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Material till NPHT

Du kan skicka texten antingen till de lokala re-
daktörerna för respektive land, eller till Huvudre-
daktören Esko Häkli.  Formatera texten sparsamt, 
och skriv i enspalt med tydlig styckeindelning. 
Ange alla underrubriker konsekvent genom hela 
texten. Leverera texten i wordformat eller ren 
textfi l. Om noter är nödvändiga ska de skrivas 
som slutnoter. Endast digitalt material mottages. 
Bilder ska levereras i högupplöst format, dvs 
minst 300 dpi i naturlig storlek.  För en bild som 
ska tryckas i storleken 12x12 cm motsvarar detta 
ca 1500x1500 pixlar.

Sista dag för materialinlämning till kommande 
nummer av NPHT 2015:   Nr 3  24.8,      Nr 4  26.10.

Inom styrelsen har vi en tid fört en diskussion om målsättningen och den 

framtida inriktningen för NPH:s verksamhet. En av orsakerna till detta är 

att en sådan diskussion inte på länge förts inom föreningen, en annan är 

de stora förändringar som pappersindustrin genomgått under de senaste 

årtiondena. Styrelsen har för avsikt att ta upp frågan för diskussion på det 

inkommande årsmötet i Bergen, se en kort bakgrundspresentation i detta 

nummer. Vi hoppas på ett livligt ställningstagande och många synpunkter 

från medlemmarnas sida. Om du inte är i tillfälle att delta i Bergen så går 

det också bra att sända in synpunkter direkt till oss i styrelsen.

Årets stora händelse är givetvis medlemsmötet i Bergen den 3-5 juni. 

Du hittar information om detta på annat håll i detta nummer. Årets möte 

kommer alltså att gå av stapeln på en av det nordiska fastlandets västligaste 

orter. Senaste år träff ades vi ju i Nordens sydligaste ända och året innan i 

det östligaste hörnet. Vi hoppas att så många som möjligt nu ställer upp på 

denna träff .

Sedan senast har vi fått några nya medlemmar, dvs

- Reidar Heieren, Norge

- Lars Einar Sörli, Norge (återinträdd)

- Kristina Söderholm, Sverige

Jag ber att få hälsa de nya medlemmarna hjärtligt välkomna i föreningen 

och hoppas att ni kommer att trivas i vår gemenskap.

       Jan-Erik

Omslagsbild: Nattmoln

Irina Pått: Nattmoln, vägginstallation, LED
linlinters, målad, ytlimmad, metallnät, akrylram
100x80 cm, privat ägo. Foto: Tosikuva
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Man kan tala om två typer av standardi-
sering. Den för de fl esta av oss vanligaste 
innebörden är att komma överens om, 
d.v.s. standardisera, produktegenskaper 
såsom exempelvis hur gängorna för skru-
var och muttrar ska vara utförda för att de 
ska passa ihop. Med standardisering kan 
också avses att komma överens om förfa-
ringssätt för att utföra givna funktioner, 
t.ex. provningar. Om man exempelvis 
kommit överens om att dricksvatten ska 
uppfylla vissa renhetskrav, så måste man 
också förfoga över väldefi nierade meto-
der för att testa och dokumentera detta.

I formell mening är en standard nå-
got som fastställts av nationella eller in-
ternationella standardiseringsorgan. Ing-
et hindrar dock att en bransch på frivillig 
väg överenskommer om vad som kan 
kallas ”branschstandarder”. Inom massa- 
och pappersindustrin har detta varit det 
förhärskande och främst gått ut på att 
komma överens om metoder för prov-
ning av produkternas egenskaper, t.ex. 
styrka och ljushet, liksom för att kon-
trollera produkternas egenskaper och för 
att göra upp produktspecifi kationer med 
vilkas hjälp tillverkaren kan beskriva sina 
produkter inför kunderna. Man har inte 
velat ”standardisera” specifi kationer eller 
förfaringssätt för hur dessa kan uppnås, 
t.ex. fi bersammansättning eller andra 
tillverkningsförfaranden, eftersom detta 
skulle hämma produktutvecklingen. Frå-
gan om hur tillverkaren kan ställa upp 
produktspecifi kationer, som tillfredsstäl-
ler marknadens krav och hur dessa krav 
kan åstadkommas så ekonomiskt som 
möjligt är en grundpelare för industrins 
lönsamhet.

