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J. Henriksens Bogtrykkeri, Studiestræde
Telefon 52 89. Indehaver: Henriette Henriksen. 27-29.
Anbefaler sig med alle Tryksager, saavel stort som smaat, 5 god

Udførelse, og til billige Priser.
Med megen Agtelse Henriette Henriksen.
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Enøroprrøsontant i Skandinavien for
Ch. Lorilleux &  Co., Farvefabrikker ----------------------------------------
J. G. Scheiter &  Giesecke, I Paritz Gottschalk

Skriftstøberi & Maskinfabrik. Leipzig,
Koenigs Arkpaaiægger, Guben.

G-, m. b. H. - Maskinfabrik 
Hallbut &  Co., F abrik-Papii lager.

Hamburg.
Bohn &, Herber, Maskinfabrik.

Würzburg.
F, M , Weiler, Liberty Machine Works

New York. - Berlin.

Ziag'er af Bog- Og Stentrykfarver,
Valsemasse etc. samt alle

rag-forretning" for 
Bog- og S ten try k k e re  

og B ogbindere
Kongens Nytorv 8. Kbh.

T ele fo n  3378«

Bog- Og Sten try k-Utensilier 
Dig-eltrykspreaser. 

Skjæremaskiner &. Perforermaskiner ötc. 
/ /e /e  Trykkerier indretten pea. 

kort Tid»
Alle Slags Udslutninger samt Blystege 

føres paa Lager til billige Priseri
Favorable Betingelser.

B m g-te M ask in er  kjøbes og- ssilafes.

B e d s te

C l l c l i é e i »
billigste P riser.

W endt & Jensen
Vestergade 7. TIf. 7482. [
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Aktieselskabet

Peder Andersens Bogtrykkeri
K r y s t a lg a d e  15. 

Telefon 5471.

Etableret 1898. Etableret 1898.
L Ø V Q K E E N S  B O Q T I < ¥ K K E K I  

Vandkunsten ISA, Sideh.
anbefaler sig til d’Hr. Bog- og Papirhandlere. Hurtig og diskret Expedition.
Billige P riser. A kkurat Udfsrelse.

Eagle Pencil Comp.s
fortrinlige Fyldepenne

P r e m ie r * *  fyldepen, U  Karats Guldpen, Iridium i> q  j -n  
. —  Spids, dobbelt Blæktilførsel, pr. Stk. ’'F .  v,Oll.

„Trium ph“ Fyldepen, svær 14 Karats Guldpen, Iridium Spids, Blæktilførsel 
fra  neden, fortrinlig Pen, pr. Stk. K r. 7 ,75  

Samme, men meget stor og kraftig Fyldepen Kr. 11,50
337, pCt. Rabat til Bog- og Papirhandlere; ved større Partier ekstra Priser. 

Aktieselskabet Papirkompagniet, København B.

SKRIFTSTØBERI

EMIL GURSCH’s FILIAL
VED AD. HARTMANN. 

KONGENS LYNGBY. 
TELEGRAM-ADRESSE: <HARTM ANN >. 

TELEFON LYNGBY 8.

SKRIFTSTØBERI —  MESSINGLINIEFABRIK 

—  GALVANOPLASTIK —  

STEREOTYPI -  CLICHEFABRIK 

STØRSTE LAGER AF SKRIFT OG MATERIEL iJPrøAtL5LA(?<liCHBR

ÅJle R e ttig h ed er  forbeholdes.



