. skæreren om at rive
prøven ud af papiret, hvorefter man nøj
agtigt kunne se om farven passede.
Gjorde den ikke det, skulle man igen op i
blandhollænderen og tilsætte noget me
re af det ene eller det andet.
Stoffet blev malet i hollænderen, deref
ter tappet ned i blandhollænderen,
hvor farve og andre fyldestoffer blev til

60

sat. Når det var helt klart blev massen
tappet ned i kørekarret, hvorfra papir
maskinen tog det.«
»Hollænderarbejdet var et meget tungt
arbejde. Husk på, at vi bar og læssede
omkring 24 tons klude hver dag. Der
skulle løftes meget med dårlige rygge til
følge. Dertil kom, at det også var et koldt
og selvfølgelig vådt arbejde.
Vi arbejdede på 3-holdsskift ligesom
dem ved maskinerne. Det var drøjt, men
vi kunne da godt hvile os lidt ind imel
lem. Når hollænderne kørte, så kunne
man godt lige lægge hovedet i hænderne
på hollænderne og blunde lidt. Jeg fik
nærmest et indbygget vækkeur, således
at jeg altid vågnede, når hollænderen
skulle tappes ud. Men det skifteholdsar
bejde var og er noget skidt især for fami
lielivet. En kammerat og jeg snakkede
en gang om at lave en film om papirar
bejdernes week-end, for den ville være
let lavet: man skulle kun se et vindue
med nedrullede gardiner.
Arbejdstiden var også helt forrykt i star
ten. Vi mødte mandag morgen kl. 5, for-

Gotfred Lohse ved halvtøjshollænderen.

Ved papirmaskinerne
Papirmaskinen producerer papiret. /
den ene ende af maskinen tilføres det
flydende råstoffra hollænderierne, op i
den anden ende af maskinen kommer
det færdige papir ud. Råstoffet kom
mer først ud på viren, hvor fibrene ry
stes sammen til en sammenhængende
papirbane. Efter presning, opvarm
ning og tørring glider det færdige pa
pir i en uendelig bane fra papirmaski
nen. Hele produktionsprocessen ved
papirmaskinen svarer i korte træk til
arbejdsprocesserne ved det håndgjorte
papir, blot sker det hele på en og sam
me maskine: øsning, gauskning og tør
ring.

Heltøjshollændere. Hollændermændene er ved at
påfylde hollænderen - til sammen kunne de på
fylde op til 24 tons stof på en dag.

di papirmaskinen skulle have stoffet kl.
6 præcist. Den uge arbejdede vi så på
daghold kl. 6 til kl. 14. Næste uge arbej
dede vi fra kl. 14 til kl. 22 i ugens 6 dage +
søndag formiddag kl. 6 til kl. 12. Den 3.
uge havde vi så nattur fra kl. 22 til kl. 6,
men når vi gik fra søndag morgen kl. 6,
så skulle vi møde næste dags morgen kl.
5! Og man kunne jo alligevel ikke sove
om søndagen. Det var vanvittigt, og det
var bombesikkert, at man sov over sig
hver onsdag, hvis man ikke var meget
påpasselig. Nej, skiftehold ødelægger for
meget. Når man bliver ældre kan man
ikke sove, det kan man godt som ung,
men det er jo i de unge år, man skal ud
og more sig med kammeraterne, og det
kan de skiftende arbejdstider let slå i
stykker. Heldigvis blev denne skifteryt
me lavet om, således at vi havde dagtur,
nattur og aftentur.«

Harbo Lyneborg: »Grunden til, at jeg
kom ned på fabrikken, var, at der ingen
arbejde var overhovedet for møbelsned
kere efter 1. verdenskrig. Det gjaldt for
alle håndværkere den gang, det var sløje
tider. Da så Kristiania Nielsen, Køben
havn, søgte 12 tømrere til tømrerarbejdet
nede på fabrikken, så søgte jeg selvfølge
lig pladsen, tiltrods for, at jeg ingen be
greb havde om det. Men 11 andre møbel
snedkere søgte pladserne og fik arbejdet.
Det var noget sølle noget, og vi blev ikke
hjulpet af, at formanden heller ingen be
greb havde om arbejdet. Til sidst fik vi
dog nogle mænd, som havde begreb om
det - og så gik det jo også. Jeg blev selv
følgelig fyret, da tømrerarbejdet var fær
digt. Herefter gik der lang tid, inden jeg
søgte ind igen på fabrikken. Det var den
gang, de havde flyttet PM 1 og skulle
stille kedlen op. Jeg søgte hos maskin
mester Iversen, men han beklagede me
get, fordi de havde nok folk på listen.
»Nå« sagde jeg, »Men hvis der skulle bli
ve noget, kan De så ikke give min far be
sked oppe på kludesalen«. »Arbejder din
far deroppe?« spurgte Iversen interesse
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ret. Jo, det gjorde han da. Allerede dagen
efter kom min far og sagde, at jeg kunne
møde den følgende dag. Efter kedelar
bejdet kom jeg op og afløste en snedker iøvrigt Echardt Nielsens far - som var
syg. Men også det arbejde fik jo en ende,
og en dag kommer maskinmester Iver
sen over til mig og spørger, om jeg vil fy
res eller over på fabrikken og arbejde.
Jah, jeg vidste ikke rigtig, men da der in
gen arbejde ellers var i byen, så valgte
jeg at blive. De 2 andre tømrere sagde, at
jeg skulle bede om at komme over i pa
pirmaskinen, for der tjente man mest.
Da Iversen så kom fra frokost, sagde jeg
til ham, at jeg gerne ville over til papirmaskinerne. »Nå, nå sådan lige til et be
stemt sted. Men nu skal jeg se, hvad jeg
kan gøre,« svarede Iversen. Papirmester
Mandrup Andersen lød også lidt overras
ket over, at det lige skulle være ved pa

pirmaskinen, men jeg fik besked på at
møde næste dag kl. 14. Og så blev jeg der
i godt 42 år.«
Georg Andersen: »Jeg kom ned på fa
brikken i 1935, da papirmaskine 3 (PM 3)
skulle installeres. Grunden til, at jeg
kom derned på dette tidspunkt, var, at
jeg kunne snakke fransk efter 4 års ar
bejde i de belgiske kulminer i 20-erne.
Papirmaskinen blev netop købt i Belgi
en og sat op af belgiske montører. Det er
derfra, jeg fik tilnavnet »tolken«, idet mit
arbejde var at oversætte for dem og i det
hele taget hjælpe dem i deres arbejde.
Da jeg fik arbejdet, havde jeg stillet som
betingelse, at jeg fik arbejde også efter,
at PM 3 var opstillet. Det var der ingen
problemer med, idet de skulle bruge fle
re folk, når maskinen skulle til at køre.
Sådan gik det til, at jeg kom ind til papir
maskinen.«

PM 3. Forrest viremanden Kristian Nielsen, og henne ved tørrepartiet står
maskinføreren Peter Jensen.
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Carl Rasmussen: »I november 1934 søgte
jeg selv ind til PM 1 og 2 fra glitten. Jeg
kom derind som pressemand. Ved PM 1
og 2 var der dengang 7 mand. Presse
mandens opgave var at passe den våde
afdeling, altså viren indtil tørrepartiet på begge maskinerne. Desuden skulle
han køre udskud væk nede i hans ende.
Der var en maskinfører, en 1.skærer og
en 2.skærer ved hver maskine. Maskinføreren kørte maskinen, og vi andre var
så at sige hans hjælpere. 1.skæreren var
maskinførerens højrehånd, mens 2.skæ
reren var 1.skærerens hjælper. 1.skære
ren skulle passe hele tørrepartiet og sør
ge for, at papiret kørte. Vi hjalp hinan
den - også på tværs af maskinerne - med
at få det hele til at køre. Når det kørte,
som det skulle, passede hver maskine sig
selv. Frokost og pauserne foregik ved
maskinen, og vi skulle hele tiden have et
øje på papiret. Sprang papiret, mens vi
spiste, rejste alle 7 mand sig på en og
samme tid. Men det vænnede vi os til.«
Georg Andersen: »Vi var 5 mand inde
ved PM 3. En pressemand, en smøre
mand, 1. og 2.skærer og maskinføreren.
Maskinføreren skulle sørge for den rigti
ge gramvægt. 1.skæreren skulle sørge
for, at papiret kørte og sætte det på igen,
hvis det sprang. Smøremandens arbejde
siger vist sig selv - maskinerne skulle he
le tiden smøres. Jeg var glad for at arbej
de i PM 3 og ikke i PM 1 og 2. Vi kunne
trods alt lave gennemtræk oppe hos os.
Der var alt for varmt nede ved PM 1 og 2.
Det kunne godt være farligt arbejde.
F.eks. hvis man forsøgte at redde papir
banen ved valserne. Man skulle passe
gevaldigt på. Det gik endda med finger
spidserne, dem kunne man trække til
sig. Men fik man hånden ind mellem
valserne, så var man ikke sikker på at få
den ud igen. Der var stopknapper ved
hver tørrevalse, hvis det skulle gå galt.
Jeg er selv kommet til skade engang ved

PM 1. På rad og række: Harbo Lyneborg. Otto
Jensen, hollcenderformanden Åge Laursen og Or
la Riemenschneider.

en skraveklinge, som vi skulle skifte en
søndag formiddag. Medens jeg gik og
holdt øje med noget andet, gik jeg direk
te ind i klingen. Klingen skar igennem
min bukserem, trøje og skjorte og skar
ind i flæsket, men heldigvis ikke længe
re. Godt den ramte bukseremmen. Jeg
kom på hospitalet og blev syet sammen.
Men det er den slags uheld, som sker.«
Harbo Lyneborg: »De 4 mand ved ma
skinen fik 4 forskellige lønninger. Arbej
de var der altid rigeligt af, der var altid
brug for os til overarbejde. Vi havde al
drig fri. En overgang arbejdede jeg 34
uger uafbrudt. Det var for hårdt, men
dengang var vi glade for pengene. Efter
hånden, som vi også skulle lave penge
sedlerne på papirmaskinen, blev der me
re arbejde til os. Vi havde førhen en skif
terytme, således at når man gik fra søn
dag morgen kl. 6, så skulle man blive til
søndag eftermiddag for at gøre maskinen
i stand. Vi kunne også arbejde til både
kl. 2 og 3 søndag eftermiddag. Det var
lang tid, når vi havde været i sving fra
lørdag aften kl. 22. Men ikke nok med
det, næste dag, mandag, skulle vi møde
igen kl. 4 om morgenen til dagtur. Den
mandag var man intet værd. Vi prøvede
længe at få ændret på det, men fabrik
ken sagde nej. Grunden var, at de men-
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te, at de folk, som havde standset maski
nen også skulle starte den igen. Heldig
vis fik vi da lavet det om, således at vi
skulle have eftermiddagstur, når vi gik
fra søndag.
Tidligere var der meget mere med hånd
kraft. F.eks. skulle vi selv tage rullerne
af maskinen ved håndkraft. Til det ar
bejde havde vi en lille trappestige. Det
var et tav, men alligevel tungt. Papiret
blev kørt ind i glitten på en rullevogn.«
Georg Andersen: »Vi kom gerne et kvar
ter eller en halv time før, vi skulle i gang,
for at høre hvilke problemer, der even
tuelt var. Vi overlappede hinanden. Men
efterhånden som folk blev mindre og
mindre flinke til at komme før tiden eller
blive lidt længere, så ophørte det af sig
selv. Under arbejdet kunne man godt
sidde og læse lidt. Så længe papiret kør
te, som det skulle, var der jo ingen pro
blemer. En dag stod jeg og regnede nogle
regnestykker men havde samtidig det
ene øje på papirbanen. Jeg havde godt
nok bemærket en mand ved siden af
mig, men jeg troede, det var 1.skæreren.
Det viste sig imidlertid at være driftsbe
styreren. Men han sagde ingenting, så
længe, man også kunne passe sit arbej
de.«

I Glitten
I Glitten bliver papirrullerne fra pa
pirmaskinen bearbejdet og klippet.
Glitten har også et andet navn nemlig
»Kalandersalen«, og en glittemaskine
hedder mere korrekt en »kalander«.
Men i daglig tale, hedder maskinen,
hvor en del af papiret glittes, en glitte,
og salen bare for »Glitten«. Derudover
findes der klippemaskiner, fugteværk
og rulleværker afforskellige slags. Ved
hver maskine er der en mand, som kø
rer maskinen og som regel også en
mand til at hjælpe til. Hjælperen har
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haft forskellige navne »bagmand«,
»springer« eller blot »hjælper«.
Echardt Nielsen: »Sidst i 20-erne gik jeg
på valsen som arbejdsløs maskinarbej
der. Det var et træls liv, hvor vi sov på
gasværker og teglværker og levede på
andres nåde. I 1928 kom jeg tilbage til
Silkeborg og søgte ned på fabrikken
igen. Jeg gik op til Godske-Nielsen, men
der var intet arbejde. En dag blev jeg
imidlertid antaget af maskinmester Iver
sen ude på pladsen. Og så blev jeg på fa
brikken og kom ind i glitten. Jeg startede
som bagmand ved kalanderen, blev se
nere bagmand ved klipperen, og tilsidst
kørte jeg selv maskinen. Der var en klar
rangordning.«
Carl Rasmussen: »Jeg kom ind i glitten
først i 1934. Da gik meget endnu til på
den gammeldags metode. Der var en
pladeglitte, som glittede eet ark af gan
gen. Der stod en dame foroven og putte
de arket i maskinen, og forneden sad en
dreng og lagde fra. De lavede kunsttryk
på pladeglitten, men det blev jo efter
hånden alt for dyrt. Ved skråklipperen hvor man laver konvolutter og sådan var der heller ingen automatisk aflæg
ger, så her sad også en pige eller dreng og
tog fra. Klipper 1 - som forlængst er pil
let ned - havde ingen roterende klippe
re. Nej, den rykkede papiret frem, stod
stille, og så kom kniven og skar - og så
fremdeles«.
Svend Rasmussen: »Det kunne være et
farligt arbejde«. Viser sin hånd frem. »Vi
var en dag kommet 2 mand hen til en
een mands maskine. Maskinen var
standset, og jeg var ved at putte papiret
ind mellem valserne og tænkte ikke på,
at han kunne finde på at starte maski
nen. Han tænkte imidlertid ikke på, at
jeg har hænderne i maskinen, og starter
den. Jeg rykkede hånden til mig og fik
en klud viklet omkring. Jeg kom på ho-
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C. Andersen, Echardt Nielsen, Hammelsvang. Nederst L. Espersen. Georg Jensen, P. Roien, Thorvald
Riemenschneider og Henry Poulsen.

spitalet og fik klippet det yderste af fin
gerspidserne, men jeg mente bestemt
godt, at jeg kunne fortsætte arbejdet
samme dag. Men mester smed mig hjem,
for som han sagde »Om en time er du ka
put«. Nåh, det troede jeg nu ikke på men det varede faktisk længe, inden jeg
igen kunne gå på arbejde. Men det er
den slags ulykker, som kan ske ved et

uheld. Og siden har jeg da kørt normalt
med en endnu større maskine.
Arbejdet i glitten var hovedsagelig kon
trolarbejde. Vi skulle blot sidde og følge
med papiret, at det ikke sprang. Det si
ges, at driftsbestyrer Olsen havde den
indstilling, at når blot folkene i glitten
sad på der’ haler, så var alt godt. Hvis de
derimod løb rundt i glitten, var den gal,
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for så var der jo noget galt, og det kostel
de penge. Man kunne godt sidde der og
få en lille en på øjet, for efterhånden
kunne man alligevel i søvne høre om
maskinen kørte, som den skulle eller ej.
Og hvis der gik kludder i det, så vågnede
man automatisk.«
Echardt Nielsen: »Maskinen tog ikke he
le hånden, hvis det gik galt. Kun finger
spidserne, for lige så snart der kom blod
frem, kunne man trække hånden til sig
igen. Det var ensformigt arbejde, det
kommer man ikke uden om. Måske der
for fandt vi af og til på nærmest drengeagtige narrestreger. Jeg kan huske en
gang, der blev sat en stopper for Niels
Jørgens spilopper. Han var en livlig fyr,
men havde den vane eller uvane, at han
pludselig kunne finde på at bide os i øret.
Det gik ofte ud over Holmgård. Men en
dag fandt de på at putte konsistensfedt
bag øret, hvorefter de gik og gejlede
Niels Jørgen op. Niels Jørgen hoppede
også på den, med det resultat at han fik
hele munden fuld af fedtet. Derefter
holdt han op. Jeg husker også en nattur,
hvor vi pludselig fik den ide, at bilde
værkføreren ind, at der var kommet no
gen ind på fabrikken. Nu var det sådan,
at der var en lang gang, som blev krydset
afen anden gang. Vi fik langt om længe
værkføreren hen til gangen, og i det
samme krydsede Carl gangen. »Der er
han, der er han«, sagde vi og løb efter.
Carl var imellemtiden gået ind til rulle
maskinen ganske som om, han havde
været på toilettet. Vi andre løb rundt på
lageret, men fandt selvfølgelig ingen.
»Så er han nok løbet op på papirsalen,«
sagde vi og løb derop. Sådan løb vi rundt
i en times tid. Sikke noget, men det hang
nok sammen med det noget ensformige
arbejde.«
Carl Rasmussen: »Der var flere af de
gamle inde i glitten, og de havde jo deres
vaner. Nogle af de gamle kunne ikke
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godt undvære deres varme middag ved
12 tiden. Det var de jo vant til fra tider
nes morgen, men ved 8 timers dagens
indførelse, blev det forbudt børnene el
ler konerne at komme ned med varm
mad til manden. Men det var der altså
nogen der ikke rigtig kunne vænne sig
til, bl.a. Lars Peter som jeg var hjælper
for. Hver dag fik Lars Peter alligevel sin
varme mad smuglet ind i glitten og altid
lige efter, at Godske-Nielsen havde gået
sin daglige runde. Så ville skæbnen en
dag, at Godske-Nielsen blev forsinket.
Lars Peter sad omme bag maskinen ved
et lille bord, vi havde der, og spiste sin
mad. Godske-Nielsen kommer så senere
og går hen og kigger lidt på ordresedler
ne ved maskinen, men hans næse fanger
jo lugten af den varme mad. »Hvad er
det??« spørger han så. »Det er sødsuppe,
hr. driftsbestyrer«, svarede Lars Peter
troskyldigt. »Jeg er fanme ligeglad med,
hvad det er, jeg vil ikke have det!« sagde
Godske-Nielsen, men han havde svært
ved ikke at dø af grin. »Javel, hr. drifts
bestyrer,« sagde Lars Peter.
Vi arbejdede på 3 holdsskift. Der blev
produceret akkurat lige så meget om
natten som om dagen, men der var jo ik
ke helt den samme overvågning. Så om
natten fik vi altid tid til lidt af hvert
f.eks. at blive klippet eller barberet. Det
var Lars Peter også mand for.«
Fra glitten blev papiret kørt op til kvin
derne på papirsalen af en såkaldt eleva
tormand.

På papirsalen
På papirsalen bliver det færdige papir
sorteret, talt og pakket. Det blev alt
sammen gjort ved håndkraft. I starten
var der kun en sal, men efterhånden
blev der 2 sale med mellem 20-50 og til
sidst ca. 80 kvinder og nogle enkelte
mænd.