Det fi nns fl era motiv för industrin att 
engagera sig i standardisering av prov-
ningsmetoder. Ett är att göra det möjligt 
för köpare och säljare att defi niera leve-
ransers egenskaper på ett enhetligt sätt. 
För den under lång tid extremt bulk-
orienterade massa- och pappersindustrin 
var detta särskilt viktigt, eftersom kun-
derna, t.ex. ett tidningstryckeri, förvän-
tade sig kunna köpa en likvärdig produkt 
från olika leverantörer. Man behöver 
även kunna lösa eventuella tvister på ett 
objektivt sätt. Genom att vara aktiv inom 
den formella standardiseringen kan man 
se till att det inte skapas handelshinder 

i form av internationella standarder som 
på ett omotiverat sätt begränsar det egna 
landets förutsättningar att exportera. 
Även forskningen behöver standardi-
serade provningsmetoder för att kunna 
rapportera försöksresultat på ett för om-
världen begripligt och reproducerbart 
sätt.

I massa- och pappersindustrins barn-
dom fanns oftast inga lämpliga metoder 
för att bestämma produkters egenskaper 
eller för att analysera processfl öden i fa-
brikerna. Utveckling av sådana för be-
stämning av cellulosans egenskaper blev 
följdenligt det första större uppdraget 
som den fi nska industrin gav det 1916 
grundade Centrallaboratorium Ab, dvs 
KCL. Uppdraget gällde utveckling av 
metoder för bestämning av sulfi t- och 
sulfatmassors egenskaper såsom blek-
barhetsgrad, färg, renhet och, framför 
allt, styrkeegenskaper. Vidare skulle alla i 
Finland tillverkade massor karakteriseras 
enligt metoderna.

Att det vid förra seklets början var 
dåligt beställt med metoder för pro-
dukt- och processkontroll framgår även 
av professor Erik Hägglunds noteringar 
från en praktikverksamhet vid Bergviks 
sulfi tspritfabrik 1911. Enligt Hägglund 
hade man inte hunnit så långt från det 
stadium då man ”knappt ens bemödade 
sig om att något så när skapligt utföra 
kontrollanalyser av enklaste sort inom 
fabrikerna”. Han noterar att dessa analy-
ser ”vanligtvis utfördes av någon pojke i 
någon skrubb”. 

Utveckling av provningsmetoder 
försiggick vid denna tid i fl era nordiska 
länder. Detta ledde till att metoderna 
som kom till användning kunde vara 
något olika, även om principerna oftast 
var likartade. Det var därmed naturligt 
att standardisering av provningsmetoder 
lämpade sig ytterst väl för gemensamma 
ansträngningar. Området blev också nå-
got av en paradgren inom det nordiska 
samarbetet.

Det första försöket till nordiskt sam-
arbetet inom standardisering började 
1930. Det handlade om att utarbeta en 
gemensam metod för bestämning av 
slipmassans styrkeegenskaper. Man fann 
dock att tiden inte var mogen för att re-
kommendera en gemensam standardme-

tod. Åtta år senare gjordes ett försök att 
standardisera provning av kemisk massa. 
Inte heller detta synes ha lett till påtag-
liga resultat.

Ett allvarligt nordiskt samarbete in-
leddes 1957. Detta var ett betydelsefullt 
steg i syfte att undvika dubbelarbete mel-
lan länder med i allt väsentligt samma 
intressen. Vid ett möte i februari 1960 
beslöts att utgivna metoder skulle säljas 
till ett pris motsvarande en svensk krona 
per blad. Vid detta tillfälle hade dock 
endast en metod, nämligen bestämning 
av den kemiska massans delignifi erings-
grad, det så kallade kappatalet, utgivits.