VASKE — VIEUX PAPIERS 401

egnet til Tryk og til Paaføring af Klæbestof. Af disse anføres føl
gende, der anbefales som nem og billig:

Ca. 200 Dele almindeligt Kasein opløses i tilstrækkeligt Vand. 
For at lette Opløsningen tilsættes ca. 50 Dele stærk xA.mmoniak- 
vand og Væsken opvarmes. Naar Kaseinet er opløst, tilsættes 50 
Dele af en meget fortyndet Opløsning af Svovlsyrling i Vand og 
1 Del af et Fluorsalt, t. Ex. Ammonium-, Kalium- eller Natriuni- 
Bifluorid, eller en tilsvarende Mængde fri Flnorbrintesyre. Efter 
grundig Blanding af disse Bestanddele fortyndes Væsken med ca. 
1700 Dele Vand. Efter at mulige uopløste Bestanddele eller Uren
heder er fjernet ved Filtrering, er Badet færdig. Papiret føres 
gennem dette Bad saa længe, indtil det er fuldkomment mættet, 
og derefter tørret. Por at gøre det vandtæt overtrækkes det nu 
med Paraffin, Vox e. 1. paa den ene eller begge Sider. Istedetfor 
at føre Papiret gennem Badet, kan man ogsaa mætte det ved 
Hjælp af Børstevalser, der naa ned i Badet, og som Papirbanen 
stryger forbi. Det saaledes behandlede Papir egner sig især til 
Indpakning af fedtede og andre Fødevarer. Svovlsyrling virker 
paa lignende Maade paa Kaseinet som Formaldehyd, men er 
langt billigere og fuldkommen uskadelig. Fluorforbindelser have 
konserverende Virkning paa Kaseinet.

vaske, tysk, waschen, engelsk, wash, fransk. laver.
Vaske Cylinder, tysk, Waschtrommel. engelsk, Wash-Cylinder, wash- 

drum, fransk. Tambour laveur.
Vaskemaskine, tysk, Waschniaschine, (mgelsk. Washing engine, washer, 

fransk, Laveuse, machine å laver.
Vat papers, engelsk, Bøttepapir.
Vegetabilsk Pergament, se Pergament.
Vegetable Parchment, engelsk, se Parchment Papers.
Velinpost, fint. glat Postpapir og Tcguepapir.
Vellum, engelsk, Pergament. V.-papev, Velinpapir.
VelourpapiP (velonteret Papir), Fløjelspapir (s. d.).
Venereed, engelsk, fineret, simpel Karton, belagt med et Lag af en 

finere Sort.
vergé, fransk, ribbet.
vert, fransk, grøn.
Vertreter, tysk. Repræsentant.
Vexelpapir, dansk, se Bøttepapir.
Vier Dubbel klein Mediaan, hollandsk Format: 80x108 cm.; Vægt 

40-50  kg. pr. Ris a 500 Ark.
Vieux papiers, fransk, gammelt Papir, Makulatur.



402 VINDUESPAPIR — VULKANISERET PAPIR

Vinduespapir, se Vitrauphanie.
Vire, tysk, Sieb, engelsk, sieve, fransk, tamis.
Virevalse, tysk, Siebwaize, engelsk, Dandy roil, fransk, Egoutteur, 
Viskose, en opløselig Form for Cellulose: benyttes som Klæbemiddel. 
Vitrauphanie eller Mosaikpapir under hvilket sidste Navn det sæl

ges herhjemme, er en Papirindustri, der egentlig sorterer under 
Tapetfabrikationen. Det fremstilles af tyndt Sulfitpapir, som i 
Ruller paatrykkes de forskelligfarvcde Mønstre, hvorefter det gen- 
nemgaar en særegen Imprægneringsproces, der gør det transparent: 
til Paaklæbning paa Vinduer.

Selve Artiklen, der er en belgisk Opfindelse, er i de senere 
Aar tilsyneladende blevet godt eftergjort af tyske Fabriker, men 
en Fabrikations-Hemmelighed, som den belgiske Fabrikant nøje 
vaager over, gør dette Fabrikat mere holdbart, ligesom det ganske 
udelukker Faren for Sammenbrænding selv efter mange Aars 
Henliggen.

Mønstrene er væsentlig Kopier af de gamle blyindfattede Â in- 
duer med kulørte Glas eller Flaskebunde, dog fa as det ogsaa efter 
moderne Tegning med stiliserede Blomster og Ornamenter. Bul
lernes Bredde er 47 ctm. og indeholder 8 M.