Gudrun Kjær: »Jeg blev gift i 1925 med
en maler. Og det var nok en af grundene
til, at jeg kom på fabrikken året efter,
idet håndværkere den gang altid gik ar
bejdsløse om vinteren, ihvertfald fra no
vember til februar. Vi havde lige stiftet
hjem, og vi var ikke anderledes end de
unge i dag, vi ville have det hele og have
det pænt. Derfor så jeg ingen grund til
bare at gå derhjemme. Min svigermor ar
bejdede på fabrikken og var med til at få
mig derned. Da jeg kom derned var der
kun den »lille sal«, hvor vi stod ca. 20
kvinder og sorterede.«
Erna Rasmussen: »I vinteren 1935 var fa
brikken ved at installere PM 3. Når den
skulle til at køre, ville de selvfølgelig få
brug for flere sorterersker. Jeg søgte ned
på fabrikken i november 1935 og kom på
oplæring i 6 uger. Det var en økonomisk
nødvendighed for mig at få arbejde - det
var et spørgsmål om at overleve. Og det
var ikke meget, vi fik 70 øre i timen på ti
meløn.«
Clara Rasmussen: »Jeg søgte også ind på
fabrikken, da de skulle til at starte PM 3.
Vi var en hel del nye, som kom på salen
ved den tid.«
Gudrun Kjær: »Når man blev ansat, så
var man hyt for resten af livet, som vi
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sagde. Det var en meget sikker arbejds
plads, og det spillede også en rolle for
mig, da jeg søgte derned. Vi havde en
kort oplæringsperiode, men så snart vi
kunne, gik vi på akkord. Når vi sorterede
kunne man enten »bladre« eller vende
ark for ark - alt efter kvaliteten. Det fine
papir, som ingen fejl måtte have, blev
vendt ark for ark. Andet papir blev blad
ret ved at slå papiret op i en vifte, så vi
kunne se mellem arkene.
Der er ingen, der ved, hvor tungt papir
er. Det var et slæb. Vi havde papiret
stående på en palle ved siden af os, her
fra tog vi en »visk«, lagde den op og sor
terede, slog den sammen og lagde papi
ret ned på en anden palle. Og dengang
forstod vi ikke at løfte, derfor går vi også
alle sammen i dag med en dårlig ryg.
Dengang ville vi have, at det gik hurtigt
- fordi vi arbejdede på akkord - og derfor
tog vi ofte vel rigeligt ad gangen, når vi
løftede. Da jeg begyndte skulle vi ikke
selv tælle papiret, det var der nogle tæl
lere til.«
Erna Rasmussen: »Det var et håndelag,
man efterhånden fik. Når vi talte, tog vi
og slog papiret op i en vifte og talte 4 ark
ad gangen. I pauserne kunne vi udhule
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papiret i de store dynger af affaldspapir,
så sad man rigtig mageligt og kunne di
skutere alt lige fra håndarbejde til poli
tik. Der var et godt kammeratskab på sa
len, men der var selvfølgelig dem, man
kunne bedre med end andre. Anderledes
kunne det jo ikke være, når vi var så
mange.«
Clara Rasmussen: »Vi tog også på ud
flugter sammen pigerne på salen. Vi
havde en kasse, som Kristine Christen
sen havde, hvori vi lagde 25 øre hver
uge. For disse penge tog vi så på cykeltur
til Resenbro kro, hvor vi fik stegt ål eller
sådan noget. Og morede os dejligt. Det
var kun os piger på salen. En gang var vi
i Århus. Kammeratskabet kunne også
vise sig ved, at hvis en af pigerne havde
fået et rigtig dårligt læs, så tog vi en vi
ske af hendes, således at hun hurtigt
kunne komme i gang med noget bedre
papir.«
Gudrun Kjær: »Papiret kunne være så
ringe, at vi gik til mester for at få lov til at
ordne det på timeløn. Til daglig havde vi
rasende travlt, og man skulle koncentre
re sig, når der både skulle ses efter fejl i
papiret og tælles. Og så skulle det jo gå
hurtigt, fordi vi arbejdede på akkord. På
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salen var der også pladser, hvor de kun
arbejdede på timeløn f.eks. sortering af
papir med vandmærke. De pladser hav
de især ældre kvinder, som ikke var så
glade for at stå op til arbejdet. Der var
også 3, som falsede på timeløn.«
Papiret blev meget grundig talt. Det
kunne blive talt op til 7 gange inden det
blev sendt af sted til lageret. Til dette ar
bejde var der såvel kontroltællerske som
oversortererske.

På pladsen
Pladsens folk, stod for tilførslen af rå
stofferne til de forskellige afdelinger på
fabrikken og stod for afsendelsen af det
færdigpakkede papir. De vigtigste rå
stoffer var brunkul, tørv eller stenkul
til fyret, klude til kludesalen, harpiks,
carolin, klor osv. til hollænderierne
m.m. Der var en fast stab af folk på
pladsen, men i perioder med spidsbe
lastning blev folk hentet fra glitten.
Folk blev også sendt på pladsen, hvis
der ikke var så meget at lave f.eks. i
Seddelfabrikken.

Papirsalen. Forrest vender Marie Rasmussen ark
for ark.
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Holger Madsen: »Os inde fra Seddelfa
brikken kom ofte på pladsen, hvor vi

blev sat til lidt af hvert. I en periode kør
te Richard Bidstrup og jeg klude ind til
kludesalen. Vi var med andre ord det,
man kaldte stofkørere. Kludene blev
transporteret i kasser (5-6 stykker) på en
lille flad vogn, som kørte på små spor.
Der lå spor over hele fabrikken, og ved
hvert hushjørne var der et sporskifte. Vi
skubbede vognede med kludene hen til
kludesalen. Om vinteren frøs sporene of
te fast, så det nærmest var umuligt at
skubbe vognene.«
Henrik Boris: »Det værste var kultrilning, hvor vi skulle læsse brunkullene af
jernbanevognene. Det foregik med skovl
og trillebør. Vi kørte trillebøren over
smalle planker hen til et skur, og man
skulle passe drabeligt på ikke at få side
balance på. Det var hårdt arbejde og på
akkord - kun de allerstærkeste kunne
tjene noget ved det arbejde. Vi var klædt
på til arbejdet, idet vi kunne få gamle
militærtrøjer ovre i kludelageret. Der
ovre kunne vi også få bukser og kasket
ter, hvis vi ønskede det. Tøjet hang vi så
til tørre i vores skur på pladsen.«
Georg Andersen: »Jeg var med i det, de
kaldte, baksekompagniet. Vi skulle
hjælpe med at få delene til PM 3 ind. Det
var meget spændende arbejde, som tog
det meste af sommeren 1935. At det tog
så lang tid, var jeg på en måde delvis
skyld i. Da vi skulle trille det store kam
hjul ind - det var 2,5 m højt - fik det
pludselig overbalance mod mig. Jeg råb
te til Henrik Boris, som stod på den an
den side, at jeg blev nødt til at give slip
og springe for livet. Kamhjulet gik i to
stykker. De måtte have et helt nyt kam
hjul støbt i Belgien, inden vi kunne gøre
maskinen færdig. Næste dag kom drifts
bestyrer Godske-Nielsen ned til der,
hvor jeg arbejdede, og sagde: »Nå, man
havde nok uheld i går?« »Ja, det kommer
mig for,« svarede jeg, »Ja, ja, De har nok
også været for træt.« Det havde den

simple grund, at vi arbejdede fra halv
syv om morgenen til 6-7 stykker om afte
nen i alle ugens syv dage.«
Svend Rasmussen: »Jeg søgte ned på fa
brikken i det herrens år 1941. Min bror
arbejdede på fabrikken, og han hjalp
mig. Vi gik ved aftenstid ned og talte
med bogholderen. »Jo, vi skal jo godt
nok have nogle mand, men vi har de før
ste 300 skrevet op på en liste.« Det lød ik
ke godt, men ikke desto mindre kom der
bud efter mig. Det var det bedste jeg no
gen tider havde hørt. Det var ikke muligt
at sove den nat af bare glæde. Jeg var
oppe længe før jeg skulle og gik derned i
30 graders kulde. Jeg fik udleveret en
skovl - og den var sgu stor! Nå, men jeg
var vant til at arbejde. Vi var på en måde
nogle børster, men folkene var flinke
mennesker. Vi stod i buldrende mørke
om natten og læssede tørv. Det frøs, og
det var nærmest umuligt at skovle, og
lys havde vi intet af ud over en blå lam
pe. Der var jo mørkelægning af frygt for
engelske flyvere. Der kom af og til nogle
små konflikter, idet vi tog og skrabte lidt
af det blå af pæren, så vi bedre kunne se.
Men næste dag kom man farende og sat
te en ny blå pære i. Og sådan fortsatte
det. Efterhånden fik vi dog udhulet tørvebunken, da det var lettere at få tørve
ne løse på den måde. Men en dag gik det
galt, da styrtede tørvene sammen - ja her
har været hundrede af tons. Vi kom alle
på nær én mand væk i tide, men den ene
mand blev slemt invalideret. Der var en
hel del ballade omkring dette uheld, men
til sidst fik vi dog en ekstra mand ud til
os. Vi var nu slet ikke så glade for al den
ballade, vi ville helst gå og passe os selv.«
Fini Nielsen: »Ovre på stomaen - der
hvor Kvickly nu ligger - skulle vi også
læsse brunkul af jernbanevognene. Der
var end ikke en blå pære, vi arbejdede i
total mørke. Ofte var der jernspir mel
lem brunkullene, men dem kunne vi jo
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ikke se. Vi læssede bare og jog skovlen sendt op - og vi kunne holde des længere
med fuld fart ind i spirene. Derved fik pauser. En dag kom maskinmesteren fa
jeg ødelagt mine håndled.«
rende og sagde, at de havde gjort materi
Svend Rasmussen: »Vi var 30-35 mand aler op, og at der manglede 300 tons
ved fyret på det tidspunkt. Nogle tog sod stenkul. »Hvor fanden har I gjort af
ud, for tørvene gav næsten lige så meget dem!« »Dem har vi spist!« lød svaret,
sod som brænde. Det kunne godt være men det troede han nu ikke på - men
et farligt arbejde, for når vi åbnede, løb gjorde ellers ikke mere ud af den sag.«
soden ud i flydende form og var gloende. Christian Ærø: »Vi andre på pladsen læs
Hvis man ikke fik flyttet benene, kunne sede kul, carolin, cellulose osv. fra jern
man let blive forbrændt. Vi læssede tørv banevogne. Det var et slæb, men vi
og brunkullene i kasser, som så blev havde det sgu sjovt. Vi var nok 15-20
hejst op ved et spil til fyrene i det tempo, stykker i det sjak. Af og til var vi oppe i
de skulle bruge dem. Vi havde en lille en af funktionærernes have og ordne et
elevator til hjælp - hvis den ellers duede og andet. Det var en loppetjans, hvor vi
på grund af frosten! Iøvrigt var der over godt kunne tage os en blund i græsset.«
gang i det hele, og vi fik til stadighed Henrik Boris: »Det færdigpakkede papir
stød. Men også det levede vi med, for vi blev læsset på jernbanevogne af plad
var glade for overhovedet at have arbej sens folk. Det var en langsommelig pro
de. Af og til sprang spillet op til fyrene, ces - en rakte pakken op til en modtager,
så styrtede kassen - som fyldt vejede som så gav den videre til en, som lagde
omkring 1 tons - ned, og spillet var sat den på plads i vognen. Man tog en pakke
ud af funktion. Det skete selvfølgelig al papir ad gangen og var 3 mand til det ...
tid, når vi sådan havde holdt en vel lang Nu kører de færdige pakker væk på pal
pause og netop skulle til at indhente det ler med truck.«
forsømte. Men sket var sket, og der blev Svend Rasmussen: »Jeg har også været
hentet folk inde fra glitten til at hjælpe med til at rense kedler. Et uhyggeligt ar
os. Så foregik det i poser på ryggen hele bejde. Man skulle sidde krumbøjet,
vejen op til fyret! Vi ved fyret arbejdede mens man arbejdede med at skrabe sodi 3 holdsskift, for fyret skulle jo holdes i kagerne af væggene. Det var usundt, ja
gang hele tiden. Vi arbejdede på time vist var det så, men det tænkte vi ikke så
løn, men fik da smudstillæg og kunne meget over dengang - og jeg har da over
tjene 60-70 kr. om ugen, og det var en levet det. Om søndagen skulle der også
helt god løn. Vi kunne godt holde nogle renses skorstene og sådan af og til. Det
gode pauser f.eks. lavede vi følgende arbejde var vi slemt interesseret i at få,
nummer: Nede i skuret med brunkullene for det gav gode penge.
og tøvene var der også stenkul, som skul Efter krigen begyndte man mere og me
le bruges i absolut nødstilfælde. Nå, men re at gå over til olie. Derfor blev der brug
når vi stod der og læssede, så kunne det for færre folk ved fyret, så jeg kom ind
godt hænde, at der kom en skovlfuld på selve fabrikken.«
stenkul med. Det kom også folkene i fy
ret svært godt tilpas, for derved brændte
fyret bedre og gik ikke så let ud - for det Skiftehold
kunne det udmærket gøre med det andet Folkene ved papirmaskinerne, i glitten, i
brænde. Fyret kunne således brænde hollænderierne og ved fyret arbejdede
det længere på det brændsel, vi havde på 3-holdsskift. Kun søndag holdt maski
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nerne stille fra klokken 6 morgen, hvor
efter de blev rengjort og ordnet. Men al
lerede søndag aften ved midnatstid be
gyndte folkene i fyret at komme på ar
bejde. Klokken 2 nat startede folkene
ved dampmaskinen. Folkene ved papirmaskinerne ankom klokken 4, og hollænderiet var bemandet klokken 5. Alt
var nu klart til start mandag morgen kl.
6, hvor papirmaskinerne begyndte at kø
re. Dagholdet var begyndt på deres ar
bejdsuge. Tirsdag morgen startede folke
ne ved maskinerne til normal tid kl. 6 og
gik hjem kl. 14.

På Seddelfabrikken og i
den gamle bøtte
Håndgjort papir er et gammelt hånd
værk, som i dag er så godt som helt for
svundet. Silkeborg Papirfabrik be
gyndte at lave håndgjort papir i 1899
og fortsatte med det helt til omkring
1960. I dag laves der stadig lidt hånd
gjort papir på fabrikken, men det er
mere af prestigehensyn. Håndgjort pa
pir blev lavet dels i den gamle bøtte,
som startede i 1899, dels på Seddelfa
brikken, som kom i gang i 1910. Der
skal mange arbejdere til i fremstillin
gen af det håndgjorte papir: bøttema
gere, sorterersker, limere, nogle til at
tørre papiret og så ungarbejdere under
18 år. Efterhånden blev Seddelfabrik
ken det eneste sted på fabrikken, som i
større målestok beskæftigede ungarbej
dere, især drenge. Dette ungdommelige
islæt satte også sit præg på arbejdet.
Til selve fremstillingen af håndgjort
papir anvendes en bøtte, som er et flise
beklædt betonkar forsynet med en me
kanisk omrører samt et varmerør. Ved
bøtten arbejdede 3 (eller 2 i den gamle
bøtte) mand og 2 drenge - én »øser« (2 i
Seddelfabrikken), een »gausker« og 2
ungarbejdere een »filtsnapper« og een

»læggestolsdreng«. Øseren øser stofvæl
lingen i bøtten op i en form og sørger
for den rigtige tykkelse og rystning af
vælling. Derefter rækkes formen over
til gauskeren, som trykker det våde ark
over på en filt. Filtsnapperen tager fil
ten med arket og stabler filtene og sør
ger hele tiden for, at gauskeren har en
ny filt til at trykke af på. Når der er la
vet en »post« (100 ark på Seddelfabrikken/ca. 150 i den gamle bøtte), presses
filtene + arkene i en presser, og en læg
gestolsdreng sørger for at få arkene fra
filten. De færdige ark kommer derefter
til tørring enten ophængt i klemmer el
ler over runde træstokke. Derefter sor
teres arkene, hvilket vil sige, at kvin
derne gennemgår hvert ark for sig for
knaster og ujævnheder i papiret, og
hvert ark bliver vejet. Noget af papiret
får en limning bagefter af limeren,
hvorved det bliver skrivefast.
I den gamle bøtte blev obligationer,
værdipapirer, trækpapir osv. lavet,
hvorimod Seddelfabrikken kun lavede
papir til pengesedler. Seddelfabrikken
og den gamle bøtte lå i hver sin byg
ning, men selve arbejdsprocesserne var
de samme, og derfor vil de blive be
handlet under eet.
I den gamle bøtte var der 3 bøtter, men
kun de 2 af dem var i brug. På Seddel
fabrikken startede man med 7 bøtter,
men under krigen var der 10 bøtter
igang.

Holger Madsen: »Jeg fandt frem til den
gamle bøtte og begyndte som filtsnapper
til en løn af 13 kr. om ugen. I den gamle
bøtte var der flere af de gamle bl.a. Niels
Petersen, som var kommet Ira Strand
møllen i 1899. Niels Petersens bror Lars
Petersen var formand ovre i Seddelfa
brikken. Der blev snakket noget syd
sjællandsk i den gamle bøtte, hvilket og
så smittede af på os drenge. Jeg kom til
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Bøtten. Forrest med ryggen til filtsnapperen Doris Bomholt, som venter på. at gauskeren Viggo Lau
ring skal trykke et ark af på filten. Bagved til højre i billedet Richard Bidsirup som øser 2. lamel (lag)
og overfor ham broderen Oskar Bidstrup som øser 1. lamel.

at tage filt for Christian Eriksen Byth,
som nu var glødende kommunist. Her i
den gamle bøtte fik jeg min faglige og
politiske skoling, hvis man kan kalde det
sådan, for der blev hele tiden diskuteret
politik på kraft. Men det var en dejlig
plads, hvor vi fik lov at prøve forskel
ligt.«
Henrik Boris: »Det dejlige ved at være
dreng i den gamle bøtte var, at papiret
ikke blev kontroltalt som på Seddelfa
brikken, og derfor var det lettere for os
unge at få lov at forsøge os. Lavede vi
noget skidt, kunne det bare blive smidt
væk. Det kunne man ikke på Seddelfa
brikken. Vi havde stor respekt for de
voksne dengang. Vi sagde »De« og »hr.«
til dem. Indbyrdes mellem drengene var
forholdet godt. Om sommeren skyndte
vi at spise vores mellemmad og derefter
løbe ned til »spidsen« ved søen. Så svøm
mede vi over på den anden side og tilba
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ge igen i pausen. Selvfølgelig kunne vi
også af og til komme op og skændes men aldrig mens vi arbejdede - og så
blev sagerne klaret i slotshaven.«
Charley Laursen: »Selvfølgelig var vi ik
ke bedre end andre unge. I pauserne
kunne vi også løbe rundt og vælte fa
brikken, f.eks. løb vi ind på papirsalen
og kørte rundt med nogle vogne, og af og
til kom vi da også til at vælte en stabel
papir. Skete det så for papirmesteren
over til vores mester Lindquist og klage
de. Lindquist kaldte så: »alle drengene,
alle drengene kom her, kom her« og så
blev vi stillet op i en halvkreds omkring
ham. »Jeg vil fanme spilleme ikke have
det« sagde han så på sit halvt svenske
halvt danske. Når vi arbejdede, var der
ingen ballade. Vi passede vores arbejde,
og gjorde vi ikke det, så kunne man let få
en filt om ørerne. Vi skulle vide vores
plads. Jeg husker en af de første dage,

hvor jeg troede, at jeg til middagspausen
kunne mase mig foran de voksne - jeg
fik sådan een i nakken, at jeg strøg langt
ud på græsplænen. Nej, først de voksne,
så drengene.«
Holger Madsen: »Der var selvfølgelig
forskel på de voksne. Jeg havde også
hørt de værste ting om tæsk og værktøj,
som strøg gennem lokalet. Men det ene
ste, jeg var ude for som dreng, var, at
Niels Petersen - som havde en vældig
mave - kom og sagde: »skal du have en
maver« og så spændte han maven, og
man strøg hen ad gulvet, men det var i al
godmodighed. Vi skulle begynde kl. 6.30
om morgenen, vi begyndte gerne at
komme et kvarter over seks, for at ud
veksle nyheder med hinanden inden ar
bejdstidens begyndelse. Vi kunne ikke
komme ind før papirmester Lindquist
kom og lukkede op. Lindquist skulle
først op på kontoret, hvor han sammen
med en af fabrikkens funktionærer kun
ne åbne en box, hvori nøglerne til Sed
delfabrikken befandt sig.
Nogle minutter før kl. 6.30 kom Lind
quist over gården. Samtidig med at han
hilste »god morgen« og svang den bløde
hat med den ene hånd, så hev han et
nøglebundt op af lommen med den an-

Limeren Charley Laursen i gang med at lime det
håndgjorte papir.