I november 1962 fi ck samarbetet 
en fastare organisation genom att man 
antog stadgar för standardisering av 
provningsmetoder inom massa- och 
pappersområdet. Man konstaterade i 
grunddokumentet att det i Finland och 
Sverige tidigare utgivits vad som kall-
lades enhetsmetoder för provning av 
massa- och pappersindustriernas råvaror 
och produkter. I syfte att skapa större 
enhetlighet och auktoritet överenskoms 
om samarbete inom ramen för vad som 
kom att heta ”Scandinavian Pulp, Paper 
and Board Testing Committée”, eller i 
dagligt tal SCAN-test. Enligt statuterna 
skulle ett sekretariat upprättas. Detta 
förlades till STFI med Per-Olof Bethge 
som ansvarig. Han kom att upprätthålla 
denna funktion ända till slutet av 1990. 
Det praktiska utvecklingsarbetet utför-
des väsentligen av forskningsinstituten 
KCL i Helsingfors, PFI i Oslo och STFI 
i Stockholm (se faktaruta publicerad i 
samband med del 1 av denna serie). 

Den första SCAN-test metoden, 
som alltså gällde bestämning av kappatal, 
antogs 1959. Den hundrade publicerades 
i oktober 1969. Kring 1997 omfattade 
SCAN-test serierna cirka 200 meto-
der. Dessa metoder är, som nämnts, inte 
standarder i formell mening utan rekom-
menderade provningsmetoder. 

SCAN-test blev snabbt en framgång 
inom branschen och metoderna vann in-
ternationellt anseende. En likartad verk-
samhet fanns i fl era andra länder, t.ex. i 
USA i form av ”TAPPI standards”, men 
det ansågs allmänt att SCAN-metoderna 
var bättre genomarbetade och dessutom 
baserade på det metriska måttsystemet. 

Nordiskt samarbete inom massa- och pappersforsk-
ning samt standardisering ur ett historiskt perspektiv
Del 2: Samarbetet inom standardisering Jan-Erik Levlin och Lennart Eriksson 
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Inom den globala standardiserings-
organisationen ISO hade man redan 
1947 grundat en kommittee för formell 
standardisering av provningsmetoder för 
massa och papper. Denna var för övrigt 
en av de allra första i organisationens 
historia. Kommitténs arbete framskred 
dock ytterst långsamt och därför kunde 
SCAN-test trots sin senare start snabbt 
köra förbi ISO vad antalet etablerade 
metoder beträff ar. Detta ledde också 
till att de nordiska länderna tack vare 
SCAN-test fi ck en starkare ställning 
inom ISO än vad annars skulle ha varit 
fallet. Många redan färdigställda SCAN-
test metoder utgjorde en viktig insats 
från de nordiska länderna i ISO-arbetet.

Med ett omfattande PM som un-
derlag diskuterades 1994 SCAN-tests 
framtida roll mot bakgrund av en be-
rättigad fråga från industrin huruvida 
SCAN-test längre behövdes i och med 
framväxten av en allt mer intensifi erad 
standardiseringsverksamhet inom ISO 
och senare även den europeiska standar-
diseringsorganisationen CEN (Europa-
normer). Slutsatsen blev att det fanns 
goda skäl för att fortsätta med SCAN-
test, även om inte för evigt.

Vid senaste sekelskifte hade globali-
seringen av massa- och pappersindustrin 
tagit fart på allvar och fl era skogsindu-
striföretag hade verksamhet i många län-
der. En konsekvens blev att man allt mer 
ville tillämpa internationella standarder 
(ISO och/eller CEN). En annan konse-
kvens blev att bolag som verkade i fl era 
länder behövde bevaka samma standar-
diseringsärende i fl era länder, kommu-

nicera med lokala standardiseringsorgan 
och även delta med pengar och perso-
nella resurser. Då ville man givetvis även 
anföra samma synpunkter i alla länder. 
Flera företag hade vid denna tidpunkt 
verksamhet i två nordiska länder och 
frågade sig också om man betalade dub-
belt för standardiseringsinsatser vid de 
nationella instituten. En annan synpunkt 
var att det var ont om specialister inom 
standardisering vid instituten. Rationali-
teten i en samordning av verksamheten 
var tämligen uppenbar och det fanns 
alltså goda skäl att fördjupa det nordiska 
samarbetet. I november 2000 lade där-
för KCL, PFI och STFI fram ett förslag 
till sina respektive industrigrupperingar 
rörande: ”A Nordic initiative for a joint 
Standardization Programme (NSP) for 
harmonisation and standardization of 
test methods for the pulp and paper in-
dustry”.