Anvisning til Paasadning af A^itrauphanier:
1) Papiret tilskæres nøjagtig efter Rudens Størrelse. 2) Glasset 

overstryges med varmt A^and blandet med lidt Sprit uden at af
tørres. 3) Papiret overstryges ligeledes med varmt Vand. 4) Ret
siden af Papiret anbringes herefter paa Glasset, og alle Luft
blærer bortstryges omhyggeligt. 5) Hvor Papiret er udsat for Fug
tighed eller Frost, bestryges det, 8 ä 10 Dage efter Paasætningen, 
med et Lag Damaralak, hvilket forøger Papirets Holdbarhed. 
Paasættes Papiret i Frostvejr, niaa A înduet tages af og opbevares 
i en varm Stue, indtil Papiret er tørt.

Engros-Prisen paa A^itrauplianie er fra ca. 3—7 Kr. pr. Rulle. 
Voxpapir, tysk, AA^achspapier, engelsk, waxed paper, fransk, papier 

cire. — Vox, anbragt i smeltet Tilstand paa ulimet eller svagt 
limet Papir. Paa samme Maade fremstilles Paraffin- og Ceresin-
papir.

Vulkaniseret Papir, Papir, fremstillet efter en af Levery opfunden 
Methode, som i mange Henseender ligner Pergamentpapir og kan 
benyttes som Erstatning for Læder, Kautschuk o. s. v. og t. Ex. 
i Elektrotekniken anvendes til Isolering. Raapapiret udsættes først 
for Indvirkningen af en varm koncentreret Opløsning af Klor
zink. Klorcalcium eller Kloraluminium. udvaskes og behandles
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derefter i længere Tid med koncentreret Salpetersyre, som igen 
niaa udvaskes fuldstændigt.

Vægtsdifference, tysk, Gewichtsdifferenz, engelsk. Difference of weight, 
fransk, Tolérance de poids.

vællingagtig, tysk, breiartig, engelsk, moist pulpy, fransk, en bo- 
nillie, pulpeux.

Vælskbind, se Bogbind.
Værdipapir, tysk, Wertpapier, engelsk, bond paper, fransk, papier 

pour titres et mandats.
Værksteds-Tegnepapir, Papir, fremstillet af meget raa, men seige 

Pibre; benyttes i Værksteder til Skitser.

W.
Wachspapier, tysk, Voxpapir.
Wall paper, engelsk. Tapetpapir.
Waste paper, engelsk. Makulatur.
Water Leaf, engelsk. Betegnelse for Papir, inden det bliver limet. 
Watermark, engelsk, Vandmærke.
Waterproof, engelsk, vandtæt. Betegnelse for: Tagpap og tjæret Papir, 

imiteret Pergamentpapir og fedttæt Papir, olieret Papir, Papir, 
præpareret ved at dyppes i en Opløsning af Skællak, med eller 
uden Borax.

Waxed paper, engelsk, Voxpapir.
Waxed tissue, engelsk, Silkepapir, imprægneret ved Paraffin; anven

des til Mønstre, til Duplikatorer og lignende Apparater til Repro
duktion af skriftlige Arbejder.

Weberpappe, tysk, Jacquardpap.
Weight, engelsk. Vægt.
Wellpappe, tysk, Bølgepap.
Wertpapier, tysk. Værdipapir.
wet, engelsk, vaad.
Whatman, engelsk, et bekendt udmærket Tegnepapir, opkaldt efter 

den oprindelige Fabrikant, en af de tidligste Banebrydere for 
Fremstilling af Papir i England. Jfr. Akvarelpapir.
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white, engelsk, hvid.
White board, engelsk, Karton.
White papers, engelsk, almindelig teknisk Betegnelse for Papir, som 

ikke er brunt eller farvet, men særlig for Trykpapir.
White Rope Browns, engelsk, se Glazed casings.
Wholesale, engelsk, (Handel) en gros.
Width, engelsk, Bredde.
Wiegendrucke, tysk, Inkunabler (s. d.)
Wilcoxpapir, Seddelpapir, fremstillet af Hørfibre med farvede Fibre 

indstrøet i den endnu vaade Masse. Der er endnu ikke fore
kommet falske Sedler, trykte paa dette Papir, som ogsaa kaldes 
Plantefiberpapir.