Formbinderen Villy Bomholt. Villy blev oplært
af sin fader og overtog pladsen efter denne. Her
er Villy i færd med at sy en form ved hjælp af
kobbertråd.

den. Der var to låse i døren, som han
skulle låse op, før vi kom indenfor i for
hallen. Her tog mændene og drengene
deres overtøj af og hængte det i skabene,
hvorpå vi ventede på at blive lukket ind i
øselokalet. Det kunne ikke ske før for
manden Lars Petersen og Petrea Laur
sen havde været inde på Lindquists kon
tor og fået udleveret 2 nøgler, som de så
låste døren op med. Petrea Laursen gik
så op og låste døren op til sorteresalen,
så også de ventende damer kunne kom
me ind. Før vi kunne komme i arbejde
skulle formene hentes inde hos Lind
quist, hvor der var en stor box, hvor for
mene var låst inde. En mand fra hver
bøtte hentede formen om morgenen og
afleverede den om aftenen«.
Petrea Laursen: »Ovenpå sad vi normalt

73

30-35 kvinder og sorterede arkene. Det
var kun under besættelsen, hvor vi ar
bejde i 2 hold, at vi var flere - ja faktisk
dobbelt så mange kvinder end normalt.
Hvert ark blev nøje undersøgt for knas
ter og lignende, og hvert ark blev vejet.
Der skulle ikke være ret stor vægtfejl,
førend arket blev kasseret. Papirsedler
ne skulle være på meget ensartet papir,
derfor var det også svært for bøttema
gerne. Alt blev kontrolleret, også de ark,
som vi måtte kassere. Det gik helt højti
deligt til, når vi skulle over i Stengangen
med de kasserede ark. Det var gerne een
gang om måneden, så gik vi i en hel lille
procession med mester forrest derefter
pigerne og tilsidst driftsbestyreren. Vi
gik over til Stengangen, hvor udskudet
blev smidt i. Mester åbnede så pakkerne
en efter en og smed papiret i Stengan
gen, og han blev der til det sidste ark var
tilintetgjort. Det blev kontrolleret hele
tiden.«
Holger Madsen: »Seddelfabrikken var
udstyret med 2 spiselokaler - eet for
kvinderne og eet for os mænd. De lå helt
oppe under taget. Arbejdet var behage
ligt, fordi vi havde det godt varmt hele
året rundt i øselokalet, og bøtten var jo
varmet op. Selve arbejdet var et tav og
bløde håndbevægelser, men vi fik slid
gigt af arbejdet. Jeg husker den gamle
bøtteformand Thomas Bang, han var så
medtaget af arbejdet, at han rystede over
det hele. En dag spørger en af drengene,
hvad han dog rystede sådan for? »Det er
sgu ikke for dig din snottede knægt«, var
Bangs svar.«
Charley Laursen: »Vi lagde arbejdet så
dan til rette, at vi altid kunne blive va
sket, barberet og nyfriseret. Mester vid
ste det godt, men sagde ingenting, blot vi
ikke sådan stak det åbenlyst i øjnene på
ham. Vi blev vel nok derved lidt finere
og renere end de øvrige på fabrikken ihvertfald fik vi skyld for det af de andre.
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Det håndgjorte papir gennemgås.

Og noget var der vel også om det - vi
tjente 4-6 kr. mere om ugen, arbejdede
på daghold - undtagen en kort overgang
i 1939-40, hvor vi arbejdede dag- og af
tenhold, og arbejdet var lunt og inden
døre. Jeg kan huske min far, han omtalte
altid kun sig selv som papir?nape?' ikke
som papirarbejder. Det var der nu flere
der gjorde.«
Henrik Boris: »Mange tror, at arbejdet
var ensformigt, men det var slet ikke til
fældet. Havde man først tavet, så kunne
man stå og fløjte, drømme, diskutere el
ler tænke på krydsord eller et skaktræk.
Og så havde vi jo vores pauser. Der var
også en slags indbyrdes konkurrence,
idet vi havde det, vi kaldte for »sladresedler« eller »rapporter« som der stod på
dem.

Sladresedler var de sedler kvinderne
ovenpå udfærdigede på baggrund af det
sorterede papir. Her blev alle fejlene fra
de enkelte bøtter gjort op nærmest time
for time - eller rettere post for post. Sed
lerne kom ned 8 dage efter, papiret var
lavet. Ligeså snart de blev lagt frem for
en af drengene hen efter sedlen, og fol
kene ved de enkelte bøtter diskuterede
indholdet. Sedlerne var ment som vej

ledning til folkene, men det gav også en
vis konkurrence.«
Holger Madsen: »Vores mester var sven
skeren Lindquist, og han lærte aldrig at
tale helt rent dansk. Hans svenske smit
tede også af på os andre, og faste vendin
ger som »jovist, jovist« gik med ind i vort
sprog.
En morsom episode indtraf en morgen,
da Holger Nedergård kom for sent en
gang i hans drengetid. Han meldte sig på
kontoret og sagde »undskyld, at jeg har
sovet over«. Lindquist kiggede på ham
og sagde »Sig’ mig en gang har du æg i
kasketten?« »Nej, da« sagde Holger Ne
dergård. »Hvorfor tager du den så ikke
af?« sagde Lindquist. Jo, vi skulle nok
lære at være høflige både overfor de
voksne og overfor mester.«

Henrik Boris: »I den gamle bøtte var der
en limer, som hed Søren Kristiansen.
Om morgenen hilste de voksne altid me
get overdrevet halvt svensk på ham:
»Hallo Søren Kristiansen hvorledes går
det«. Jeg gik længe og undrede mig over
denne tiltaleform, men en dag fik jeg
historien: For nogle år siden havde en af
byens kvikke drenge kaldet »gokke«Roed luret Lindquists hilsen til Søren
Kristiansen af. En dag gik »gokke«-Roed
ind og hilste »Hallo Søren Kristiansen
hvorledes går det« og Søren havde vendt
sig om og høfligt sagt »God morgen ...«
men i det samme ser han, at det er »gokke«-Roed, og bliver vred. Så går det
hverken værre eller bedre end, at en dag
kommer Lindquist ind til Søren og hil
sen »Hallo Søren Kristiansen hvorledes
går det« »Din satans knægt ...« siger Sø
ren men ser så, at det er Lindquist.
»Hvad siger De til mig, hvad siger De til
mig?« Søren Kristiansen bliver selvføl
gelig flov og undskylder, men fra den
dag var det ikke andet end »hallo Søren
Kristiansen hvorledes går det.««

Ester Nielsen hænger det håndgjorte papir
til tørre.

De mandlige arbejdere ved det hånd
gjorte papir kaldte sig enten bøttemage
re eller papirmagere, hvilket kom ud på
et. Det var en slags håndværk, men hav
de ikke håndværkstatus her i landet.

Papirarbejdere - antal,
løn og levevilkår i
perioden
Papirarbejdernes antal i perioden har
udviklet sig i ret jævne bevægelser. I
den første periode 1922-1933 var der om
kring 150-170 mandlige arbejdere be
skæftiget på fabrikken, medens der var
mellem 80 og 90 kvinder. Silkeborg Pa
pirfabrik udvidede i 1935, hvorefter
mændenes antal bliver omkring 250 og
kvinder på godt og vel hundrede. Efter
krigen dalede arbejdernes antal noget,
hvilket især skyldtes nedgang hos kvin
derne. Der er selvsagt tale om grove tal.
men der er to sikre tendenser: flere bli
ver beskæftiget i perioden og mændenes
dominans forøges.
Silkeborg Papirfabrik er således ikke
ramt af nedgang i beskæftigelsen med
medfølgende arbejdsløshed i de ellers

kriseramte 30-ere. En medvirkende fak 1950 tjener en maskinfører omkring 190
tor til de gode tider for dansk papirindu øre i timen, en bøttemager 164 øre og
stri og herunder Silkeborg Papirfabrik pladsens folk 154 øre. Kvinderne tjener
var Valutacentralen, hvis sigte var at be mellem 98 øre og 130 øre i timen.
skytte danske produkter mod fremmed Skifteholdsarbejdere fik i perioden 5 øre
konkurrence.
mere i tillæg i timen.
Lønpolitik fandtes også den gang. Papir
Løn i peroden var indtil 1930 dalende.
En maskinfører tjente 145 øre i timen i arbejderne var inddelt i løngrupper:
1922 men kun 123 øre i 1928, og først i gruppe 1 til 5 med visse mellemgrupper.
1938 opnår maskinføreren samme løn Men det har tydeligvis været fagforenin
højde som i 1922. Den samme udvikling gens og forbundets politik at få mindsket
sker for de andre løngrupper: bøttema lønforskellen mellem grupperne. I
1928-overenskomsten bortfaldt løngrup
geren tjener 130 øre i timen i 1922, men
kun 111 øre i 1928. Pladsens folk tjener pe 5 ved at løngruppe 3 og 4 slåes sam
117 øre i timen i 1922 men kun 99 øre i men. Indtil 1935 var maskinførerne de
1928. En forklaring på de faldende løn eneste, som var i løngruppe 1, men i 1935
ninger kan vi læse i »De almindelige reg kommer også hollænderformanden, bøt
ler«, som er vedføjet de forskellige over teformanden og formbinderen i gruppe
enskomster i 1920-erne: I § 9 står følgen 1. Resultatet bliver imidlertid den, at der
de i 1922-overenskomsten: »Såfremt det introduceres en løngruppe 0, hvor så ma
statistiske departement’s pristal pr. au skinførerne igen er for sig selv. Be
gust 1922 er højere eller lavere end 212, grænsningen af lønforskellene vinder en
forhøjes eller formindskes samtlige løn ny sejr i 1945-overenskomsten, idet
ninger procentvis i samme forhold som løngruppe 3 og 4 slåes sammen, så der nu
pristallet forandres. Denne ændring træ kun er 3 grupper. Forbundets bevidste
der i kraft fra første lønningsuge at regne lønpolitik resulterede i en konflikt i ja
efter pristallets offentliggørelse ...« Der nuar 1948 på Silkeborg Papirfabrik.
er altså tale om en negativ dyrtidsregule Sammenligning med andre ufaglærte
ring, idet også priserne faldt. Det var lønninger. Hvis vi sammenligner papir
dengang fagbevægelsen kæmpede for at arbejdernes lønninger ud fra oplysnin
gerne i Statistisk Årbog diverse årgange
blive af med dyrtidsreguleringen!
Kvindernes timelønninger lå væsentlig med andre ufaglærte lønninger, så er pa
under mændenes. I 1922 tjente kvinder pirarbejdernes lønninger i 1924 og 1929
10 øre mindre i timen end andre ufag
på almindelig timeløn 68 øre og i 1928
kun 59 øre. Kvinderne kunne tjene en lærtes. Men igen er det vigtigt at slå fast,
del mere på akkord. Akkorderne på pa at der er tale om gennemsnit. Gennem
pirsalen bliver forbedret i 1928 og 1930, snittet for papirarbejderne er i 1929 109
men forringes lidt igen i 1931. Akkorder øre i timen ifølge Statistisk Årbog, men
ne på kludesalen forringes derimod væ ifølge overenskomsten fra 1928 for Silke
sentlig i 1928. Kvindernes akkordsatser borg Papirfabrik, så fik en pladsarbejder
ligger herefter nogenlunde i ro indtil, de kun 99 øre i timen, mens bøttemageren
tjente 111 øre. Efter besættelsen ligger
stiger efter 1945.
Timelønningerne stiger generelt under papirarbejdernes gennemsnitslønninger
besættelsen og efter. Nu regnes der igen igen under gennemsnittet for mandlige
med dyrtidsregulering, men denne gang ufaglærte lønninger i provinsen. De
er det ensbetydende med løntillæg. I kvindelige papirarbejderes gennem
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snitslønninger ligger derimod i hele peri
oden tæt ved gennemsnittet for ufaglær som forekom skyldtes enten udefra
kommende lock-outer som i 1925 og 1936
te kvinders løn i provinsen.
eller
helt specielle årsager. Under besæt
Lønningernes værdi afhænger selvføl
telsen nedlagde papirarbejderne arbej
gelig stadigvæk af, hvor meget man kan
det et par gange f.eks. da Kaj Munks ki
få for pengene. Rugbrød kostede i 1922
ste kørte gennem Silkeborg, men det var
116 øre men faldt til 69 øre i 1934 og i i en slags forståelse med fabrikken. Der
1946 kostede det 89 øre. Hugget melis udover var der arbejdsnedlæggelser i
kostede for eet kg 193 øre i 1922, men 1934 og 1948 på en uges varighed begge
kun 56 øre i 1934 og i 1946 64 øre. Et 1/4 gange. Årsagerne var henholdsvis an
kg kaffe kostede i 1922 143 øre, 115 øre i sættelse af en skruebrækker i 1934 og en
1934 og 156 øre i 1946. 01 kostede indtil lønforhøjelse til maskinførerne i 1948!
krigen omkring 30 øre men i 1946 33 øre, Men ellers var fabrikken en rolig og sta
i 1934 kun 24 øre og i 1946 tæt ved det bil arbejdsplads, hvilket selvfølgelig også
dobbelte nemlig 42 øre. Oksekød kostede smittede af på fagforeningens arbejde.
pr. kg 139 øre i 1922, men kun 94 øre i De daglige problemer skulle især for
1934 og i 1946 238 øre. Der er tale om gro manden ordne. Det kunne dreje sig om
ve gennemsnitlige priser og skal tages ventilationen ved kludehuggeren, toilet
med et vist forbehold.
forholdene i hollænderierne, eller at
Harbo Lyneborg: »Papirarbejderne hav medlemmer var utilfredse med, at fløj
de godt nok en lille løn, men vi vidste, ten først fløjtede præcis ved arbejdets
hvad vi havde hele året rundt. Det var ophør og ikke 5 minutter før. Alle disse
der mange andre arbejdere, som ikke sager og mange flere tog især formanden
vidste. Derfor var papirarbejderne også sig af. Uretfærdig behandling af med
en af de få arbejdsgrupper, som kunne lemmer blev også diskuteret på general
bygge eget hus i 30-erne. Vi var kredit forsamlingerne, som f.eks. her i januar
værdige, fordi vi havde det faste arbejde 1927: »Formanden meddelte, at en kvin
de på papirsalen, der havde været syg,
på fabrikken.«
Carl Rasmussen: »Fabrikken lånte også havde fået bud fra salsmesteren, at hun
penge ud til arbejderne på meget favo var afskediget. Generalforsamlingen
rable vilkår. Jeg fik f.eks. et lån på 2000 vedtog enstemmigt, at formanden skulle
kr. rentefrit i 40 år så længe jeg arbejde forlange hende antaget, når hun blev
de på fabrikken. Det gjorde, at jeg kunne rask. Flere medlemmer ankede over den
bygge det hus, jeg den dag i dag sidder i.« måde, hvorpå omtalte salsmester tiltalte
Carl Melau: »Vi flyttede op på Smede medlemmerne på arbejdspladsen, og det
vedtoges enstemmigt, at formanden
bakken i 1938, og det var billige lejlighe
samtidig skulle meddele ham, at såfremt
der. Vi gav 8 kr. om måneden og fik des
han for eftertiden ikke brugte en anden
uden billig elektricitet fra fabrikken. Det
tone, når han tiltalte medlemmerne, vil
var billige og eftertragtede boliger, som le man lade sagen gå videre.« General
fabrikkens arbejdere kunne være heldi forsamlingerne diskuterede også even
ge at få.«
tuelle retningslinier for afskedigelser,
hvilket var aktuelt for kludesalens kvin
i 1932. Følgende svar fra generalforFagforeningen i perioden der
samlingen i april 1932 er karaktenstisk:
Silkeborg Papirfabrik har været en rolig »de fleste mente, det bedst kunne løses
arbejdsplads efter 1922. De konflikter
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på den måde, at de kvinder, hvis mænd
havde arbejdet hele året, bedst kunne tå
le at blive afskediget, så de andre kunne
få fuld ugeløn.« I 1941 er følgende ført til
protokols: formanden »omtalte sluttelig
et ønske fra diegivende kvinder om at få
1 time fri uden afkortning af lønnen for
at kunne give barnet bryst... formanden
(lovede) at forsøge ved forhandling at få
ønsket opfyldt.« Efter sigende blev der
indrettet en ammestue, som dog ikke
blev benyttet til det tiltænkte formål. De
daglige problemer var således utallige,
men åbenbart aldrig større end, at de
kunne løses eller bortfalde.
Ferie. Generalforsamlingerne diskutere
de løbende overenskomstforhandlinger 
ne. Kravet om betalt ferie var et gen
nemgående krav i 20-erne fra papirar
bejderne også i Silkeborg. Ved overens
komsten i 1931 fik man følgende para
graf tilføjet i »De almindelige regler«: »§
8. Der gives 6 dages ferie med løn (i 1931
4 dage) til de arbejdere, der har været
uafbrudt beskæftiget på fabrikken i 6
måneder før det tidspunkt, ferien fal
der...«« Papirarbejderne var nogle af de
første, som fik betalt berie. Den generel
le ferielov for alle blev først vedtaget i
1938.

Bestyrelsen. Fra generalforsamlingen i
april 1926: »Før vi gik over til valg af et
kvindeligt hovedbestyrelsesmedlem i
stedet for Bothilde Lindstrøm, som er
afgået ved døden siden sidste generalfor
samling, udtalte K. Eriksen nogle smuk
ke mindeord om den afdøde. Fremhæve
de hendes trofasthed overfor de med
lemmer, hun repræsenterede, den for
nuftige måde, hun altid gik frem efter,
uden nogensinde at gå på akkord med
uretten. Medlemmerne påhørte udtalel
sen stående.« Karoline Pedersen overtog
Bothilde Lindstrøms plads i hovedbesty
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relsen. En personlighed var gået bort,
men der kom andre bl.a. kludesalskvin
den Rebekka Sørensen.
Magnus Petersen blev i 1926 forretnings
fører for forbundet og nedlagde derfor
sin formandspost i Silkeborg. Der skal
dog lige fortælles en lille historie, som il
lustrerer tilfældighedernes mærkværdi
ge spil. På generalforsamlingen i juli
1925 oplyser Magnus Petersen, at med
lemmerne skal regne med at vælge ny
formand inden længde, idet han selv ag
ter at blive maskinfører. Fabrikken har
imidlertid meddelt ham, at hvis han vil
være maskinfører, så kan han ikke sam
tidig være formand. Generalforsamlin
gen er yderst utilfreds med fabrikkens
krav, men der tages ingen endelig afgø
relse. På næstfølgende bestyrelsesmøde
i august 1925 oplyses det, at forretnings
fører M. Olsen vil gå som forretningsfø
rer, fordi han har fået et arbejde indenfor
kommunen i Herlufholm. Brikkerne fal
der derefter på plads: Magnus Petersen
bliver ny forretningsfører, og forbundet
og fagforeningen beholder en af de erfar
ne folk i deres egne rækker.
Ole Sørensen blev valgt som ny formand
i Silkeborg, men først efter en længere
debat og kampafstemning mellem ham
og Anton Jensen. Ole Sørensen nægter
at fortsætte i april 1927, og ny formand
bliver Karl Kjær. Karl Kjær var formand
i 10 år, indtil han blev fyret fra fabrikken
i 1937. Denne fyring skabte en hel del
problemer i fagforeningen. Fabrikken
lovede forbundet, at de ville genansætte
Karl Kjær på fabrikken igen, når der
blev arbejde, men på betingelse af, at
han ikke påtog sig tillidsposter. Den afta
le gik forretningsfører Elling ind på. Det
trak imidlertid ud med Karl Kjærs gen
ansættelse, og på generalforsamlingen i
oktober 1938 genopstiller han til for
mandsposten mod Oskar Bidstrup, som
havde været formand fra oktober 1937.