Enligt förslaget skulle NSP:s upp-
drag vara att samordna de deltagande 
företagens standardiseringsintressen 
inom såväl SCAN-Test, CEN som 
ISO. Förslaget föll i god jord och en 
försöksverksamhet beslöts för en första 
treårsperiod med början 1 januari 2001. 
Organisatoriskt liknade upplägget det 
för SCAN-test med den skillnaden att 
NSP var underställt en programstyrelse 
med representanter från de fi nansie-
rande företagen i de tre länderna medan 
SCAN-test varit underställt institutens 
ledningar som också ansvarade för fi -
nansieringen av insatserna vid respektive 
institut. NSP-ansatsen blev lyckad med 
klara synergifördelar. Den tilltagande 

internationaliseringen inom branschen 
ledde till att insatserna koncentrerades 
mot CEN och ISO. Som konsekvens 
har inga nya SCAN-test metoder pu-
blicerats efter årsskiftet 2009/2010. 
År 2012 upphörde verksamheten inom 
NSP och man återgick till att sköta 
standardiseringsfrågorna via de natio-
nella och internationella standardise-
ringsorganen. Olika omständigheter 
ledde till detta, bland annat besvärlighe-
ter kring att få till en balanserad fi nan-
siering. Det är ju så med standardisering 
att alla inser behovet men man vill helst 
inte betala. Förvaltningen av SCAN-
tests metoder ligger idag hos svenska 
SIS. Hur som helst var det inget fel med 
NSP-tanken som sådan.

Något organiserat samarbete inom 
standardisering förekommer således inte 
idag mellan de nordiska länderna. Det 
betyder inte att standardiseringen för-
lorat sin betydelse. Men liksom inom 
forskningen och allt annat här i världen 
har fokus för verksamheten förskjutits. 
Under de inledande åren handlade det, 
som beskrivits, i allt väsentligt om basala 
egenskaper hos massa och papper som 
styrka och ljushet och om metoder för 
att kunna karakterisera processfl öden. 
Detta arbete är nu i huvudsak slutfört. 
Idag handlar standardiseringen mycket 
om produktsäkerhet, förpackningars 
funktionalitet och spårbarhet, egenska-
per hos nya typer av vedbaserade bio-
material, miljötålighet och till och med 
”innovation managment”.

När miljöproblem upptäcks och behand-
las i rättsliga sammanhang är ofta exper-
ter inblandade eftersom miljöproblem i 
regel är outforskade när de börjar upp-
levas som problem och dessutom många 
gånger komplexa. Så har det varit allt-
sedan vi för drygt 100 år sedan började 
uppmärksamma miljöproblem till följd 
av bl.a. industriella utsläpp. Om båda 
sidor i en rättslig prövning anlitar exper-
ter är i sin tur sannolikheten hög för att 
det skall uppstå en ”vetenskaplig kon-
trovers”. Vi skall här titta närmare på ett 
fall av expertinslag där skogsindustriell 
verksamhet prövats i miljörättsligt sam-

manhang. Det handlar om Örebro pap-
persbruk som prövades i Regeringsrätten 
1910/11 under 1880-års vattenrättsför-
ordning och 1874-års hälsovårdsstadga. 
Detta efter att en grupp fi skerättsägare 
och villaägare kring Hjälmarens strand, 
tillsammans med såväl drätselkammare, 
hälsovårdsnämnd som stadsfullmäktige i 
Örebro stad, alltsedan 1904 klagat över 
pappersbrukets förorening av Mörrums-
ån och då framförallt hotet mot fi skets 
bestånd. Speciellt handlade dock klago-
målen om brukets luftburna utsläpp och 
det därtill kopplade lukt-/hälsoproble-
met. Pappersbruket låg precis utanför 

Örebro stad, i Almby kommun, och hade 
några få år tidigare erhållit anläggnings-
tillstånd enligt hälsovårdsstadgan av 
Almby kommunala myndigheter.  