Willesden, engelsk. Papir, imprægneret eller bestrøget med en Opløs
ning af Kobberilte i Ammoniakvand, som virker paa Fibrene og 
gør dem delvis gelatinöse og uigennemtrængelige for Vand. An
vendes til Tagværk o. a.

Wirestilling, tysk, Siebftllirer, engelsk. Wire-guide, fransk, Guide toile. 
Wood, engelsk. Træ: W.-boards, Træpap; iv.-free, træf ri: iv,-paper, Træ

papir; iv.-piilp, Træmasse.
Wove, engelsk. Betegnelse paa Papir, fremstillet paa vævet Vire, 

hvor Traadene krydser hinanden i samme Afstand paa en Maade, 
der er helt forskellig fra ribbet (laid) Vire. Der findes Biae irove, 
Creaai a-ore og Yelloiv u'ove.

Wrapping papers, engelsk, Pakpapir. Disse betegnes almindelig 
Sjaall hand (Fine, bedste Sort, Scotch, Mellemsort. særlig fabrikeret 
i Skotland, og Coanaon. den simpleste Sort). Jfr. Small hand.

wrinkled, engelsk, krøllet.
Writing Paper, engelsk, Skrivpapir.
Wurster’s Reagens, Dimethylparaphenylendiamin, i flydende Form 

eller som Reagenspapir, til Bestemmelse af Træslib. Indført 1887 
af Dr. Wurster.
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X.—Y.
Xylografi, se Træskærerkunst.
Yard (Imperial Siaudard Yarcl)̂  engelsk Længdeinaal. ä 3 Feet =  

914,38348 inin. (vedtaget af Parlamentet 1864), nøjagtigere bereg
net af Clarke til 914.39179 mm. I de Forenede Stater i Nord
amerika regnes Y. sædvanlig =  914,402 mm. Den engelske 
Square Y. — 83,611 kein.. CW; K =  764,534 1., en 7. of land \

=  1214,035 Ar.

Zeichenpapier, tysk, Tegnepapir.
Zeitungsdruckpapier, tysk. Avistrykpapir.
Zellulose, tysk. Cellulose.
Zigarettenhulsenpapier, Papir til Cigaretliylstre.
Zigarettenpapier, tysk. Cigaretpapir.
Zinkografi (Chemigraphi), en af Eberhard 1804 i Magdeburg opfunden 

Metliode til Gengivelse af Pennetegninger og Raderinger paa Zink
plader til Aftryk i den litografiske Presse, senere udviklet, især 
af Gillot i Paris (1850) og gjort anvendelig for Bogtrykpressen 
ved Højætsning. Billedet eller Skriften overføres med kemisk 
Tusk paa den polerede Plade eller paa Overtrykpapir; der kan 
ogsaa tages Overtryk af Bogtryk, Stentryk eller Kobberstik eller 
overføres ved Hjælp af Fotografien; ved Kromo,zinkografi benyttes 
flere Plader til Fremstilling af Farvetryk. Til zinkografisk Æts
ning egner sig dog kun Tegninger i Linier eller Punkter: Halv- 
toner eller Flader kan kun fremstilles ved Hjælp af Autotypi.

Zinkpapir, Papir, belagt med Zinkfolie eller hvorpaa Zinkpulver er 
anbragt.

Zinkætsning’, Ætsninger paa Zink til Fremstilling af Trykplader. 
Jfr. Autotypi og Zinkografi.