Karl Kjær vinder valget med stemmerne
58 mod 52 til trods for forretningsfører
Ellings kraftige protest. Det var kaotiske
forhold. Sindene var i kog, og i novem
ber 1938 krævede 93 medlemmer en eks
traordinær generalforsamling med valg
af ny formand som første punkt på dags
ordenen. Dirigenten takkede ganske vist
for ro og orden ved mødes slutning, men
inden den tid var det ellers gået lystigt
til. Et flertal af bestyrelsen med Karl
Kjær i spidsen stillede et ændringsfor
slag til dagsordenen, som gik ud på at
punkt 1 bortfaldt, således at der ikke
skulle vælges formand. Dette forslag
vedtages med 89 stemmer mod 80, 5
blanke og 3 ugyldige. Karl Kjær blev på
formandsposten. I april 1939 ser forhol
dene ud til at være kommet under kon
trol med Jens Chr. Schou som formand
og Willy Christiansen som sekretær.
Under besættelsen mistede papirarbej
derne i Silkeborg endnu en af personlig
hederne blandt dem nemlig kommunist
en Christian Eriksen Byth. Chr. Eriksen
Byth havde i hele perioden præget fag
foreningens møder og været såvel sekre
tær som næstformand i bestyrelsen.
Mod slutningen af besættelsen blev Chr.
Eriksen Byth taget af tyskerne og sendt i
koncentrationslejr i Tyskland, hvor han
døde.

På generalforsamlingen i oktober 1945
blev Willy Christiansen valgt som ny for
mand, og dermed kom der ro om den
plads.
Fagforeningsmøderne blev afholdt om
søndagen på Remstrup cafe i tiden indtil
Sønderport blev bygget i 1939. Fremmø
det ved generalforsamlingerne var me
get forskelligt fra omkring 40 til de 177 i
oktober 1938. Efter besættelsen blev der
indført en regel om mødepligt til speciel
le møder om overenskomsterne. Udebli
velse var ensbetydende med bøde.

Konflikter og bod
Den 7. juni 1934 blev en skruebrækker
fra Esbjerg Havn antaget på Silkeborg
Papirfabrik. Rygtet bredte sig hurtigt på
fabrikken.
Clara Rasmussen: »Ja, vi blev kaldt ud til
møde i det, vi kaldte tusstammen. Her
stod Karl Kjær op og forklarede sagens
sammenhæng og spurgte, hvad vi skulle
gøre ved det. Vi besluttede at gå hjem,
hvis ikke manden blev fyret. Da han
ikke blev det, gik vi hjem til middag.
Han blev fulgt på arbejde hver dag og
blev hånet på det grusommeste. Fabrik
ken lod ham så arbejde på nathold, da
han skulle møde kl. 22, kom der folk helt
fra Århus. Hele Langebro var fuld af
mennesker, men den dag snød han os,
idet han tog hele vejen udenom og kom
oppe fra Århusbakken af. Vi blev dømt
til at skulle arbejde sammen med ham.
Den dag vi skulle begynde, stod vi alle
sammen uden for porten og hånede ham.
Til sidst kom driftsbestyreren og tog ham
med ind. Han blev der den formiddag,
men siden så vi ham ikke.«
Der kom et arbejdsretsligt efterspil på
denne konflikt, idet papirarbejderne i
Silkeborg blev idømt en bod på 9090 kr.
- svarende til 30 kr. pr. strejkende.
Det var ikke den eneste gang i 1934 pa
pirarbejderne i Silkeborg blev idømt
bod. Senere på året strejkede tekstilar
bejderne i Silkeborg mod indførelsen af
et nyt akkordsystem. Konflikten blev
langvarig og gik helt i hårdknude. På ge
neralforsamlingen i august 1934 vedtog
papirarbejderne følgende resolution:
»Papirarbejderne i Silkeborg, forsamlet
til ekstraordinær generalforsamling tors
dag den 29. august 1934, hilser Tekstilar
bejdernes modige kamp mod det ud
svedningssystem, som tekstilfabrikken i
Silkeborg forsøgte at pånøde jer. Idet vi
tilsiger jer en støtte på 2 kr. om ugen pr.
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heltbetalende medlem og 1 kr. om ug
nr halvtbetalende medlem, opfordrer vi
jer til at at fortsætte kampen til sejr idet
I derved kæmper for hele den danske arbejderklasse...«
En sådan understøttelse af en ulovlig
strejke måtte ikke finde sted i henhold til
septemberforligets § 2. Silkeborg afde
lingen blev pålagt en bod på 500 kr.,
hvilket blev afvist. Til sidst blev boden
nedsat til 300 kr., og afdelingen vedtog at
betale, og sagen var dermed ude af ver
den.

Konflikten i 1934 var et isoleret tilfælde.
Først i 1948 kom det igen til en ulovlig
arbejdsnedlæggelse. Årsagen var noget
så usædvanligt som en lønforhøjelse! Fa
brikken ønskede at tilbyde maskinfører
ne en højere løn uden om forbundet. Ma
skinførerne var interesseret, men alle de
øvrige papirarbejdere anså det for at
være et splittelsesforsøg fra arbejdsgi
vernes side. Resultatet blev, at man gik
hjem. Konflikten varede en uge, hvoref
ter man tabte sagen. Forstået på den
måde, at maskinføreren fik mere i løn.
Man tabte dog ikke mere, end at de øvri
ge papirarbejdere også fik lidt mere i
lønningsposen. Alt i alt en højst ejendommelig konflikt.
Konflikter på Silkeborg Papirfabrik var
sjældne, men når de forekom som her i
nå f °h 1T’ Så blev de
diskuteret
pa forbundets kongres.

på‘»leende

d„

at denne strejke kom, så kan de da se
der er liv i os, og arbejdsgiverne tænker
nok før de tager en anden skruebræk
ker.« Det var i 1935, og gælden til for
bundet blev eftergivet. I 1948 afslog Sil
keborg at lade forbundet betale boden,
hvilket ellers blev foreslået af J. Chri
stoffersen, Dalum, med følgende be
grundelse: »Det var Silkeborg afdelings
fortjeneste, at de laveste lønninger var
blevet hævet, derfor burde det ikke væ
re Silkeborg afdelingen, der skulle betale
boden.« Søren Sørensen, Silkeborg, tak
kede for tilbudet men afslog: »Man øn
skede ingen støtte fra forbundet, men
takkede de afdelinger, der havde støt
tet.« Søren Sørensen takkede for de ind
samlede 1550 kr. fra de andre afdelinger,
derved var godt halvdelen af boden be
talt og Søren Sørensen fortsatte: »Vi må
arbejde for week-end, thi lønforhøjelse
alene er ikke nok. Tiden må nu være ind
til at få kortere arbejdstid. Vi må have
ørdag nat fri. Vi vil have menneskelig
værelse som andre arbejdere. (Hør!).«

rX^ Ifde'ingen høStede

en del

sider ble°pbaknin& men fra flere

det.
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de handlet ^om forbun-

Sangen
Fagforeningen i Silkeborg havde 40 års
jubilæum i august 1935, og i den anled
ning blev der lavet en revysang på hele
16 vers med hver sin melodi. Sangen
blev et af festens samlende højdepunk

En Bittersnaps med Cayennepeber.
Den river lidt men er god for Feber.
Karl Kjær
Mel.: Paa V ossevangen
Paa Talerstolen han ofte staar,
og ruller bredt paa sine R’er,
paa Harejagter han ogsaa gaar,
men sjælden faar han Ram - desværre.
En Bajer kvæler han som en Mis,
paa halve Kaffe han sætter Pris,
det gi'r Kulør
og højt Humør,
I ved jo, »saadan ligger Landet«.
Marius Christiansen
Mel.: Fra Tyskland uddrog.
Han er kun en lille, men højlærd Mand,
med Omløb i Ho’det og fin Forstand,
men der er et kedeligt aber dabei,
at Omløbet gaar den forkerte Vej.
Han dued’jo ikke som Sekretær,
men han er s'gu tip-top som Fanebær’,
med Fane og Handsker og Silkehat
gaar han lige i Vandet som besat.

Marius Holmgård
Mel.: Hr. Peder kasted Hummer op i Spanden.
På Jorden finder man vist ej hans Lige,
han er den ideelle Barnepige,
han sidder tit derhjemme og vugger Poderne,
til han bli’r træt i Armen og øm i Koderne.
Sov, mit Tvillingepar, sov længe,
se, hvor Far rører Vuggens Gænge, op og ned.

L
Mel.: To Drosler sad.
Han vaager baade Dag og Nat,
for Kassen er hans dyre Skat,
og for at ingen faar den fat,
saa har han sig på Laaget sat.

ter og vil blive gengivet nedenfor. San
gen giver et hip til flere af de ledende
folk indenfor fagforeningen og viser på
sin bramfrie måde en del af tidens hu
mor og stemning.

Rebekka Sørensen
Mel.: I Skoven skulle være Gilde.
Hun fylder godt i Højden,
men afgjort dog især
i Bredden og i Drøjden,
hun derfor med Karl Kjær
skal altid med paa Turen
til Kongresserne, Figuren
:/: bevirker, Bilen ligger fast
paa Vejen med sin Last:/:
Oskar Bidstrup
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge.
I Lærdom han sig soler
og suger Kundskab, naar
paa Høj- og Aftenskoler
i Ugevis han gaar,
han rejser til Kongresser
omtrent hver anden Dag,
han ender som Professor,
det er en given Sag.

Chr. Eriksen Byth
Mel.: Det er et Land
Han skuer rødt, og Øjnene de ruller,
hver Gang han hører Fatter Staunings Navn,
i Jorden slaar han meget ofte Huller,
for Bryggerierne han gør lidt Gavn,
han diskuterer, og han koger gerne
politisk Suppe paa en Pølsepind,
men naar han ser Smed Sørensen i det fjerne,
han skynder sig at stikke Piben ind.
Frederik Christensen
Mel.: Kender du Rikke?
Saa er der Fikke,
han vilde ikke
ha’ Bestyrelsen afSted til denne her Kongres;
trofast han føller
Paludan Møller,
naar paa Oppositionen der skal øves Pres.
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heltbetalende medlem og 1 kr. om ugen
pr. halvtbetalende medlem, opfordrer vi
jer til at at fortsætte kampen til sejr, idet
I derved kæmper for hele den danske ar
bejderklasse ...«
En sådan understøttelse af en ulovlig
strejke måtte ikke finde sted i henhold til
septemberforligets § 2. Silkeborg afde
lingen blev pålagt en bod på 500 kr.,
hvilket blev afvist. Til sidst blev boden
nedsat til 300 kr., og afdelingen vedtog at
betale, og sagen var dermed ude af ver
den.

Konflikten i 1934 var et isoleret tilfælde.
Først i 1948 kom det igen til en ulovlig
arbejdsnedlæggelse. Årsagen var noget
så usædvanligt som en lønforhøjelse! Fa
brikken ønskede at tilbyde maskinfører
ne en højere løn uden om forbundet. Ma
skinførerne var interesseret, men alle de
øvrige papirarbejdere anså det for at
være et splittelsesforsøg fra arbejdsgi
vernes side. Resultatet blev, at man gik
hjem. Konflikten varede en uge, hvoref
ter man tabte sagen. Forstået på den
måde, at maskinføreren fik mere i løn.
Man tabte dog ikke mere, end at de øvri
ge papirarbejdere også fik lidt mere i
lønningsposen. Alt i alt en højst ejen
dommelig konflikt.
Konflikter på Silkeborg Papirfabrik var
sjældne, men når de forekom som her i
1934 og 1948, så blev de livligt diskuteret
på forbundets kongres.
Silkeborg afdelingen og dens medlem
mer blev fra flere sider rost for disse
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konflikter af repræsentanter fra de an
dre papirfabrikker. F.eks. begrundede
Chr. Jensen, Maglemølle, på følgende
måde for, at forbundet betalte Silkeborg
medlemmernes gæld på de 9090 kr.: »Jeg
kan anbefale, at man her på kongressen
eftergiver Silkeborg de penge, det har
måske været til gavn for alle afdelinger,
at denne strejke kom, så kan de da se,
der er liv i os, og arbejdsgiverne tænker
nok før de tager en anden skruebræk
ker.« Det var i 1935, og gælden til for
bundet blev eftergivet. I 1948 afslog Sil
keborg at lade forbundet betale boden,
hvilket ellers blev foreslået af J. Chri
stoffersen, Dalum, med følgende be
grundelse: »Det var Silkeborg afdelings
fortjeneste, at de laveste lønninger var
blevet hævet, derfor burde det ikke væ
re Silkeborg afdelingen, der skulle betale
boden.« Søren Sørensen, Silkeborg, tak
kede for tilbudet men afslog: »Man øn
skede ingen støtte fra forbundet, men
takkede de afdelinger, der havde støt
tet.« Søren Sørensen takkede for de ind
samlede 1550 kr. fra de andre afdelinger,
derved var godt halvdelen af boden be
talt og Søren Sørensen fortsatte: »Vi må
arbejde for week-end, thi lønforhøjelse
alene er ikke nok. Tiden må nu være ind
til at få kortere arbejdstid. Vi må have
lørdag nat fri. Vi vil have menneskelig
tilværelse som andre arbejdere. (Hør!).«

Silkeborg afdelingen høstede altså en del
ros og kontant opbakning, men fra flere
sider blev det imidlertid kritiseret, at Sil
keborg havde handlet udenom forbun
det.

Sangen
Fagforeningen i Silkeborg havde 40 års
jubilæum i august 1935, og i den anled
ning blev der lavet en revysang på hele
16 vers med hver sin melodi. Sangen
blev et af festens samlende højdepunk

En Bittersnaps med Cayennepeber.
Den river lidt men er god for Feber.
Karl Kjær
Mel.: Paa Vossevangen
Paa Talerstolen han ofte staar,
og ruller bredt paa sine R'er,
paa Harejagter han ogsaa gaar.
men sjælden faar han Ram - desværre.
En Bajer kvæler han som en Mis,
paa halve Kaffe han sætter Pris,
det gi’r Kulør
og højt Humør,
I ved jo, »saadan ligger Landet«.
Marius Christiansen
Mel.: Fra Tyskland uddrog.
Han er kun en lille, men højlærd Mand,
med Omløb i Ho’det og fin Forstand,
men der er et kedeligt aber dabei,
at Omløbet gaar den forkerte Vej.

Han dued'jo ikke som Sekretær.
men han er s’gu tip-top som Fanebær',
med Fane og Handsker og Silkehat
gaar han lige i Vandet som besat.
Marius Holmgård
Mel.: Hr. Peder kasted Hummer op i Spanden.
På Jorden finder man vist ej hans Lige,
han er den ideelle Barnepige,
han sidder tit derhjemme og vugger Poderne,
til han bli’r træt i Armen og øm i Koderne.
Sov, mit Tvillingepar, sov længe.
se, hvor Far rører Vuggens Gænge, op og ned.

L
Mel.: To Drosler sad.
Han vaager baade Dag og Nat,
for Kassen er hans dyre Skat,
og for at ingen faar den fat,
saa har han sig på Laaget sat.

ter og vil blive gengivet nedenfor '/<'
gen giver et hip til flere af de ,ez;<e
folk indenfor fagforeningen og 7. Ler
sin bramfrie måde en del af Loer/. r. .
mor og stemning.

Rebekka Sørensen
Mel.: I Skoven skulle være Gilde.
Hun fylder godt i Højden,
men afgjort dog især
i Bredden og i Drøjden,
hun derfor med Karl Kjær
skal altid med paa Turen
til Kongresserne, Figuren
:/: bevirker, Bilen ligger fast
paa Vejen med sin Last:/:
Oskar Bidstrup
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge.
I Lærdom han sig soler
og suger Kundskab, naar
paa Høj- og Aftenskoler
i Ugevis han gaar,
han rejser til Kongresser
omtrent hver anden Dag.
han ender som Professor,
det er en given Sag.

Chr. Eriksen Byth
Mel.: Det er et Land
Han skuer rødt, og Øjnene de ruller.
hver Gang han hører Fatter Staunings Navn,
i Jorden slaar han meget ofte Huller,
for Bryggerierne han gør lidt Gavn,
han diskuterer, og han koger gerne
politisk Suppe paa en Pølsepind.
men naar han ser Smed Sørensen i det fjerne,
han skynder sig at stikke Piben ind.
Frederik Christensen
Mel.: Kender du Rikke?
Saa er der Fikke.
han vilde ikke
ha' Bestyrelsen af Sted til denne her Kongres
trofast han føller
Paludan Møller,
naar paa Oppositionen der skal aves Pres.
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Godtfred Lohse
Mel.: Vil du, vil du Han paa Tromme slaar til mange Baller,
han er ung og elsker Svir,
Livet ta’r han, saadan som det falder,
og han ka’ saa godt li’ Pi’r.

Valdemar Sørensen
Mel.: Dejlige Øresund
Se, hvor han knejser, naar
som Reserveformand her paa Pladsen.
Posten er ansvarsfuld,
men han gaar ej omkuld,
før der ej er mere 01 i Kassen.

C. M. S.
Mel.: Det er Rokken (Refræn).
Dengang han stod som Chef i Makketutten,
var der Røre og Liv og Panik,
han sa’ Skaal mens han smagte på Sprutten.
Himmel! Sikke de Øller han fik.

J. J.
Mel: Jens Vejmand.
Hvem er det vel som daglig syv-otte Gang staar
og kigger sig i Spejlet og glatter paa sit Haar?
Det er saamænd Jens Jørgen, han sukker dybt: Oh,
Ve,
for oppe i Parykken kan han en Maane se.

Søren Sørensen
Mel: Snart dages det, Brødre.
Som Ordstyrer har han et afgjort Talent,
det har han bevist os en Gang,
da han ved et Møde blev valgt til Dirigent,
ja, da var der Løjer og Pjank,
:/: Forsamlingen raabte og hyled’ og skreg,
til S.S. var løbet sin Vej:/:

A. C.
Mel.: Den Sømand han maa lide.
Han er skam, hvad man kalder,
et meget fint Papir,
Eksaminer har han taget,
jeg ved ikke, hvad I gi’r:
Student fra Søndagsskolen
med bedste Karakter
- hej, korn-faldera, Hurra, og Kandidat med mer’!
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Lars Peter Jensen
Mel.: Marken er mejet.
Hunde han klipper, og Lig han balsamerer,
han kurerer Spat og Fnat og overlagte Tær,
Vorter han fjerner, de døde han barberer,
og han laver Hjemmebryg af Dynamit og Gær,
ja, der bli’r fortalt,
han kan lave alt,
kun naar han skal slagte hjemme, er det, det gaar
galt.

Mel.: Det var en Lørdag Aften.
Nu synger vi Finalen, for nu er Visen slut,
og er der en og anden, der fik sig en Salut,
saa tag det med et Smil og løft dit Glas saa højt du
ka’,
det gode Kammeratskab skal et kraftigt Leve ha'.

