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ÅRSMØDE 2019 I HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENINGS SENIORFORENING HLS
Årsmødet 2019 blev afholdt i Silkeborg. Vi var indkvarteret på Hotel Dania, som er centralt
beliggende på Torvet i Silkeborg. Hotellet serverer kun morgenmad, men har allieret sig med
Restaurant Underhuset, hvor vi dels holdt generalforsamling, dels indtog en god middag om
aftenen, serveret af et meget venligt og kompetent personale.
Årsmødets tema var Vand og Papir. Vi besøgte det store areal, hvor Papirfabrikken lå i sin tid.
En meget vidende guide viste os, hvad de forskellige bygninger havde været brugt til, og
fortalte om fabrikkens historie gennem tiderne lige fra grundlæggelsen i 1844. I det år kom
den store iværksætter Michael Drewsen fra København med mandskab og udstyr til at
grundlægge en papirfabrik, der kunne udnytte det meget rene vand i Gudenåen.
Papirfremstilling krævede dengang 2 ting: en stor mængde klude og masser af rent vand.
Silkeborgs befolkning udgjorde dengang 23 sjæle, men produktionen fik hurtigt
befolkningstallet til at eksplodere. Fabrikken var et gigantisk industriprojekt, der fremstillede
papir af en så høj kvalitet, at Nationalbanken i 50 år brugte papir fra Silkeborg Papirfabrik til
danske pengesedler. Denne fabrikation fandt sted i en særskilt bygning under meget strenge
sikkerhedsforanstaltninger. Fabrikken blev nedlagt i 2000, men bygningerne står der stadig og
er nu taget i brug til liberale erhverv, restauranter, biograf, hotel osv., smukt beliggende ned
til Gudenåen.
Dagen efter besøgte vi selve Papirmuseet, der er beliggende oven på Jysk Musik & Teaterhus,
og her fik vi hele historien om selve fabrikationsprocessen. Vi begyndte med selv at lave papir!
De optrevlede og findelte klude var blevet til en tynd masse, som blev hældt op i en form, der
skulle bevæges roligt frem og tilbage. Så blev massen tørret og hældt ud på et stykke filt, og
efter endnu en gang tørring kom der det fineste stykke papir ud af det med et vandmærke
med Tollundmanden! Derefter så vi resten af Museet, og vi sluttede af med nogle film om
papirproduktion i det hele taget. Der foregår i dag kun en produktion af håndgjort papir til
ganske specielle ting, nemlig dokumentpapir til Kongehuset og vielsesattester til Silkeborg
Kommune! Dermed sluttede årsmødet.
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