Zuckerpapier, tysk, Sukker-Pakpapir.
Zundholzpapier, tysk. Tændstikspapir.
Zwetna kniga. bulgarsk, kulørt (farvet) Papir.
Zwischenlegepapier, tysk. Mellemlægspapir.
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Æ.

Æggehvidepapir, se Albuminpapir.
Æsker — til Pakning og Emballage — er en (forholdsvis) ung Indu- 

sti‘i: for en Snes Aar siden kendtes jo kun G uldsm edens smukke, 
sirlige, altid røde Æske og de lige saa fixe, sniaa. A po teker
æ sker; disse vare jo nærmest at regne som „Kunstliaandværk'‘ 
og solgtes til 4—5 Øre Stvkket, saa fulgte Fremstilling af Æsker

Moderne Emballageæsker. — A/S. C. Waldorff, København.

til Chocolade, Parfumer og lignende, men alt indenfor beskedne 
Mængder; da det forøgede Brug af Æsker imidlertid nødvendiggør 
M ask in er til F rem s tillin g  af Æ sk er og H y ls tre  sker der 
i forbausende kort Tid. ved disse, en uhyre Omvæltning, der ikke 
alene har praktisk, men ogsaa i sanitær og hygieinisk Henseende 
faar Betydning for det store Publikum. Det er jo ikke længere

Lusjis Emballageæske. — A/S. C. Waldorff, København.
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Cigar- & Cigaretemballage. 
A/S. C. Waldorff, København.

siden end at selv yngre Mennesker kan huske, at man selv bragte 
sin Emballage i Form af et Stykke mere eller mindre brugt og 
krøllet Papir med, naar man gjorde sine Indkøb hos Bageren, 

i Grøntboden, Urteboden og hos 
Hørkræmmeren. Nu, efter at Au
to m ate rn e  har affødt Trangen til 
billige Pakninger, har F a b rik a tio 
nen forgrenet sig til de mest for
skellige xlrter a f Æ sker og H yl
s tre  og ved Hjælp af moderne kom
binerede Maskiner fremstilles disse 
saa billigt, at snart a lle  H and
len d e  ere bievne K under hos 
denne In d u s tr i: hos S la g te r  og 
F is k e h a n d le r  faar vi Farsen ser
veret i smukke hvide Papbakker: 
K o n d ito ren  leverer Is, Fromage og 

Lagkagen i fixe, 
praktiske „Bak
ker“, naar vi brin
ger „Husfred“ med 
hjem: hvilken Fryd 
for Øjet er Jo rd 
bæ rre t ikke, naar 
det præsenteres os 
i den Papbakke,

Æske til Papir. -  C. Waldorff, Kobenhavn.

mer fremstilles i Millioner af Stykker; se hvor alle vore F a b ri
ka ta i „K unstsm ør“ og lignende vinder ved at blive præsen
teret i Æskepakning. ITden at sige for meget, har „Æsken“, hvori 
det ligger, vist gjort sin Part til, at disse Fabrikater har vundet 
saa stort Indpas hos Publikum: hos Skom ageren  er Reolerne fra 
Loft til Gulv fyldte med Æsker, hvor
tidligere Fodtøjet stod ubeskyttet og 
samlede Støv; hos Pap ir  han dl er en 
hentes „Octav“, „Kvart“ og „Folio“ 
nu frem fra Siden af en stærk og 
praktisk Æske, der hindrer Makule
ring, og hvor tidligere Emballage gjorde
mangt et Stykke ubrugeligt: hos C igarhand leren , hvor man til 
„3 til 25“ faar sit stærke, smukke „Etui“, der kan gøre udmærket

Pap-Bakke.
A/S. C. Waldorff, København.
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Presset Æske.
A/S. C. Waldorff, København.

Fyldest i Maaneder, om det skulde være: men her er A u tom at
h y ls tre t dog det, der dominerer: selv mindre Forretninger bruger 
disse i T usinder af E xem plarer.