Formanden Karl Kjær skulle selvfølgelig
først have en tur, og dernæst sekretæren
Marius Christiansen. Marius Christian
sen blev i daglig tale kaldt »Professoren«
eller blot »fessor« og om ham kunne der
fortælles mange historier - og flere vil
blive gengivet senere - men »Professo
ren« var også fanebærer i Forsvarsbrod
rene. En betydningsfuld og æresfuld
post som han gik op i med liv og sjæl - al
tid klædt i det flotteste tøj svalehale og
hvide handsker. En dag under en udflugt
gik »Professoren« så meget op i sin opga
ve som fanebærer, at han glemte en ba
gatel om, hvor han gik. Resultatet var en
vandgang - som verset afslutningsvis
behandler.
Kvindernes førstedame Rebekka Søren
sen må også holde for. Der kan jo ikke
herske nogen tvivl om, at hun er en stor
dame på alle leder. Men det var også dén
Rebekka, som mødte kl. 5 eller 6 om
morgenen hver dag og syede kludesko af
kluderester. Kludeskoene solgte hun for
en krone pr. par. Christian Eriksen Byth
får også lige et par hip med på vejen, og
det samme får den tidligere formand
Lars Peter Jensen. Lars Peter Jensen
var fritidsfrisør, og en dag om ugen bar

berede han patienter oppe på sygehuset.
Det fortælles herom, at en dag Lars Pe
ter var ved at barbere en patient, klage
de denne over en vorte på foden. »Nå,
den, jamen den kan jeg da også fjerne,«
sagde Lars Peter - og som sagt så gjort.
Desværre kom overlægen ind på stuen i
det samme og fik stoppet operationen.
»Pas De Deres område, og lad mig om
mit« sagde overlægen. I daglig tale gik
Lars Peter under navnet »hundeklippe 
ren«.
Historien fortæller intet om, hvordan de
forskellige tog sangen. Men den har gi
vet skabt stemning.

Drikkeri
Revy-sangen fra 1935 handler også om
drikkeriet på fabrikken. Man har ikke
holdt sig tilbage, hvis man skal tro san
gen. Når de gamle papirarbejdere skal
huske tilbage hvad angår drikkeri, så var
det slemt før deres tid, men ikke nævne
værdigt i deres egen tid. Men det siger
såvel den 80-årige som den 60-årige.
Fini Nielsen: »Jeg husker fra min fars
tid, når jeg søndag formiddag var nede
med frokost til ham - så blev man sendt
op på Chr. 8’s vej efter stjerneøl. Og se
nere skulle der også hentes brændevin.
Det var i min fars tid, mens jeg endnu
var dreng. Men jeg skal da ærligt ind
rømme, at det kunne være svært for én især da man var ung mand. Så fik vi en
lille een efter fyraften, og af og til fort
satte vi f.eks. ud på Sommerlyst. Den
gang kostede øllene 45 øre stykket på re
staurationen + 5 øre i drikkepenge. Når
man først er inde i gængen, er det meget
svært at komme ud igen - for alle kam
meraterne gør det jo. Jeg satte selv en
stopper for det - og konen hjalp til.«
Papirarbejdernes koner har nok følt
problemerne hårdest. Nogle stod sågar
nede ved porten på lønningsdagen.

Driftsbestyrer Godske-Nielsen var ikke
slem til at fyre folk på grund af drikkeri,
derimod brugte han den metode at sende
manden hjem en uge eller to. For, som
han sagde, det var den værste straf, man
kunne give: konen ville gå derhjemme
og skælde manden huden fuld over, at
pengene udeblev.
Holger Madsen: »Det var jo farligt med
al for megen drikkeri inde ved maski
nerne. Der var en mand, som var hård til
at drikke inde ved maskinerne. Først
blev han sendt ud på pladsen, da man
ikke turde have ham ved maskinerne.
Men da han fortsatte drikkeriet på plad
sen, så blev han fyret. Det var han slemt
ked af, og han gik til pladsformanden og
spurgte om ikke han kunne blive. »Jo,
det kan du nok, men så må du sørge for.
at driftsbestyreren ikke ser dig.« sagde
formanden. Ja, ja, det skulle han nok. og
i lange tider puttede han sig, hver gang
driftsbestyreren kom forbi. Men jeg er
ganske sikker på, at driftsbestyreren vid
ste alt om det, for det kunne pladsfor
manden kname ikke selv lave. Manden
blev på fabrikken til sine dages ende.
For én anden blev det nærmest hans
redning, at han blev fyret på grund af
drikkeri. Han drak det hele op. men da
han blev fyret, blev han afholdsmand.
Og konen og han fik det så godt på deres
gamle dage - ja, sådan kunne det altså
også gå.«

Fortællinger
Der har gået mange historier på Silke
borg Papirfabrik. Alle mulige slags histo
rier eller fortællinger, som alle har taget
for, det de var, og moret sig over
dem. Det kunne være historier om den
pigeglade Drewsen, om driftsbestyreren
eller om hinanden.
Om spøgelser. Clara Rasmussen: »Da
jeg begyndte på kludesalen var arbej
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det jo nyt og svært. Især døjede jeg med
de mange lapper. Faktisk havde jeg
den uvane, at lægge det mere besvær
lige tøj lidt til side, så kunne jeg ordne
det senere. Men om morgenen, når jeg
kom, var alle kludene ordnet for lapper
og den slags - det var selvfølgelig Re
bekka, som kom klokken 5 om morge
nen. »Tak skal du sandelig have Rebek
ka,« sagde jeg. »Det er sgu ikke mig,«
vrissede hun, »Det er Drewsen, ved du
ikke, at han går igen her på fabrikken
og kommer igennem kludesalen kl. 12
midnat. Drewsen har åbenbart haft
ondt af dig, da han så de klude ligge
ved din plads og ordnet dem for dig.«
Og derved blev det, Rebekka ville ikke
høre tale om nogen tak for noget, Drew
sen havde gjort!«
Carl Rasmussen: »Det spøgte også nede
ved PM 1 og PM 2, og det har en forhi
storie fra før fabrikken blev bygget. På
Hovedgården regerede en hr. Hoff, og
han var kendt som kvindeglad - ja, det
findes endda på skrift. Hoff gik heller
ikke af vejen for tjenestepigerne, men
en dag gik det galt. En af tjenestemændene fandt en gang Hoff liggende i med
tjenestemandens kone. Manden blev
vred, og det kom til håndgemæng. Det
udviklede sig, og tilsidst kom Hoff til at
slå manden ihjel. Gode råd var dyre,
men Hoff fandt på råd. Hoff tilkaldte
en tjenestekarl og betalte ham en run
delig sum penge kontant for at bære li
get væk og bagefter forsvinde væk.
Karlen tog sækken på nakken og slæb
te den ned langs åen, men byrden var
tung, og tilsidst smed karlen sækken
med liget ned i åen - præcis dér, hvor
senere bygningen med PM 1 og 2 kom til
at ligge. PM 2 lå lige ud til det gamle
åløb, indtil åen blev flyttet i 1930erne.
Siden den tid har det spøgt mere eller
mindre i PM 1 og 2. Især PM 2 har væ
ret plaget af trolddom - men det har nu
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den simple forklaring, at PM 2 slet og
ret blev bygget af for dårlige materia
ler lige efter 1. verdenskrig. Men den
slags forklaringer var jo intet imod, at
tjenestemandens lig skulle være årsag
til mændenes problemer i PM 2. Den
historie har jeg også læst i Silkeborg
Avis, og fortsættelsen på historien var,
at karlen, som bar liget væk, købte
Demstrup Mølle for de mange penge,
han fik af Hoff. Men karlen slap ganske
vist for juridisk straf, men på den kind,
hvor han havde båret liget, voksede der
en kæmpe vorte frem, så stor som en
knyttet næve. Da jeg læste fortsættel
sen, slog det mig, at så måtte min bed
stefar kende manden - hvis der ellers
var det mindste om snakken. Jeg fortal
te da min bedstefar om manden og vor
ten. »Jo, jo ham kunne han så udmær
ket huske. Ham mølleren med den store
vorte, han døde som en velhavende
mand. Men den historie med liget, den
tror du vel ikke på Carl?« Nej, nej men historien var god nok.«
Om Godske-Nielsen, driftsbestyreren
fra 1904 til 1936 kunne der også fortælles
mange historier. Echardt Nielsen: »God
ske-Nielsen kom altid rundt på fabrik
ken til ganske bestemte tidspunkter. Når
han kom, blev der altid sagt »pist« af
dem, der først opdagede ham. Så vidste
vi det alle sammen, og de, som even
tuelt sad og slappede lidt af rejste sig
med det samme. Godske-Nielsen vidste
det udmærket, og af og til kunne han
selv starte med »pist«, og så gik han ud af
lokalet med et smil på læben. En anden
gang stod jeg og tegnede en bondegård,
med hvad der til hørte. Jeg lagde tegnin
gen fra mig og gik ud, men i mellemtiden
havde Godske-Nielsen været der. Han
sagde intet, men havde tegnet en hane
midt på gårdspladsen. Sådan kunne han
også være.«

Silkeborg Papirfabrik i 1934 tegnet af Jens Bomholt.

Henrik Boris: »Godske-Nielsen var en
gammel officer og lignede også sådan
een. Men der var den fordel ved det, at
ingen skulle straffes, fordi man var inde
ved militæret. Når man var færdig med
sin militærtjeneste, så kunne man regne
med arbejde igen på fabrikken, hvis der
overhovedet var noget. For os drenge på
Smedebakken var det også en dejlig tid,
når morellerne var modne i GodskeNielsens have, for så blev de plukket af
en af drengene, og alle vi børn på Sme
debakken fik et kræmmerhus fuld af
bær. Godske-Nielsen havde ingen børn
selv måske netop derfor, var han en bør
neven.«
Carl Rasmussen: »Han var aristokrat. Vi
var måske ikke direkte bange for ham,
for han var reel nok, men der var respekt
for ham. Når Godske-Nielsen gik sin
runde på fabrikken, så hilste han på
1.skæreren og maskinføreren, men ikke
på pressemanden eller 2.skæreren. Han
hilste ikke, men vi skulle sgu, og eet nik
var ikke nok. Vi bukkede. Han var en
mand med sine helt bestemte meninger.
Det kom på sin vis også mig til gode, da
jeg boede i Alderslyst. I Silkeborg ønske
de kommunalbestyrelsen, at fabrikken
kun skulle ansætte folk fra Silkeborg

kommune. Den gang var Alderslyst og
Silkebog 2 forskellige kommuner. Men
det afviste Godske-Nielsen: »Silkeborg
Papirfabrik sælger til hele landet og ikke
kun til Silkeborg. Derfor ansætter vi folk
fra alle egne.« Altså også os fra Alders
lyst.«
Om hinanden. Holger Madsen: »Der har
altid været nogle originaler på Silkeborg
Papirfabrik - heldigvis da. Der var f.eks.
Skæve-Alfred, som havde været der lige
fra drengetid - umulig at slå et ord af. En
dag blev han fyret, men det kunne Skæ
ve-Alfred ikke forstå, for så havde han
ikke noget at leve af. Så der måtte være
tale om en misforståelse, mente han.
Skæve-Alfred kom da også næste dag
som vanligt og fortsatte sit arbejde. Og
det blev han ved med, uden nogen tog
notits af det. Han fik løn og det hele.
Den mest omtalte mand var dog Marius
Christiansen kaldet »professoren« eller
blot »Fessor«. Han havde arbejdet på fa
brikken siden århundredets begyndelse
og gik først af i 1941. Jeg har selv haft
den fornøjelse at arbejde sammen med
ham en dag, hvor jeg hørte hele hans
livshistorie. Han var på mange måder en
klog mand, men han tog alting så alvor
ligt, så det blev komisk. Han arbejdede
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til dagligt ved en gammel hånddreven
ballepresser, men når sandheden skal
frem, så lavede han nu så lidt som mu
ligt. Og da pladsformanden var hans svo
ger, så blev der set lidt igennem fingre
med det. Fessor kom altid for sent, må
ske ikke hver dag men ofte, og han kun
ne komme for sent 2 gange på en dag.
Hver gang havde han en ny undskyld
ning, som ofte blev samtaleemne for os
andre. F.eks. en dag Fessor kom 10 mi
nutter senere end de andre, ville plads
formanden give ham en opsang. »Ja
men,« sagde Fessor, »da jeg kom cyklen
de hen ad gaden kom der et vindstød og
blæste mig af cyklen, så skulle jeg have
fanget min hat, og da jeg kom tilbage til
cyklen, så var kæden sprunget af, og så
kan du da nok forstå, at jeg ikke kunne
være her til tiden.« Efter en sådan und
skyldning glemte de fleste overordnede,
hvad de egentlig stod der og ventede på
Fessor for. Fessor havde en stående ed,
og den brugte han tit, fordi han evig og
altid følte sig forurettet: »det er fanden
lynme godt gjort.« I fagforeningens be
styrelse var han en lang overgang sekre
tær, men til generalforsamlingen kom
han hver gang farende i sidste øje
blik for lige at skrive i protokollen, inden
den skulle læses op. Han var vellidt af
sine arbejdskammerater, og der blev
holdt en stor afsked med ham i folkenes
skur på pladsen i 1941. Der kunne for
tælles mange historier om Professoren.«
Om forholdene i gamle dage er der selv
følgelig også blevet talt om. Vi vil afrun
de med at høre om toiletforholdene før
hen, og den historie er ganske autentisk.
Harbo Lyneborg: »Vi havde en række
wc-er nede ved vandhjulsgangen nede
ved Stengangen. Det var åbne lokum
mer med hul direkte ned i åen, som løb
neden under. Om vinteren var der hu
lens koldt, så man blev der ikke længere
end højst nødvendigt. En ting man skul
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le huske, når man gik på lokum, var at
tage sin pung op af baglommen. Jeg hus
ker en gang, da tabte Marius Holmgård
sin pung ned i åen. Vi gik op til driftsbe
styreren og klagede. Han foreslog os at
gå ned til åen med en rive for at fiske ef
ter den. »Nu bliver vi hernede i et par ti
mer,« sagde Holmgård, »og vi har fået lov
til det«. Og så gik vi og passede os selv,
men fandt selvfølgelig ikke pungen.
Holmgård sagde, at han havde haft 20 kr.
i pungen, så vi samlede ind i glitten, hollænderierne og ved papirmaskinen. Jeg
tror han fik 12-13 kr. Men efterhånden
fik fabrikken besked om, at åbne lokum
mer direkte ned i åen, ville kommunen
ikke acceptere.«

Ekstra-arbejde
Papirarbejderne var berømte eller be
rygtede for deres evne til at få ekstraar
bejde. Der går også mange historier om
alle disse bibeskæftigelser.
Fini Nielsen: »Det fortælles, at en dag
blev Godske-Nielsen enig med sig selv
om, at i dag gad han ikke se nogen pa
pirarbejdere overhovedet. Derfor invite
rede han fruen med på en tur til Him
melbjerget. Aldrig så snart var de kom
met ned til båden, før en kanonfotograf
springer frem og tilbyder at tage et bille
de af herren og fruen. Kanonfotografen
var en papirarbejder. Godske-Nielsen
og frue gik hurtigt videre ned til båden.
Men ak og ve billetøren var en papirar
bejder. »Det må vel få en ende med de
papirarbejdere«, tænkte Godske-Niel
sen og stod af ved Svejbæk kro. Tjene
ren kom beleven henimod parret og hil
ste ærbødigt på sin daglige arbejdsgi
ver. Tjeneren var også papirarbejder.
Godske-Nielsen drak hurtigt sin kaffe,
og ægteparret gik ned for at tage den
næste båd. Her blev Godske-Nielsen
nok en gang nødt til at løse billet hos en

papirarbejder. Lettere irriteret gik God
ske-Nielsen straks efter ankomsten til
Himmelbjerget ind på restauranten for
at få noget styrkende. Godske-Nielsen
kom imidlertid hurtigt ud igen, idet tje
neren her også var papirarbejder. Træt
gik hr. og fru Godske-Nielsen op til Himmelbjergtårnet, hvor de igen måtte fra
bede sig at blive fotograferet - af en pa
pirarbejder. Nu havde Godske-Nielsen
indstillet sig på, at papirarbejderne und
gik han ikke på Hjejlebådene, så det
kom ikke som nogen overraskelse for
ham, at billetøren på hjemvejen også
var en papirarbejder. For i det mindste
at få et lille hvil uden synet af en papirar
bejder stod Godske-Nielsen med frue af
ved Hattenæs for at drikke lidt kaffe. Da
det kom til stykket undlod ægteparret
alligevel at drikke kaffe på Hattenæs,
for det viste sig, at tjeneren også her var
papirarbejder! »Nu skal det f... være
nok,« sagde Godske-Nielsen til sig selv
og bestilte en taxa, da han absolut ikke
tålte synet af nok en papirarbejder på
bådene. Taxaen kom og ægteparret gik
lettet henimod den, lige indtil papirar
bejderen Anton Jensens glade ansigt
strålede dem imøde. »Jamen god dag
hr. driftsbestyrer«, sagde Anton Jensen.
Godske-Nielsen end ikke svarede til An
ton Jensens forbløffelse. Nå, men drifts
bestyreren og frue kom da hjem een er
faring klogere: det var umuligt at undgå
papirarbejderne ude i byen.«
Harbo Lyneborg: »Min far var også bar
ber i sin fritid, og jeg selv har haft kano
udlejning om sommeren. Alle papirar
bejderne havde en eller anden bibe
skæftigelse: kanonfotograf, frisør, bil
letør ved hjejlebådene, lejetjenere, taxa
chauffører og meget andet. Der var
mange førhen, der efter nattur tog ud
med hjejlebådene. Søndagen var ikke
hellig, den blev især brugt til at arbejde
ekstra.«

Hardy Riemenschneider: »Min far tog
også ud med bådene som billetør, og af
og til kom et par af os drenge med for at
sælge chokolade og sådan, så kunne vi
også tjene lidt. Min mor solgte bolcher
ved slusen sammen med min bedste
mor, og det var de de eneste, som måt
te, fordi det var forbeholdt papirfamilier
ne.«
Svend Rasmussen: »Under krigen arbej
dede jeg og mange andre også i tørve
moserne efter endt arbejdstid på fabrik
ken. En overgang kørte jeg også lastbil.
Vi sled i det nærmest uafbrudt.«
Langtfra alle var begejstret for papirar
bejdernes ekstraarbejde. F.eks. har så
vel frisørernes-, gartnernes- og arbejdsmændenes fagforening rettet henven
delse til papirarbejdernes fagforening
om at pålægge deres medlemmer at be
grænse ekstraarbejdet og udføre det til
tarifmæssig løn. I et enkelt tilfælde har
papirarbejdernes fagforening direkte
truet et medlem med eksklusion, hvis
pågældende ikke ophørte med sit eks
traarbejde.
Christian Ærø: »Jeg har ikke kendt til
ekstraarbejde, men måske begyndte
papirarbejderne først at få en løn til at
leve af efter 1945, hvor jeg blev ansat
på fabrikken.«
Holger Madsen: »Når man hører alt det,
så kan man slet ikke forstå det mund
held, som siger, at Drewsen tager hat
ten af oppe på torvet, hver gang der
kommer en træt papirarbejder forbi. Ja.
Drewsen-statuen oppe på torvet.«

Udflugter
Det var en årlig tilbagevendende begi
venhed med en sommerudflugt. Holger
Madsens første udflugt gik til Ringkø
bing og Hvide Sande.
»Turen foregik i flere rutebiler, jo her var
alle med. Driftsbestyrer Godske-Nielsen
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Udflugt til Rindsholm juni 1923. Fra højre stående Harbo Lyneborg, siddende Marius Christiansen og
»Rode Mads«. Foroven Helge Petersen, Doris Bomholt, Machenhauer. Manden ved det næste vindue er
Harry Funderskov og skråt nedenfor mod venstre putter Georg Jensen sig. Den lille dame midt i billed
et i forreste række er »Bette Anne«. Christian Agø og hustru står ved trappen. Fra venstre Christian
Rasmussen med hat og hans hustru. Næste herre i forreste række er Laurits Brinch. dernæst Sørine
Roien. Bag dem Anton Jensen og ved siden af ham titter Chr. Eriksen Byth frem.