Under prövningen av Örebro pap-
persbruk uppstod en vetenskaplig kon-
trovers mellan å ena sidan professorn i 
kemisk teknologi vid Kungliga tekniska 
högskolan, Peter Klason, och å andra si-
dan ingenjör Einar Gelertsen från Kim-
stad. Klason var både pappersbrukets 
och Regeringsrättens sakkunnige under 
det att Gelertsen var Örebro hälsovårds-
nämnds sakkunnige. Peter Klason (1848-
1937) knöts till i stort sett all forskning 

”Olägenheterna av sulfatlukten är varken större eller 
mindre än lukten från vitkålsland om hösten” Kristina Söderholm
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som var kopplad till träkemin och cel-
lulosateknologin i förkrigstidens Sverige, 
och anlitades också i fl era sammanhang 
som sakkunnig av både myndigheter och 
industri, framförallt massaindustrin. Om 
ingenjör Einar Gelertsen vet vi egentligen 
bara att han, enligt hälsovårdsnämnden i 
Örebro, ”studerat sulfatcellulosaindustrins 
luktproblem i fl era år”. Vi kommer att få 
se hur den vetenskapliga kontrovers som 
utvecklades när Gelertsen steg in som ex-
pert på de klagandes sida år 1910 skulle 
komma att handla om långt mer än rent 
cellulosatekniska frågor, även om den tog 
avstamp i förslag på åtgärder mot lukten 
som utvecklats av Klason för bruket. Dia-
logen mellan de båda experterna fördes i 
form av skriftliga inlagor i målet under 
framförallt 1910.

Klason hade bland annat föreslagit 
att man skulle absorbera de luktande 
ämnena från kokarens blåsning i vitlut 
och därefter förbränna denna, och vidare 
att man skulle använda kondensatet av 
kokarångorna till lösning av smältsoda 
samt utnyttja befi ntlig teknik på ett ra-
tionellare sätt. Gelertsen menade att 
förslagen var ”verkningslösa” och före-
slog som alternativ att man skulle koka 
massan enligt den luktfria sodametoden 
istället för sulfatmetoden. Detta skulle i 
och för sig vara något dyrare men;

vid bedömande af hvad som är rimligt 
och skäligt torde icke ensidigt de kostna-
der som kunna drabba fabriken få vara 
bestämmande, utan äfven de […] som 
åsamkas grannarna genom de obehag 
fabriken utsätter dem för.
När Klason svarar på Gelertsens kri-

tik förnekar han att åtgärderna skulle 
vara verkningslösa, och menar att lukt-
förhållandena minsann förbättrats vid 

bruket sedan förslagen anammats. Enligt 
Klason vore det heller inget alternativ att 
lägga om tillverkningen från sulfat till 
soda eftersom papper tillverkat av soda-
massa inte kan konkurrera med papper 
tillverkat av sulfatmassa, samt innehar 
det svenska kraftpappret ”världsrykte”. 
Klason betonar i detta sammanhang 
vikten av att bruket åläggs ekonomiskt 
skäliga åtgärder så att inte brukets ”stora 
nationalekonomiska betydelse”, genom 
kraftmassans betydelse som exportpro-
dukt, hotas. Han konstaterar vidare att;

hvarje industri i större eller mindre 
grad verkar störande i omgifningen. 
Går denna störning dock inte längre än 
som är nödvändigt för industrien själf, 
måste den ju fördragas liksom allt annat 
som hör till lifvets slit och släp.
Vad gäller frågan om huruvida den 

luftburna lukten var hälsovådlig eller ej 
menade Klason i sin tur att det faktum 
att det överhuvudtaget fanns sulfatfabri-
ker i verksamhet var ett bevis på att luk-
ten inte kunde vara särskilt hälsovådlig. 
Dessutom var ju luktens sammansätt-
ning känd, och enligt Klason visade den 
att de sanitära olägenheterna av sulfat-
lukten varken var större eller mindre än 
lukten från ”vitkålsland om hösten” eller 
”vitkålssoppa.”