Paa et Felt i det se lsk ab e
lige Liv har Æske-Industrien 
ogsaa gjort sig gældende og 
skaffet den taknemmelige Ven
ner, for hvilket ^Slid“ var det 
ikke, og hvor meget af Fornøjelsen 
tog det ikke at skulle vandre ud 
paa S kov tu ren , tungt belæsset
med Kurve, fyldte af Tallerkener, Duge og andet Tilbehør: men 
nu serveres paa nydelige smaa „Skovtallerkener" og i Tilgift en

Pressede Æsker. — A/S. C. Waldorff, Kobenhavn.

Bakker. — A/S. C. Waldorff, København,

virkelig smuk „Papirserviet“ til hver, saa der efter Maaltidet ikke 
er noget at „slæbe“ rundt med for „F a tte r og B ørnene“.

Det er, som man af ovenstaaende vil se, et ikke ringe Virke
felt P ap æ sk c-F ab rik a tio n en , der herhjemme beskæftiger op 
imod 1000 Mennesker (1910), har lagt ind under sit Omraade.

Vietor Waldorff.

Ætsemaskiner, Apparater til Ætsning af Autotypier og lignende Tryk
plader. særlig Dr. xUbert's Æ tses trig le  og G. Concewitz's Ætse- 
og U dviklingsm ølle. I den første bevæges Væsken ved Hjælp 
af en striglelignende Indretning, i den sidste selve Pladen.
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Telefon 3 3 9 8

U  n i  v e r s i t e t s b o g b i n d e r

D. L. CLÉMENTS EFTF.
IM M . P E T E R S E N  

SILKEGADE 13 KØBENHAVN K. j
Bogbinderi med elektrisk Motordrift 

Stort Udvalg i moderne Stempler og Skrifter til compon. Bind.

Overslag, Tilbud og Prøvetryk hurtigt og uden Forb. 
Adressemapper i alle Udførelser

Cbavlee Ibonorc
Iprotoholfabrih •>®<- Iprotoholpapir

XTclefon 7 4 0 4  -x- Tkøbenbnvn Ik

Brix-Pedersen &  Co.
Løvstræde 10. København K.

Lukksde EleUromotorer
uden Prisforhøjelse og Reduktion af Ydeevne

Autoriserede Installatører 
af alle Arter elektriske Anlæg 
Telefon 1900 Telegr.-Adr.: Brixpedersen

Noderne Monogrammer
f* r æ g n .ir L  æ e r  i  Z P a p ir , JE C arton  e t c .  i  f i n e s t e  U d f ø r e l s e  

/S T e iiz jQ /e /’ le v e r e s  h u r tig t
---------Lager af Menu og Bordkort----------

W e n g s  P r æ g e - A n s t a l t  (Albert Bruun) S i l k e g a d e  1 3  — Telefon Byen 3708

Joh. B rünnich , B orgergade 56. h
Papæskefabrik med elektrisk Motordrift. ?

Grundlagt 1878. oj
Fabrikation af alie Sorter Butiks-. Lager-, Kontor- og Prøveæsker.

Stort Lager af Forsendelsesæsker. O

Martin Sehou Gartnergade 16. Telefon 1799
Specialforretning i 

Gigarposer, l^utom athylstre og Kioskartikler,

Apparater og Instrumenter
til P a p ir fa b r ik k e r

K a ta lo g  ’g r a t i s  F a b r ik s p r i s e r
Kgl. Hof-Instrumentmager

C O R N E L I U S  K N U D S E N
Søbmagrergrade 15. Københ. S.
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Papir iiTabrikationer. 
Im port a f

SKticsclshabot Papirhompagmct
Reventlowsøade 20 « København B.

l̂egram-9öre$$€: Paperagencv« - 

Uckfon: I6i4* « •  Uelefon: 1614«

endeUk Bvismakulatur«
Special n id e liiifl 
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