var også med, og han så helst, at alle
hans funktionærer var med. Vi spiste til
middag på et strandhotel, jeg husker, at
vi fik flæskesteg med nye kartofler. Alle
de voksne fik en øl og snaps til maden,
men da jeg kun var 17 år, måtte jeg ikke
få andet end sodavand. Men Christian

Papirarbejdere på udflugt til Ludvigslyst i 1926.
Bagerst fra venstre: Chr. Eriksen Byth, Niels
Hansen, Viggo Louring, Edv. Dahlgård, Carl Kri
stensen. Holger Madsen, Svend Petersen. Sidden
de: Svend Roien, S. Simonsen. Fr. Kristensen.
Carl Boris, Peter Poulsen og Th. Andersen.
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Eriksen Byth, som også var medlem af
festudvalget, sagde: »Jo, gi’ bare Holger
de par genstande.« Jeg følte, at jeg om
trent var blevet optaget i de voksnes
rækker. Som dessert skulle vi havejord
bær med fløde, men de slap nu op, da de
kom til mig, så fik jeg hindbær med flø
de. Men jeg var såmænd komplet lige
glad, nu havde jeg jo fået både en øl og
en snaps«.
Udflugten har også været en cykeltur til
Resenbro kro med driftsbestyrer Olsen
og frue forrest.
Christian Ærø: »Jeg husker også min
første udflugt som papirarbejder. Den
gik til København med særtog, hvori der
både var danse vogn og restauration.
Det var gevaldigt. Vi var alle med, og jeg
lyver ikke, når jeg siger, at vi fyldte 10
busser, da vi kom til København til
rundturen. Turen varede 2-3 dage, og vi
fik set meget både Mindelunden og Ti
voli. Ja, det skal huskes og understreges,
at vi havde nogle kneble udflugter i den
periode.«

Fremad!
- perioden fra 1950 og frem
Perioden står i rationaliseringens tegn.
Rationalisering betød flere og større ma
skiner, færre papirarbejdere, større pro
duktion, mindre slæbearbejde. Rationa
liseringstemaet har således flere aspek
ter, som fik afgørende indflydelse for de
enkelte papirarbejdere, og dette tema vil
udgøre hovedemnet for bogens behand
ling af perioden.
Rationalisering og produktionsfremgang
var målsætninger, som både arbejdsgi
verne og arbejdersiden var enige om.
Problemet var mere, hvordan rationali
seringsgevinsten skulle fordeles mellem
de to parter. Forholdet mellem DfP og
forbundet og dets medlemmer kan dår
ligt kaldes andet end tæt - i hvertfald
hvad angår Silkeborg Papirfabrik - i pe
rioden 1950 og frem til midt i 70-erne.
Samarbejdet mellem arbejdsgiverne og
arbejderne gav sig mange udtryk: F.eks.
blev der oprettet samarbejdsudvalg i
1948, fabrikken bekostede et nyt sports
anlæg, fabrikken gav (fortsat) tilskud til
fagforeningens udflugter osv. På for
bundplan kan nævnes, at DfP uden
sammenligning gav den største »fødsels
dagsgave« i anledning af forbundets 75
års jubilæum i 1970.
DfP og papirarbejderne havde på mange
måder fællesinteresser i produktions
fremgang og rationalisering, sålænge det
gik papirindustrien godt, og sålænge ra
tionaliseringen ikke betød mærkbar ar
bejdsløshed for medlemmerne. Denne
gunstige position havde papirindustrien
indtil 1974-75. Efter den tid er meget ble
ven anderledes.
Perioden er også præget af almindelige
velstandstigning i hele det danske sam
fund. Man taler allerede nu om »de glade

60-ere«, hvor alt gik helt unaturligt godt.
Det var samtidig også en periode, hvor
man fik nok i sig selv og sin egen familie
- man fik hus, bil og andre forbrugsgo
der. Derfor var der også en mærkbar
nedgang i interessen for fagforeningsar
bejdet - det gjaldt for papirarbejderne og
for mange andre. Papirarbejderfamilier 
ne kunne nu hver især tage bilen til
stranden, man blev derved mindre inte
resseret i fagforeningens udflugter
o.lign.
Vi vil nu i store træk se lidt på perioden.

På fabrikken
Gerda Bjørnholt: »Jeg kom ned på fa
brikken som ungarbejder i en alder af 15
år. Jeg satte etiketter på og gik til hånde.
Dengang foregik al sorteringen jo i hån
den. Efter nogle år kom jeg igen ned på
fabrikken i 1948 igen på papirsalen. Det
var et slæb, og vi arbejdede på indivi
duel akkord. Mange af os fik vrøvl med
ryggen, og på armene lignede vi racehes
te, sådan var vi bundet ind. Jeg pakker i
dag A4 på en maskine, som siger spar to
til alt, jeg er jo nærmest mekaniker. Jeg
har været med til at pakke A4 i hånden,
hvor vi arbejdede 2 og 2 med hjælp af en
limpot med en væde med sprit, senere
fik vi en kogeplade, senere bånd og nu
denne nyindkøbte pakkemaskine.
Vi har været op til 80-90 kvinder på sa
len, nu er vi vel ca. 20 når alle tælles
med. Nu bliver papiret sorteret og talt
automatisk på maskine.«
Svend Sivertsen: »I 50-erne arbejdede
Seddelfabrikken stadig på kraft, men vi
vidste da godt, hvor det bar henad. Efter
hånden som de lukkede Seddelfabrik
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ken kom alle mændene og en del kvin
der over på den øvrige fabrik. Jeg kom
selv over i hollænderiet og ved stengan
gen.«
Hans Peder Pedersen: »Jeg kom ned på
fabrikken i 1961, og også dengang skulle
man kende nogen for at komme ind. Da
jeg kom til at lære en pige at kende oppe
på papirsalen, hjalp hun mig med at sø
ge.

Jeg startede i glitten ved et af rullevær
kerne sammen med en anden ude fra
Gjern af, Carl Christensen. 1 den første
tid gik man faktisk og lærte en masse
pladser, fordi man kom rundt som hjæl
per ved de forskellige maskiner. Der
kunne gå både 5-10 og helt op til 15 år in
den man selv kom til at køre maskinen.
Først var man altså hjælper, så efterhån
den fik man luret dem kunsten af, og så

Charles Husted ved skråklipperen.
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kunne man blive afløser ved en maski
ne, og sådan indtil man selv kom til at
køre maskinen. Der var et utroligt godt
kammeratskab i glitten, man blev ikke
kanøflet, fordi man var ny - tværtimod.
Der er mange af de ældre, som har red
det mig ud af en knibe. I 1966 kom jeg til
at køre den nye klipper, og der stod jeg i
10-12 år hver eneste dag.«
Fini Nielsen: »Fra først i 50-erne begynd
te vi at bruge halmcellulose i hollænderi
et. Det var meningen, at det skulle være
lettere, men det blev det nu ikke. Samti
dig tog de nemlig folk væk fra hollænde
riet. Hamlen skulle »bladres« på og tog
en farlig tid. På Silkeborg Papirfabrik la
ver vi kun det vi kalder »træfritpapir«,
selvom det meste af det i sidste instans
kommer fra træer, men det genemgår en
lang kemisk bearbejdning. Vi benytter
stadig klude - 20%, 50% eller 100% var

det almindelige. I 1970 fik vi pulperen,
som blev knyttet til PM 3, nu kunne man
ordne hele processen nede fra selve ma
skinen.«
Holger Jensen: »Jeg kom ned på fabrik
ken i 1951, hvor jeg havde en bror, som
arbejdede. Jeg kom ud på pladsen, hvor
vi var en 13 mand. I de første årringer
læssede vi brunkul og kørte sod væk
igen fra fyret, men det blev mindre ef
terhånden. Vi kørte carolin og cellulose
ind på lagret, det arbejde var på akkord.
Af og til vaskede vi også filt fra Seddelfa
brikken, hvilket foregik på en meget
gammeldags måde med kølle og det hele.
Det var et tungt arbejde, som man lige
skulle kende, f.eks. vejede cellulosesæk
kene 200 kg, og så skulle man lige have
tavet med at tippe dem over på sække
vognen. Men kendte man først arbejdet,
så gik det endda. Vi skulle også læsse
klude fra drypkasserne, til det arbejde
skulle vi benytte spidse træsko af ren
hedshensyn. Ofte var træskoene flere
numre for store.«
Hans Peder Pedersen: »Vi inde fra glit
ten blev også af og til sendt ind til dryp
kasserne. Åh, hvor sled vi vore fingre til
blods, fordi vi ikke kendte arbejdet. Man
kunne jo knapt nok stå oprejst inde i kas
sen, og vi skulle først fylde 4 kasser, som
så skulle tømmes over i de større kasser
på vognene, som så skulle køres ind i
hollænder iet.«
Gerda Bjørnholt: »Førhen arbejdede vi
på individuel akkord, og der blev knok
let-ja, det gør vi da også i dag. Men det
var den individuelle præstation, og vi
ønskede selvfølgelig så mange penge
med hjem som muligt. Jeg husker, at vi,
som skulle pakke papiret, skulle hente
indpakningspapiret helt oppe på loftet,
det var også på akkord, og vi tumlede
med alt det indpakningspapir ned ad
trapperne, for vi havde jo ikke tid til at
gå flere gange end højest nødvendigt.

Vort arbejde blev kontrolleret. Det vær
ste, jeg har været ude for, var, da jeg som
ungt menneske blev kaldt ind til falseda
merne, fordi sorteringen af falsepapiret
fra mit bord ikke var godt nok. Uha, at
komme ind til de i mine øjne gamle, be
stemte og trinde kvinder til en opsang,
det var ikke sjovt. Så når der skulle ord
nes falsepapir blev det gjort ordentlig.
Selvfølgelig finder man efterhånden på
de forskellige fiduser, f.eks. lærte man at
undgå de paller papir, som var alt for be
skidte - man »stjal« med andre ord det
gode papir. Det kunne der godt blive
skulet noget over, men også pjattet med.
Vi vidste ikke, hvad hinanden tjente,
selvom vi nok havde en anelse om, hvem
der gik hjem med det store.«
Hans Peder Pedersen: »Der var altid nok
at bestille, og vi havde meget overarbej
de. En overgang i 70-erne kørte vi hver
søndag formiddag. Der var selvfølgelig
gode penge i det, men det var for surt
tjente penge, og vi brød os ikke særlig
om det. I lange tider havde vi det koks
hver 3. søndag, hvor vi faktisk ingen
week-end fik os på skiftehold, idet vi
skulle ordne maskinerne søndag morgen
og starte igen mandag morgen.«
Gerda Bjørnholt: »Vi havde en del bøvl
med vore rygge og håndled. Men det
hjalp, da vi havde en terapeut til at vise
os, hvordan vi skulle løfte og sådan. Jeg
husker en gang, vi damer var samlet her
i kantinen for at gøre gymnastik, så kom
mer vores salsmester og stiller sig henne
i døren. »Det er kun for damer, vil De
være venlig at forlade lokalet,« sagde
terapeuten så til ham, nej hvor blev han
stødt! Nå, men vi lærte da at løfte, og det
hjalp.«
Der blev også tid til skæg og ballade.
Hardy Riemenschneider: »En dag fange
de jeg en mus og pakkede den ind i pa
pir, og gik da ned til Gerda med den, og
sagde at det var en meddelelse fra hen
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des forlovede Helge. Gerda og 2 andre
skyndte sig ind på wc-et for at læse »bre
vet«, men de kom skrigende ud igen. Pa
pirmesteren kunne ikke forstå den tu
mult, men de sagde intet. Alligevel må
rygtet være blevet spredt også til min
mester Lindquist, for en dag, da en
vandrotte havde været oppe og gnave
lidt i papiret oppe i Seddelfabrikken,
kom han og spurgte: »Hør Riemenschneider, hvor mange mus har De nu
lukket ind?« Vandrotter kunne af og til
komme op af vandristen.«
Silkeborg Papirfabrik blev udvidet i
1957/58, hvor der bl.a. kom en ny papir
sal. Kantinen blev også bygget i den for
bindelse og bedre omklædningsfacilite
ter.
Arbejdstidsforkortelser kom der også i
perioden. I 1958 blev arbejdsugen på 45
timer. Herved opstod der en del overar
bejde og afspadsering, idet produktions
ugen stadig var 48 timer. Afspadseringen
skete samlet, og derved opstod begrebet
k-dage.
Charley Laursen: »I nogle år vidste jeg
intet om, hvor på fabrikken jeg skulle ar
bejde, da jeg blev puttet ind, der hvor
der blev afspadseret k-dage. Det var no
get træls noget, men ofte tog de nogen af
vi mere garvede folk. Dels fordi vi selv
følgelig kunne klare forskellige pladser,
men dels også fordi vi ikke kunne finde
på bare at forlade fabrikken, fordi arbej
det blev for træls. Efterhånden troede vi
gamle jo, at kun fabrikken duede. Vi
tænkte aldrig på at søge andet arbejde.«
Silkeborg Papirfabrik havde allerede i
30-erne haft en arbejdstid, som sørgede
for at de 48 ugentlige timer blev fordelt
således, at lørdag eftermiddag blev holdt
fri. Arbejdstidsforkortelserne betød end
nu tidligere fri for nogle arbejdsgrupper
på fabrikken.
Petra Laursen: »Jeg oplevede at få fri
klokken halv elleve lørdag formiddag, så
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kunne man rigtig gå på indkøb i byen. Vi
følte os rigtigt og det var behageligt.«

Rationalisering
Rationaliseringsbestræbelserne var så
vel arbejderside som papirfabrikkerne
enige om, stridsspørgsmålene var mere
om, hvordan rationaliseringsgevinsten
skulle fordeles mellem de to parter. Den
24. juni 1957 indgik DfP og Forbundet en
aftale om hovedretningslinier ved ar
bejdsstudier. Det var problemstillinger,
som var diskuteret flere gange også i Sil
keborg. Willy Christiansen gav følgende
redegørelse for problemerne på kongres
sen i 1957:
»Willy Christiansen, Silkeborg. Det er
glædeligt at kunne konstatere, at vi i
kongresperioden har haft ret gode frem
skridt for vore medlemmer. Det vidner
om godt arbejde både i hovedledelsen og
de lokale afdelinger.
Gennem produktionstillægget har vi en
mulighed for at forbedre vor løn i forhold
til de andre forbund, idet der ikke er ret
mange forbund, der har en sådan ord
ning. Vi må have det ændret derhen, at
der udbetales fuldt produktionstillæg til
akkordarbejderne, det vil betyde et inci
tament til yderligere at fremme produk
tionen. Måske skulle vi også - som der
har været stillet forslag om i Silkeborg arbejde henimod en ændring, der gør
produktionstillæget progressiv.
I kongresperioden har vi arbejdet med
spørgsmålet om indregning af dyrtidstil
lægget i akkordsatserne. Jeg tror, det må
være af interesse for akkordarbejderne,
at vi får dette spørgsmål løst.
Vi må rationalisere for at kunne konkur
rere, men det kan ikke være meningen,
at arbejderne skal betale rationaliserin
gen med arbejdsløshed. Vi kan også væ
re med i bestræbelserne for at sikre
overflødiggjorte arbejdere mod den mid-

Ny teknik - sortere-klipperen.

lertidige arbejdsløshed, der kan blive føl
gen af rationalisering.
Arbejdstidsspørgsmålet må finde sin løs
ning ved de kommende overenskomst
forhandlinger, men lad mig ramme en
pæl gennem den opfattelse, at man gen
nem arbejdstidsforkortelse skaber be
skæftigelse for de arbejdsløse. Det er
fastslået gennem arbejdsmarkedskom
missionens undersøgelse, at noget så
dant ikke vil ske. I virksomheder med
døgndrift, må man dog sikkert bruge fle
re folk.
Vi har endnu ikke været stillet overfor
krav om helkontinuerlig drift, men jeg
tør næsten sige, at vi kommer ikke uden
om det. Uanset om den danske regering
vælger tilslutning til fællesmarkedet, fri
handelsområdet eller den nordiske told
union, vil det betyde vanskeligheder for
de industrier i Danmark, der arbejder
under beskyttelse, det være sig told eller
på anden måde, og konkurrencen vil da

simpelthen tvinge os til at gå frivillig
med til helkontinuerlig drift.«
Rationaliseringsbestræbelserne foregik
dog ikke gnidningsfrit heller ikke i Silke
borg, hvor følgende indlæg af Willy Chri
stiansen også vidner om intern uenighed
i Silkeborg:
»Afvisningen af nye forhandlinger (om
bonusordning) må dog, efter min opfat
telse, også ses på baggrund af, at der sta
digvæk findes en del medlemmer - også
repræsenteret i vor bestyrelse - som det
endnu ikke er gået op for, at et samarbej
de, arbejdere og arbejdsgivere imellem
for at skabe størst mulig produktion,
simpelthen er en betingelse for at papir
industrien kan overleve i den hårde kon
kurrence fra de lande, der har naturlige
betingelser for at fremstille papir. Det er
for sent at vente, indtil man har B og W
tilstande i papirindustrien.« (fra 1967).
Medlemsbladet er meget forbløffet over
for Silkeborg Afdelingens kølighed over-
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for de nye forsøgsordninger med bonus,
fordi det netop har været Silkeborg, som
førhen havde presset på. Men der var
altså en vis uenighed om dette i Silke
borg.
Før bonusordningerne kom på tale, hav
de der været løntillæg i form af produk
tionstillæg. Produktionstillæg var kendt
i hele perioden indtil sidst i 1960-erne,
hvor man gik over til bonus-ordninger
ne.
På de forskellige fabrikker valgte tids
studierepræsentanter. I Silkeborg starte
de Edv. Dahlgård dette arbejde, derefter
Gerda Bjørnholt og nu Poul Erik Niel
sen.