Någon giftverkan har väl aldrig någon 
kunnat konstatera af lukten från kål-
soppa. Redan skriftställare i antiken, 
t.ex. aposteln Paulus, omtalar kål som 
ett utmärkt näringsmedel. Ryssarnas 
nationalrätt är kål[.]
Gelertsen menade dock att de sa-

nitära olägenheterna var större än vad 
Klason medgav och ansåg bl.a. att ”sul-
fatfabriksarbetarnas utseende talade ett 
annat språk”. Gelertsen påpekade också 

hur ”[d]ålig lukt […] en gång af naturen 
gjorts till särmärke för ämnen som bör 
undvikas i synnerhet om denna lukt är 
intensiv[.]” Om Klasons jämförelse med 
aposteln Paulus och den ryska national-
rätten kålsoppa anförde Gelertsen i sin 
tur att;

näppeligen [torde] hvarken den af Pro-
fessor Klason anförda aposteln Paulus 
på sin tid eller ryska nationen nu hafva 
befunnit, respektive befi nna sig väl af 
de milliontals kålhufvuden som beredda 
till kålsoppa skulle gifva upphov till en 
merkaptanmängd motsvarande den som 
Örebro Pappersbruk dagligen serverar 
sina grannar.  
Vid upprepade tillfällen diskuterade 

Klason och Gelertsen huruvida Klasons 
beräkningar var korrekta och åtgärderna 
verkningslösa eller ej. Vad gällde beräk-
ningarna erkände Klason efter ett tag 
att han gjort en felskrivning under det 
att Gelertsen menade att det snarare 
handlade om att Klasons uppgifter var 
felaktiga och härrörde från ”abnorma” 
fabriksförhållanden. Gelertsen vidhöll 
vidare att åtgärderna var verkningslösa 
och menade att det t.o.m. luktat mer 
från bruket de senaste månaderna. Kla-
son menade i sin tur att han aldrig påstått 
att eff ektiviteten av åtgärderna skulle vara 
hundraprocentig utan endast så stor som 
för närvarande var möjligt att åstadkom-
ma utan att ändra hela fabrikationens 
karaktär.

Avslutningsvis kan berättas att kon-
troversen mellan Klason och Gelertsen 
återgavs som en följetong i fl era nummer 
av både Svensk Papperstidning och Öre-
bro Dagblad under 1910. Redaktören för 
Svensk Papperstidning, Alvar Müntzing, 
tog helt och hållet Klasons parti och 

Örebro papperbruk 1947. Källa: Örebro stadsarkivPeter Klason   Källa: Svenskt biografi skt lexikon
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framhöll att Gelertsen inte var någon 
specialist på området, att hans genmälen 
”bär tydliga vittnesbörd om att han ej 
kan vara det.” Müntzing fann det dock 
inte ”skäligt att spilla krut på döda krå-
kor” genom att närmare gå in på felaktig-
heterna i de tekniska påståendena.  

Vi har här kunnat se hur den veten-
skapliga kontrovers som uppstod när Ge-
lertsen steg in som expert på de klagandes 
sida år 1910 handlade om långt mer än 
cellulosatekniska frågor. Således avhand-
lades även frågor om luktens eventuella 
hälsovådlighet och vilket ansvar som 
egentligen skall åligga företagsekono-
miska intressen i sådana här situationer. 
Detta är vanligt i vetenskapliga kontro-
verser, dvs. att de tenderar att blottlägga 
grundläggande värden och intressen som 
står på spel, i detta fall örebroarnas rätt 
till en luktfri miljö mot företagsekono-
miska intressen. Kontroversen mellan 
Klason och Gelertsen kom vidare att 
inverka på de klagande (fi skerättsägare 
och villaägare kring Hjälmarens strand 
samt drätselkammare, hälsovårdsnämnd 
och stadsfullmäktige i Örebro stad). Så-
ledes tenderade de klagande i slutskedet 
av prövningsprocessen (1910/11), istället 
för som tidigare försöka bevisa luktens 
hälsovådlighet, att lyfta fram vilka vär-

den och intressen som konfl ikten i grun-
den handlade om. Bland annat gjorde 
stadsfullmäktige en anmärkningsvärd 
jämförelse med 1909-års storstrejk;