Rationalisering
og arbejdspladsen
Gerda Bjørnholt: »Vi havde selv fat i den
ene ende, når der skulle foretages tids
studier. Der var en repræsentant fra fa
brikken og så en fra arbejderside. På
andre fabrikker, så kommer der bare en
tidsstudiemand - som er arbejdsgiverens
mand - og opmåler, men vi har altså selv
været medbestemmende.«
Hans Peder Pedersen: »Bonusordningen
har været en god ting, og vi kører da også
med den den dag i dag, men det har ikke
været uden problemer. Vi startede med
nogle forsøgsordninger først inde ved

Det mandlige personale i S eddelfabrikken 1955. Forrest fra venstre drengene Erik Petersen, Knud Ja
cobsen, Bent Andersen, »Osvald«, ?, ?. Henning Jacobsen, OlafLeth, Axel Andersen og Poul Mikkelsen.
Siddende fra venstre Richard Bidstrup, Oskar Bidstrup, Aksel Laursen, Anton Jensen, Charles Laur
sen. Viggo Louring og Holger Madsen. Næste række fra højre ?, ?, Leif Sørensen (lidt tilbage), Lindy
Louring. Sv. Sivertsen, Hardy Madsen, Hardy Riemenschneider, Holger Nedergård (lidt bagved), Villy
Bomholt, Carl Melau, Eigil Blauert, Knud Jensen.
Bagerst fra venstre Bent Jørgensen, Hans Olsen, Anker Møller, Leo Laursen, Villy Korsbakke, Ernst
Stenberg, Carsten Kruse Jensen og Carley Laursen.
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papirmaskinen, ved klipperen og efter
hånden bredte det sig. Da det endnu kun
var en forsøgsordning, så kunne vi låne
folk andre steder fra, som ikke havde en
bonusordning. Men det holdt helt og al
deles op, da vi alle kom på bonusord
ning. Der kom faktisk en del grænsestri
digheder og surhed. Nu var det jo ikke
længere ligegyldigt, om man fik en øvet
eller uøvet mand ind i bonussen. Det var
der nogen ballade om, men efterhånden
fik vi forhandlet os frem til, at nye folk i
starten blev holdt helt uden for bonus
sen, indtil de blev øvede nok. I starten
var der mange bonus-grupper, men de er
efterhånden blevet samlet noget således,
at det kører så at sige i linier: Pulperen PM 3 - Kalander 5 - klipper 1 - rulle
værk 3 er en linie, hvor der også er nogle
forskellige »sidespor«.«
Gerda Bjørnholt: »Bonusordningerne
gav mere i lønningsposerne, og det var
også vort formål med ordningen. Der
blev også sparet mandskab, men det
mærkede vi ikke, idet der blot ikke blev
antaget nye folk. Men den gang var der
jo arbejde nok i det øvrige samfund.
F.eks. fik fabrikken en sorteremaskine.
Nu skulle nogle damer blot af og til tage
prøver fra klipperen og lægge eventuel
dårligt papir tilside til sortering. De 4 da
mer ved denne sorteremaskine var de
første damer på fabrikken, som kom på
skifteholdsarbejde. Vi havde en del bøvl
med ansættelsen af de 4 damer, fordi det
var kun 6 timers skift - altså 36 timer om
ugen og så skiftehold hele døgnet rundt.
Det skulle helst være enlige kvinder
uden børn. Til sidst var jeg lige ved at
tigge nogle om at tage pladsen. Men det
gik, og de 4 damer ser ud til at være fal
det vældigt godt til.«

Holger Jensen: »Meget af slæbearbejdet
forsvandt efterhånden f.eks. bliver cellu

losen transporteret på paller og kørt ind
med trucks, og carolinen bliver blæst
ind i skuret. I dag er vi 7 mand tilbage på
pladsen.«
Gerda Bjørnholt: »Oppe på papirsalen
blev arbejdet også lettere for os f.eks. fik
vi løfteborde, således at vi ikke skulle
løfte det tunge papir først op på bordet
og efter sorteringen ned igen på en an
den palle. Nu foregår det hele nærmest
på maskine.«
Svend Sivertsen: »Vi havde ingen bo
nus-ordning ovre på Seddelfabrikken,
men alligevel nød vi også godt af pro
duktionsfremgangen, idet når de andre
var steget noget, ja så steg vi også lige så
stille bagefter. Vi lavede dog tilsidst også
en akkordordning på Seddelfabrikken,
idet vi vedtog at lave 12 poster mod før
hen 11 om dagen. Men det kunne vi sag
tens nå og alligevel holde nogle rimelige
pauser.«

Charley Laursen: »Ja, jeg husker tyde
ligt, at vi diskuterede, om vi skulle tage
den 12. post med. Een sagde, at vi havde
det jo så godt, så hvorfor i alverden lave
mere. Dertil svarede een anden: »jeg kan
fanme ikke betale min købmand med »at
vi har det godt««. Og derved blev det.
Ovre i den gamle bøtte knoklede man,
her var produktionen steget og steget.
Jeg kan huske, at vi en gang overhove
det ikke kunne følge med ordrene på fil
trerpapir. Det undrede os meget, indtil vi
kom i tanke om, at alt det filtrerpapir
blev brugt til destillering af sprit ved
hjemmebrænding!«
Gerda Bjørnholt: »Bonusordningen fjer
nede også de individuelle akkorder. Op
pe på salen har vi idag fællesakkord, så
nu er vi interesseret i at hjælpe hinan
den, for at resultatet skal blive så godt
som muligt.«
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Hans Peder Pedersen: »Ikke alle er til
fredse med bonusordningen, og ikke alle
er glade ved at blive bedømt. Men jeg vil
stadig hævde, at det var godt vi fik syste
met. Nu kan vi også forhandle bonus
uafhængig af overenskomsterne.«

Arbejd langsom - aktion
Gerda Bjørnholt: »Engang lavede vi
kvinder oppe på salen en arbejd-langsom-aktion for at få hævet vores akkor
der. Det havde vi meget sjov ud af, for
nu kunne vi råbe til hinanden »hov du
der, nu tager du vel hårdt fat, se at sæt’
tempoet ned«. Vores mester kunne intet
forstå, men papiret blev ikke sorteret,
som det plejede.«
Holger Jensen: »Det var den gang kvin
derne styrede det hele her på fabrikken.«
Gerda Bjørnholt: »Det er rigtig nok.
Husk på vi var mange på salen dengang,
og fabrikken skulle jo også have papiret
ud af huset. Vi fik da også bedre akkor
der. Vi kunne nok styre meget, men vi
gjorde det altid fredeligt.«
Fra kongresberetningen kan vi se, at
aktionen fandt sted i sommeren 1961, og
at kvinderne også strejkede en dag for at
understrege alvoren i deres krav om
bedre akkorder.

Fagforeningen i perioden
Bestyrelsen var præget af stabilitet. Wil
ly Christiansen var formand helt frem til
1980, Edvard Dahlgård havde længe sid
det i bestyrelsen og var kasserer i perio
den 1957-1972 og igennem mange år var
Oskar Bidstrup bestyrelsens sekretær.
Hans Peder Pedersen: »Det er rigtig nok,
at det var garvede folk i bestyrelsen, og
at formanden og kassereren havde me
get at skulle have sagt. Men der blev
skam diskuteret meget i bestyrelsen, og
efterhånden som der blev flere og flere
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opgaver, så blev opgaverne delegeret ud
til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Da
vi sidst i 60-erne indførte vagttillidsmænd, kom flere af dem også til besty
relsesmøderne.«
Gerda Bjørnholt: »De ordnede meget,
men jeg husker, at jeg blev indvalgt i be
styrelsen på den første generalforsam
lingjeg deltog i, efter at jeg havde været
ude fra fabrikken. Jeg kan huske, at jeg
stillede den betingelse, at der skulle væ
re bestyrelsesmøde 1 gang om måneden,
således at man kunne få mere indblik og
indflydelse på begivenhederne.«
Hans Peder Pedersen: »Hvis bestyrelses
møderne varede 3 timer, så diskuterede
vi bonusordning i de 2 timer. Der var al
tid en masse diskussion om bonusserne,
og hvis vi havde sat det på som første
punkt, så var vi aldrig kommet til de
andre punkter.«
Optagelse i andre forbund blev diskute
ret løbende i 70-erne, og fra 1. januar
1983 indgik Papirarbejdernes Forbund i
SiD-Danmark. Resultatet blev altså op
tagelse i SiD, men længe gik man i over
vejelser om en optagelse i et grafisk for
bund.
I beretningen fra oktober 1975 skriver
Willy Christiansen:
»Et naturligt tilhørssted for os ville være
sammen med de øvrige grafiske for
bund, men den store forskel i kontingen
terne til disse forbund, har hidtil ligesom
sat en barriere op.« Willy Christiansen
fortsætter emnet i næste beretning: »For
vort område ville et stort grafisk forbund
være naturligt, og som bekendt har man
gjort tilløb til noget sådan ved dannelse
af det grafiske kartel med typografer, li
tografer og bogbinder- og kartonagearbejderne, og målsætningen er et grafisk
forbund i 1978. Der er dog visse ting, der
tyder på, at det ikke sker, for det er lige
som tanken ikke rigtig har grobund ude
blandt de menige medlemmer. Det kan

måske skyldes, at der indenfor disse for
bund føres en ret skarp politisk kamp, og
jeg ville da nok betakke mig for at kom
me med i et grafisk forbund, hvis man al
tid skal gå med kniven i ærmet. Tanken
bag de store sammenslutninger er bl.a.
at man i højere grad skulle kunne blive
en serviceorganisation for medlemmer
ne, men det er nu ligesom de store orga
nisationer bliver fremmedgjort for med
lemmerne, man mister lettere kontakten
og tilsyneladende er de også dyrere i
drift, da jeg tror, vi skal besinde os lidt
endnu.«
En overgang var der også tale om opta
gelse i Træindustriarbejdernes forbund,
men valget faldt til sidst til fordel for
SiD.

Fremtiden

Denne bog er en historisk fremstilling af
papirarbejdernes historie i Silkeborg.
Det har således ikke været opgaven at
behandle den allernyeste udvikling på
Silkeborg Papirfabrik. Men fremtiden er
vigtig at få diskuteret blandt papirarbej
derne indbyrdes - på arbejdspladsen, i
klubben, branchen og i det store nye for
bund SiD.
Vi vil her til sidst give klubformanden
Willy Donati ordet:
»Efter papirarbejdernes beslutning om
at blive indlemmet i SiD fra januar 1983,
vil jeg håbe, det vil blive til gavn for
medlemmerne fremover. Der stilles sto
re krav i dag, som nok kun et stort for
bund formår at indfri med dets eksperti
Willy Christiansen var formand for pa se og kraft både socialt og fagligt.
pirarbejderne i Silkeborg indtil efteråret Vi vil fremover støde ind i mange pro
1979, hvor Willy Donati overtog hvervet. blemer gennem rationaliseringer og øget
Willy Christiansen blev en slags institu arbejdstempo, der virker meget stres
tion på Silkeborg Papirfabrik. Han kom sende. Samtidig har vi usikkerheden om
som 15-årig i 1929 ind på Silkeborg Pa fremtiden hængende over hovedet. Vi
pirfabrik og nåede således 50 års jubi har dog en stor ordreindgang for øjeblik
læum. Willy Christiansen kom allerede i ket, men jeg ville gerne have kunnet
1935/36 ind i fagforeningens bestyrelse vurdere den over et længere tidsrum. og blev hurtigt dens sekretær. Fra 1945 Men allerede nu har ordretilgangen be
blev han formand i Silkeborg. Willy tydet, at vi på PM 3 kører i 4 holdsdrift i
Christiansen var i mange år viceforret- godt 6 døgnsdrift indtil juni 1983. Det har
ningsfører i forbundet og aktiv i forret betydet, at der er ansat nogle flere
ningsudvalget. Willy Christiansen var mænd. Et udvalg er blevet nedsat til at
kendt som en mand, der sagde sine me undersøge mulighederne for 7 døgnsdrift
ninger, til trods for at de af og til var upo med 5 hold til efter sommerferien 1983.
pulære, og en god debattør. Ikke kun pa Udvalgets resultat skal til den tid til af
pirarbejderne fik gavn af Willy Chri stemning blandt de berørte parter. Hvis
stiansens store erfaring og dygtighed. I vi får 7 døgnsdrift med 5 hold, vil det be
Fællesorganisationen var Willy Chri tyde flere folk i arbejde og en bedre års
stiansen i en lang årrække kasserer, og løn, men der er på den anden side men
indenfor kooperationen havde han også neskelige omkostninger ved en sådan
flere tillidshverv. Det har været ærger ordning.
ligt, at Willy Christiansen ikke nåede at Det blev i sidste ende Specialarbejder
fortælle om sit lange liv som papirarbej forbundet, vi blev sluttet sammen med.
der og aktiv fagforeningsmand inden Det er et stort forbund, og derfor har vi
dannet en brancheklub på landsplan
han døde i efteråret 1981.
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Papirarbejderne er kommet ind i SiD men har stadig såvel fane, klubformand og klubhus. Her klub
formand Villy Donati med fanen foran klubhuset.

med årligt branchemøde og et branche
udvalg, som tager sig af de løbende pro
blemer. Vi har fået vores gamle for
bundsformand Palle Andersen ind i SiD
som forretningsfører, og Karl Nielsen er
sekretær i SiD. Lokalt i Silkeborg har vi
lavet en brancheklub og klubbestyrelse,
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således at vort arbejde kan køre videre i
nogenlunde de vante rammer. Vi har nu
1 man i SiD-Silkeborgs bestyrelse, men
fra november 1983 vil vi få 2 mand i SiDs
bestyrelse. Vi er således kommet ind i et
meget større forbund, men vi skulle for
håbentlig ikke helt drukne i mængden.«

Understøttelse - i store træk
-fra 1845 og frem
Holger Jensen: »Da jeg blev kasserer i
1972, var der intet arbejde med udbeta
ling af understøttelse. Først hen i 1973
begyndte de første arbejdsløse papirar
bejdere at melde sig, og da der var 6-7
stykker, syntes jeg det var uhyggelig
mange. Men det skulle altså blive endnu
værre. Jeg tror ikke min forgænger som
kasserer, Edvard Dahlgård, nogensinde
udbetalte understøttelse, ihvertfald ikke
nævneværdigt. Nu havde han også ry
for, at kom der en arbejdsløs, så gik
Dahlgård rundt på fabrikken, indtil han
fandt et ledigt job til ham. De tider var
desværre forbi fra midt i 70-erne af.«
Nedenfor vil blive omtalt understøttel
sesformer af forskellig slags lige siden
Drewsens tid, men der er tale om spredte
eksempler og grove træk.

Før århundredskiftet. Allerede under
forberedelsen til at gøre Silkeborg by til
en selvstændig administrativ enhed
midt i 1850-erne diskuterede man fa
briksejerens sociale forpligtelser overfor
sine arbejdere i tilfælde af det de kaldte
»tvangstilfælde«. Drewsen erklærede sig
villig til en vis form for understøttelse,
og der blev oprettet en sygekasseordning for papirarbejderne. Sygekassen
har dog været i funktion allerede ved fa
brikkens start i 1845 iflg. en undersøgel
se fra 1872.
Drewsen indbetalte hver uge 3 rigsdaler
til sygekassen, og kontingentet for papir
arbejderne var 20 skilling for mændene
og 8 skilling for kvinderne. Understøttel
sen i tilfælde af sygdom var for mænde
ne 3 rigsdaler og 2 rigsdaler for kvinder
ne om ugen.

En alderdomskasse blev oprettet af fa
briksejer Strøyberg i januar 1873. Fa
brikken gav årligt 200 rigsdaler, mens
medlemmerne gav et ugentligt kontin
gent på 8 skilling. Desuden hang der ind
samlingsbøsser rundt på fabrikken,
hvori man kunne lægge et mindre beløb,
hvis man ville og kunne afse penge her
til. Fra en undersøgelse i 1872 er følgen
de nedskrevet om papirarbejdernes for
hold på Silkeborg Papirfabrik: »fabrik
ken beholder i reglen sine arbejdere til
deres død, og de gamle går da til hånde
med et og andet og får da en dagløn af 4
mark.« Således kan man sige, at papirar
bejderne havde en anden form for alder
domssikring foruden tilbudet om støtte
fra alderdomskassen. V. Drechsel bekla
ger i sin lille bog fra 1880, at denne alder
domskasse var ophørt.
Efter århundreskiftet. Der er et vældigt
spring fra oplysningerne om sygekasse
og alderdomskassen fra den gamle fa
briks tid, og frem til hvor vi igen får no
get sikkert at vide om papirarbejdernes
understøttelsesforhold.
I 1903 oprettede forbundet en understøt
telseskasse. Kontingentet var 10 øre for
mændene og det halve for kvinderne om
ugen. Understøttelsen beløb sig til hen
holdsvis 10 kr. og 6 kr. om ugen, men
ikke mere end 6 på hinanden følgende
uger. Der blev flere gange ændret i tak
sterne, og Silkeborg afdelingen var ivri
ge efter at blive så godt forsikret som
overhovedet muligt. Til at begynde med
offentliggjorde forbundet afog til navne
ne og beløbene på de personer, som hav
de fået støtte fra understøttelseskassen. I
oktober kvartal 1913 havde 3 fra Silke
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borg fået støtte: Anna Brun havde for
perioden 22. november - 27. december
fået udbetalt 24 kr., A. Beck-Thomsen
for perioden 10. oktober - 21. november
43,36 kr. og Dorhea Rasmussen for perio
den 28. okt. - 2. dec. 30 kr.
Derudover har der været en del frivillig
ordninger i form at indsamlinger på fa
brikken. Fagforeningens protokol vidner
om en hel del diskussion om emnet - og
en hel del vanskeligheder har der været:
Fra generalforsamlingen i juli 1909: »Un
der eventuelt fremsatte M. Ørnborg for
slag om at opløse 20 øres foreningen, da
erfaringen viste, at den kom i konflikt
med sygekasseloven. Forslaget vedtoges
med 8 st. 4 stemte imod. Ligeledes ved
toges et forslag om at vælge et udvalg til
at dirigere de frivillige lister. Valgt blev
L. P. Jensen, Ørneborg og Chr. Hansen.
Et bidrag, der var indsamlet til Th. Sø
rensen, vedtoges det at tilbagebetale bi
dragyderne ved pladskasserne.« Vi kan
udfra citatet se, at der har været en 20
øres forening på fabrikken, at man nu er
i en sygekasse, at man ligeledes har et
udvalg til indsamlingslister for nødsted
te kammerater. Disse indsamlingslister
var dog ikke uden problemer og bort
faldt efterhånden:
Fra generalforsamlingen i juli 1913:
»Punkt 6. Eventuelt. Frode Lohse
meddelte, at udvalget for sygelister ikke
ville fungere mere, da det ikke var til at
have med at gøre. Anders Christiansen
mente, at udvalget skulle fungere i den
tid, de var valgt eller også måtte de selv
møde til generalforsamlingen og ned
lægge deres mandater. Han kunne ellers
godt forstå, at de var kede af at have med
det at gøre, da der var forlangt sat lister
igang til enkelte, der ikke havde givet til
mere end 2 eller 3 lister i blandt nogle og
tyve. Han ville foreslå, at der herefter
ikke skulle sættes lister igang før et med
lem havde været syg i 6 uger i stedet for
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4 og kun hvis vedkommende medlem
havde været på de sidste 5 lister, der var
gået før vedkommende selv blev syg, da
vi så kunne få indført, at der kun blev
samlet til dem, der stadig gav til listerne.
Efter en længere diskussion vedtoges
Anders Christiansens forslag enstem
migt.«
Desværre hjalp heller ikke denne op
stramning af reglerne, og i august 1914 er
følgende ført til protokols: »Det vedtoges
at indstille sygelisteudvalget, da med
lemmerne var meget uvillige til at mod
tage valg.«
Forbundets understøttelseskasse bryder
sammen i sommeren 1914, og gode råd
var dyre. Vi gengiver her referatet fra
den ekstraordinære generalforsamling i
august 1914:
»Formanden åbnede mødet, bød vel
kommen samt takkede for den store til
slutning, derefter oplæste han en skri
velse fra hovedbestyrelsesmødet, som i
anledning af den store indskrænkning af
driften på de forskellige fabrikker stille
de følgende forslag til afstemning i afde
lingerne: Punkt 1. Understøttelseskas 
sen må betragtes som ikke at kunne træ
de i virksomhed i dette givne tilfælde.
Punkt 2. At vi udtaler det som vor moral
ske pligt at understøtte vore medlemmer
i så stor en udstrækning som mulig.
Punkt 3. At vi til disse understøttelser
bruger de penge, der er i understøttelses
kassen, samt at der optages et lån i strejekassen indtil 10.000 kr., som tilbagebe
tales så snart vi kommer ind i normale
forhold og efter nærmere bestemmelser.
Punkt 4. At der udbetales i understøttel
se til dem som ingen arbejde har: for gif
te mænd 8 kr. og for gifte kvinder, hvis
mænd intet arbejde har, 5 kr. pr. uge
samt 50 øre pr. barn pr. uge. Til ugifte
betales henholdsvis 6 å 5 kr. Punkt 5. At
der af alle medlemmer svares 5% af de

res fortjeneste, når denne er 2/3 af den
normale fortjeneste og derover.
Der udspandt sig herom en længere dis
kussion, hvor viljen til at hjælpe viste sig
ikke at være ret stor. Til slut stilledes af
Jens Jensen forslag om at udsætte gene
ralforsamlingen og sende en forespørgsel
til forretningsføreren om, hvor mange
arbejdsløse mænd og kvinder der er, og
hvor mange penge der skal bruges pr.
uge samt at strejkekassen ikke må berø
res. Det vedtoges med 54 stemmer imod
2.«
Silkeborg afdelingen blev senere pålagt
at skulle betale de 5%, hvilket der var en

hel del vrøvl med. Kludesalskvinderne
nød dog også godt af denne 5%-kasse,
idet de tilsammen fik udbetalt 213,84 kr.
af kassen for juleugen i 1914. Problemer
ne blev løst ved oprettelsen af en stats
anerkendt arbejdsløshedskasse i 1915.
Den statsanerkendte arbejdsløsheds
kasse var en realitet for papirarbejderne
pr. 1. juli 1915. Johanne Madsen og Lau
rits Larsen fra Silkeborg gik arbejdsløse
først på året i 1917 og fik udbetalt hen
holdsvis 7,80 kr. for 17 dage og 12,80 for
perioden 1. januar-21. marts!
Arbejdsløshedsunderstøttelsen afhang

De nye understøttelsessatser
pr. f. april 1964
DAGPENGE

MÆND
Fors
I-fors.
kr
kr
15.10
21.40
15.10
22.60
18.20
22.60
22 60
22.60

Medlemstid
1 — 3 år ....
3— 8 år
8—15 ar
over 15 år . .

Bernctillæg:
Huslcjehjælp:

Brændselshjælp:

KVINDER
I-fors.
Fors.
kr.
kr.
14.40
20.40
15,00
21.30
15.80
21.30
21.30
21 30

Kr 2.30 pr. dag pr. barn.
Gældende 1tor hele landet- Den betalte husleje.
Dog højst 179 kr. pr. 25 afkontrollerede dage. Ikke-forsørgere med under 15 års anciennitet som
har ophold hos forældre kan højst oppebære 30
kr. pr. 25 afkontrollerede dage.
For perioden 1/10 til 11/3. (40 dages ledighed).
Forsørgere kr. 114.00
Ikke-fors kr. 74.00

Ledige medlemmer som i ovennævnte tidsrum har været afkontrolleret for mindre end 40 dage, kan få udbetalt brændselshjælp
med et beløb som udgør 1/40 af den fulde brændselshjælp multipli
ceret med antallet af afkontrollerede dage.
.JØRGEN JØRGENSEN

Forsørgere

Fra 1. april 1949
Mjend:
ikke4orwr£

Kttadcr

P«rtwr<ert

Ikle-lorwg.

1—3 år ... 8,65
6,90
7,80
6,40
over 3 år ... 9,60
7,10
8,60
7,00
Børnetillæget forhøjedes til kr. 1,05 pr. barn pr. dag.
Huslejehjælpen forhøjedes til henholdsvis kr. 63,00 og
42,00.

Regler forudbetaling
af Understøttelse
i Papirindustriarbejdernes Ar
bejdsløshedskasse i Henhold til
Lov af 30. November 1918.
Understøttelsestakstcr.
For heltbetalende Familieforsørgere
med
Mcdlctnsrct

Ordio.

Tillæg pr. Dag

1 Aar.............. 1,20
2,00
3,20
2 » ............... 1,60
2,00
3,60
3 » ............... 2,00
2,00
4,00
Halvtbetalende Familieforsørgere
med
1 Aar.............. 0,60
1,75
2,35
2 » ............... 0,80
1,75
2,55
3 » ............... 1,00
1,75
2,75
Holtbetalendo Ikko-Familieforsørgere mod
1 Aar............... 1,20
1,50
2,70
2 » ............... 1,60
1,60
3.10
3 » ............... 2,00
1,60
3,60
Halvtbetalende Ikke-Familieforsørgere med
1 Aar............... 0,60
1,60
2,10
2 » ............... 0,80
1,60
2,30
3 » ............... 1,00
1,60
2,60
Huslejebjrelp udbetales ikke til
Kvinder, hvis Mænd arbejder Hvis
Mandens Fortjeneste overstiger ca
26 Kr. pr. Uge, fradrages endvidere
Halvdelen at Konens Dyrtidstillæg.
Er begge /Egtefæller arbejdsløse
og erholdcr Understøttelse, nedsæt
tes Konens Dyrtidstillæg med Halv
delen, og Huslejehjo--|»-D bortfalder
for Konens Vedkommende.
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af, om man var mand/kvinde, familiefor
sørger, og hvor længe man havde været
medlem. Se opgørelsen fra medlemsbla
det nr. 77 dec. 1918.
Siden den tid har det været en stadig op
gave for fagbevægelsen - også for papir
arbejderne - at sikre medlemmerne så
godt som overhovedet muligt i tilfælde
af arbejdsløshed. Her gengives 2 opgø
relser for takster i henholdsvis 1949 og
1964 som illustration.

Arbejdsløsheden blandt papirarbej
derne har heldigvis indtil midt i
1970-erne været meget lav, hvis vi tager
de store linier. 1 ti-året 1910-1920 var ar
bejdsløshedsprocenten blandt papirar
bejderne under 1%! 1921 var et grimt år,
hvor arbejdsløsheden kom op på 12,3%,
men allerede i 1923 var procenten 3,3. I
perioden 1945-1974 var arbejdsløsheds
procenten for alle papirarbejdere også
under 1% i gennemsnit. Men i 1975 var
arbejdsløshedsprocenten 23,9!
Papirarbejderne har således været for
skånet for megen af den arbejdsløshed,

som andre faggrupper har lidt under. Sil
keborg Papirfabrik har også været en
meget stabil arbejdsplads, især for mæn
denes vedkommende. Den periodevise
arbejdsløshed er gået hårdest ud over de
kvindelige papirarbejdere.
Sygekasse. Holger Madsen: »Ovre på
Seddelfabrikken havde vi vores helt
egen sygesikring, idet vi hver især betal
te 1 kr. til en kammerat, hvis han var syg
en uge. Den ordning havde vi på Seddel
fabrikken. På fabrikken fik vi en syge
kasse vistnok sidst i 30-erne. Manden
bag sygekassen hed Søren Sørensen,
men han blev altid kaldt for Søren Syge
kasse. Sygekassen var i begyndelsen
kun for mændene, men ret hurtigt kom
også kvinderne med. Sygekassen fort
satte helt til 1973, hvor alt sammen blev
lavet om. Vi var samtidig medlem af den
kommunale sygekasse, men den gav kun
40 øre om dagen, selvom man kunne for
sikre sig noget mere. Men papirarbejder
ne havde altså længe deres helt egen sy
gekasse.«

1 1979 gik mange ældre papirarbejdere på efterløn - her fotograferet i kantinen. Siddende fra venstre
Chr. Jensen, Valdemar Andersen, Grethe Laursen, Hardy Madsen, Gudrun Brandstrup, Lilly Hansen,
Agnes Andersen, Agnethe Øster. Stående fra venstre Iversen, Harry Petersen, Egon Nielsen, Hardy
Riemenschneider, Carl Emil Jensen, Jacob Dollerup, Børge Madsen, Viktor Madsen, Vilhjem Over
gård, Haakon Jørgensen, Svend Rasmussen, Søren Petersen, Tage Bomholt, Harry Andersen.
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Litteratur- og materialeoversigt
Papirindustriens historie
generelt
Axel Nielsen har i »Industriens Historie
i Danmark« bd. 3.2 København 1944
(red. Aksel E. Christensen) skrevet et
afsnit om papirindustrien i perioden
1820-1870. Hovedvægten er her lagt på
lovgivningen og den særbehandling pa
pirindustrien fik i form af beskyttelse af
produktion og sikringen af råmateriale
(klude). Andreas Jørgensen har fortsat,
hvor Axel Nielsen slap i sin artikel
»Dansk papirindustri 1870-1914 - en
oversigt« i Erhvervshistorisk Årbog
1964. Igen er det lovgivningen og især
den tekniske udvikling, som er artiklens
hovedemne. Papirindustriens trængte
konkurrencesituation i perioden frem til
dannelsen af De forenede Papirfabrik
ker i 1889 behandles. For begge afhand
linger gælder, at papirarbejderne ikke er
emnet for deres undersøgelser. Rich.
Willerslev: »Studier i dansk industri
historie 1850-1880.« København 1952 om
handler også kort papirindustrien i peri
oden.
Arbejdsgiverne er ofte bedre til at få
skrevet deres historie, og det gælder også
De forenede Papirfabrikker (DfP). Der
er udfærdiget 2 jubilæumsskrifter for
DfP eet i 1914 og eet i 1939.1 1914 blev 25
års jubilæet for DfP markeret ved en ar
tikel i Tidsskrift for Industri »Den dan
ske Papirindustri - De forenede Papir
fabrikkers 25 års jubilæum«. I 1939
skrev Chr. Kirchhoff-Larsen: »Aktiesel
skabet De forenede Papirfabrikker.
Udgivet i anledning af Selskabets 50
års beståen 1. marts 1939«. Ved jubilæet

i 1964 skrev dir. Poul Schou en mindre
artikel i Papir Posten nr. 1 1964 »DfP i 75
år«. Kendetegnende for DfPs markering
af jubilæumerne har været en fokuse
ring på de dygtige og ansvarsfulde
mænd i DfP, men derudover omhandler
de også fagets historie længere tilbage i
tiden. Papirarbejderne er derimod svære
at finde i DfPs festskrifter.
Papirarbejdernes Forbund har kun makeret de forskellige jubilæer ved mindre
artikler i medlemsbladet. Martin Olsen:
»25 år« i medlemsblad nr. 84 i sept. 1920.
Magnus Elling: »Et tilbageblik i anled
ning afforbundets stiftelse«, i medlems
blad nr. 184 sept. 1945. Jørgen Jørgen
sen i medlemsblad nr. 290 i august 1970,
hele nummeret er et jubilæumsnummer.
Alle 3 forfattere var i udgivelsesåret for
retningsførere for forbundet. En kilde,
som de har benyttet til belysning af den
allerførste periode, er »Oversigt over
fagforeningsbevægelsen i Danmark i
tiden fra 1871 til 1900«. af J. Jensen og
C. M. Olsen. Fra DsFs generalforsamling
i 1901. Det er bemærkelsesværdig, idet
»Oversigten...« kun behandler papirar
bejderne specielt på godt een side.
C. Nyrop: »Strandmøllen« (1878) er en
vigtig dokumentsamling til belysning af
papirindustriens forhold frem til 1845. C.
Nyrop gengiver sidst i hans bog korre
spondancen mellem »Drewsen og søn
ner« og centraladministrationen angåen
de opretttelse af Silkeborg Papirfabrik.

Lokalt om Silkeborg
Otto Bisgårds bøger »Fra Silkeborg ny
byggertid« (1935) og »Af Silkeborg Han
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delsplads’ historie 1860-1900« (1942) er
det nærmeste man kan komme en histo
risk fremstilling af byens historie med
tilknytning til emnet her. Bisgård har en
del optryk af ældre optegnelser med kor
rekt kildeangivelse osv., men man kan
ligeså godt starte ved de ældre optegnel
ser. Birkedommeren i Silkeborg fra 1854
V. Drechsel har skrevet et stykke sam
tidshistorie i »Silkeborg 1840-1880« udgi
vet i 1880. Bogen er fortræffelig med ho
vedvægten lagt på det kommunal-administrative. Bemærkes skal det dog, at
birkedommeren absolut ikke er nogen
tilhænger af Drewsen - tværtimod. V.
Drechel (og Bisgård) har da også et klart
ønske om at fremstille Silkeborg som
handelsplads fremfor fabriksby - uden at
jeg iøvrigt vil tage stilling til spørgsmå
let. Kredslægen var C. Fibiger, og han
har heldigvis også skrevet et par artikler
om helbredstilstanden i Silkeborg i
1850-erne og 1860-erne: »Medicinsk topographie af Silkeborg og dens omegn«.
(1863) og »Dødelighedsforholdene i Sil
keborg i femåret 1861-65«. (1870) sidst
nævnte udkom i Hygieiniske Meddelser,
bd. 6. En anden samtidig iagttager var
Adolf Ludvig Drewsen farbror til Mi
chael Drewsen. A. L. Drewsen lavede en
dagbog under et besøg på fabrikken i
1850, som senere historikere også har
læst i. Bogen - »Dagbog - under hans
ophold på Silkeborg fra 16. juni til 25.
juli 1850«. (1944) - er en fortræffelig kil
de til naturforholdene omkring Silke
borg, men giver også et indblik i de pro
blemer, som Drewsen havde ved opfø
relsen af fabrikken.

Befolkningsforholdene i den første tid er
blevet behandlet i et speciale ved Kø
benhavns Universitet af Jørn Benderfeldt:
»Silkeborgs
befolkning
1845-1860«. (utrykt 1977). Det er dette
speciale, jeg henviser til som »undersø
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gelse« over beskæftigede på fabrikken i
de første år.
Julius Bomholts første erindringsbog
»På vej til livet«. (1954) giver et godt
stemningsbillede af papirarbejdermil
jøet omkring århundredskiftet, men jvf.
mine andre kommentar i bogen herom.
Står det lidt sløjt til med den skrevne
historieskrivning om Silkeborg, så er Sil
keborg billedhistorisk dækket godt ind
med Jan Horskjær »Silkeborg 1845-1982
- en by i billeder«. (1982). Der findes her
en kort indledning + kommentar til hvert
billede.
Adolf Bauer har i bogen »Jydske hånd
værkere og fabrikanter.« (Århus 1893)
beskrevet Michael Drewsen og fabrik
kens første tid.

Tidsskrifter og aviser
En meget vigtig kilde til belysning af pa
pirarbejdernes forhold er forbundets
medlemsblad. Medlemsbladet har skiftet
navn hele 6 gange: Papirarbejdernes
Medlemsblad 1900-1906 nr. 1-25, Papir
industriarbejdernes Medlemsblad 1906
nr. 26, Medlemsblad for papirindustri
arbejdernes Forbund 1906 nr. 27-28,
Papirindustriarbejdernes Forbund i
Danmark 1907-1942. nr. 29-170, Papir
industriarbejdernes Fagblad 1932-1957.
nr. 171-230, Papirarbejderen 1957-1964.
nr. 231-286. og endelig Papir fra 19641982.
Medlemsbladet indeholder løbende refe
rater fra de forskellige afdelingers mø
der, referater fra hovedbestyrelsesmø
der, orientering om overenskomstfor
handlinger, oversigt over kontingentind
betaling og lidt debat. Medlemsbladet
var et kvartalsblad.
De forenede Papirfabrikker begyndte at
udsende et firmablad fra 1950/51: »Papir
Posten«. Et ganske udmærket blad med
hovedvægten lagt på DfPs nyeste initia

tiver f.eks. indenfor produktudvikling og
produktionsudstyr. Derudover er der en
del historiske artikler om papirprodukti
on. Endelig er bladet også en god kilde til
firmasporten.
Aviser har været en central kilde til be
lysning af den første tid i Silkeborg. De
benyttede aviser har været Silkeborg
Avis, Silkeborg Folkeblad og Silkeborg
Social-Demokrat. Lokalhistorisk Sam
ling i Silkeborg har en del avisudklip,
hvor især Silkeborg Folkeblad er godt
repræsenteret for den første periodes
vedkommende. Aviserne kan ellers lå
nes både på Silkeborg Bibliotek og på
Statsbiblioteket i Århus. Lokalhistorisk
Samling har endvidere en del andre
udklip angående papirfabrikken, hvori
blandt »Illustrerede Tidende« nr. 41
1894 er det mest givende - omhandler
den nye fabrik ved genåbningen i 1894.

Løn- og prisforhold
Jørgen Pedersen: »Arbejdslønnen i
Danmark - under skiftende konjunktu
rer ca. 1850-1913«. (1930), Ole Hijldtoft
m.fl.: »Det industrielle Danmark 18401914«. (1981) og Statistisk Årbog diverse
årgange.
De 3 værker dækker hele tidsrummet så
nogenlunde, de 2 første værker til den
første periode indtil 1914 og Statistisk
Årbog derefter. Statistisk Årbog har også
oplysninger om arbejdsløshed indenfor
papirindustrien.

besættelsen. Forbundets arbejdsløsheds
kasses møder er som regel udsendt
sammen med kongresberetning og
kongres referat. Endvidere findes der 2
mapper med forskelligt materiale på
Statsbiblioteket i Århus bl.a. en syg
domsundersøgelse fra 1905.

Andet utrykt materiale
»Håndgjort papir« 14 sider håndskre
ven beskrivelse af produktionsprocessen
ved det håndgjorte papir af Henrik Bo
ris. »Træk af Silkeborg Papirfabriks
historie 1925-1970« af fhv. fabrikschef
Fr. Olsen (8 sider maskinskrevne), hvor
hovedvægten er lagt på den tekniske ud
vikling. Holger Madsen har nedskrevet
forskellige historier om papirfabrikken
dels håndskreven og dels udgivet histo
rien om »Professoren« i »Papir« nr. 4
1979 og historien om sangkoret i Papir
posten nr. 197. Endvidere har Lokalhi
storisk Samling taget et bånd med Hol
ger Madsen, som også er benyttet.
DfP har til intern brug fået lavet »Papir
fagets historie og udvikling« af Jørgen
Møller (1944). (35 sider). Hovedvægten
er lagt på den meget tidlige historie, den
gang der var tale om papirmøller og
mindre om papirfabrik.
Jens Christensen, Historisk Institut
Århus Universitet har stillet materiale til
rådighed omhandlende indsamlet mate
riale om arbejdernes levevilkår i 1872.
Materialet har jeg brugt i afsnittet om
understøttelse før århundredskiftet.

Andet trykt materiale
Overenskomsterne mellem forbundet og
DfP 1896, 1900, 1907 og fremefter med
kun enkelte undtagelser. Forbundets
kongres beretning og kongresdiskussio
nerne fra kongresreferaterne er også
gode at blive kloge af. Kongres beretnin
gerne indeholder også en del statistisk
materiale f.eks. lønreguleringerne under

Arkivmateriale
Forbundets første protokol 1895-1919,
hvori også findes kongresreferater indtil
1917. Silkeborg fagforeningens proto
koller 1909-1919, 1919-1926 og 19611977.
Silkeborg Papirfabriks arkiv er ret om
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fattende, men ikke sat i overskuelig or
den. Arkivet vil i løbet af 1983 blive
overflyttet til Lokalhistorisk Samling i
Silkeborg, hvorved hele arkivet vil blive
noget lettere at gå til. Hovedparten af ar
kivet er ordrebøger, materialeoversigter,
kassebøger osv., som jeg ikke har arbej
det med til denne bogs færdiggørelse.
Derimod har jeg haft stor gavn af: Løn
ningslister,
Arbejder-Journal
(ca.
1905-1908), Arbejder-antal (lille lomme
bog, hvori fabrikken har noteret arbejds
styrken)
1925-1969,
Løn-journaler
(spredte årgange), Arbejdstilsynet (om
børnearbejde) og Huslejebog fra Smede
bakken og Længen omkring århundred
skiftet.
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Interviews
Med papirarbejderne: Jens Dahlgård,
Carl Melau, Harbo Lyneborg Jensen, Ec
hardt Nielsen, Marthilde Mortensen, Pe
trea Laursen, Gudrun Kjær Rasmussen,
Villy Bomholt, Holger Madsen, Grete
Poulsen, Georg Andersen, Svend Ras
mussen, Carl Rasmussen, Charley Laur
sen, Fini Nielsen, Henrik Boris, Klara
Rasmussen, Erna Rasmussen, Hardy
Riemenschneider, Christian Ærø Lar
sen, Svend Sivertsen, Gerda Bjørnholt,
Hans Peder Pedersen, Holger Jensen og
Willy Donati.
Carl Rasmussen og Henrik Boris har og
så været funktionærer på fabrikken.
Endvidere har jeg talt med fhv. fabriks
chef Frederik Olsen.