Landet har nyligen genom strid emel-
lan industriens arbetsgifvare och arbets-
tagare varit utsatt för en stor kris, som 
vållat samhället stora svårigheter. Det 
blefve en ny, måhända än större svårig-
het vållad af industrien därest denna 
fi nge så arbeta, att den beröfvade en af-
sevärd del af det arbetande Sverige dess 
rätt att åtnjuta frisk luft, det oundgäng-
liga villkoret för ett friskt och dugande 
släkte.
Stadsfullmäktige vädjade till Rege-

ringsrätten om att ”denna rätt” (se citat 
ovan) skulle ges företräde framför ett 
”enskilt penningintresse.” När Rege-
ringsrätten i mars 1911 gav utslag i må-
let kan vi konstatera att rätten lyssnat 
på de klagande. Således ålades Örebro 
pappersbruk bl.a. uppföra en 50 meter 
hög skorsten. När ingenjör A. Widell 
vid Mellersta och Norra Sveriges ång-
panneförening rådgjordes i ärendet, och i 
beaktande av att gasmängden efter hand 
skulle komma att öka till följd av ökad 
tillverkning, fastslogs det emellertid som 
nödvändigt att bygga skorstenen så hög 
som 100 meter, med en inre toppdiame-

Gutenbergs trykkemetode:  
Det annet årtusens mest 
betydningsfulle oppfi nnelse?

ter om 2.7 meter. Så vitt pappersbrukets 
styrelse kände till skulle skorstenen bli 
den dittills högsta i landet. Skorste-
nen färdigställdes i december 1911, till 
en sammanlagd kostnad om 55  000 kr 
(drygt 2,6 MSEK i dagens penningvär-
de). Byggnadssumman skulle emellertid 
efter ett tag visa sig vara möjlig att tjäna 
in till följd av att den höga skorstenen 
bidrog med ökat drag för ångverket och 
minskat behov av fl äktar (elkraft). Utö-
ver att bygga skorstenen ålades pappers-
bruket bl.a. införa en del arbetsmetoder 
utvecklade av Klason, såsom eff ektivise-
rad förbränning i den roterande ugnen 
och absorbering av de luktande ämnena 
vid kokarens blåsning. Hur gick det då 
med lukten? Ja, på våren 1912 noterades 
både vid bruket och i resten av Örebro 
att den höga skorstenen medförde att 
röken i allmänhet passerade högt över 
staden vid klar väderlek och ostlig vind, 
men att merkaptaner trots detta kunde 
förmärkas i staden.

Söderholm, Kristina, Tekniken som 
problem och lösning: föroreningsmot-
stånd och teknikval i 1900-talets svenska 
pappersmassaindustri. Doktorsavhand-
ling. Luleå: Luleå tekniska universitet 
2005. 314 s.

Papiret og trykkehistorien Torbjørn Helle

Ved tusenårsskiftet for 13 år siden ble 
det gjort mange betraktninger og vurde-
ringer av det årtusenet som var avsluttet.  
For eksempel: Hva og hvem hadde vært 
de mest betydningsfulle begivenheter og 
personligheter i årtusenet?  

Flere meningsmålinger vurderte hvil-
ken oppfi nnelse som hadde hatt størst 
samfunnsmessig betydning. I USA resul-
terte fl ere undersøkelser i at Johann Gu-
tenbergs trykkemetode, fra ca 1450, var 
oppfi nnelsen med størst historisk betyd-
ning.  Både Time Magazine; Life Maga-
zine og Encyclopedia Britannica gjorde 
målinger som ga dette resultatet (1).

Hva besto så Gutenbergs innsats 
egentlig av?  I omtaler om Gutenberg i 
oppslagsverk fremholdes først og fremst 
at han utviklet trykking med bruk av se-
parate, støpte metalltyper.

Men slår man opp på for eksempel 
”history of printing”, på Wikipedia, en 
dominerende informasjonskilde i dag, 
fi nner man veldokumenterte ekspertar-
tikler som hevder at hovedæren for opp-
fi nnelsen av trykking generelt, og også 

bruk av separate, støpte typer, snarere må 
tillegges kineserne og koreanerne (se for 
eksempel (2), (3) og (4)).  De fremstilte 
trykte dokumenter 800 år før Gutenberg, 
og brukte separate typer kanskje 400 år 
før ham. Den kinesiske innsats innen 
trykking er vist økt oppmerksomhet de 
seinere år, i takt med en stigende inte-
resse og kunnskap om kinesisk historie.

Så kanskje er vår feiring av Guten-
berg trykkemetode basert på manglende 
historisk kunnskap, og et eksempel på 
den velkjente europeiske sjåvinisme?

Jeg har arbeidet med papir; papirf-
remstilling, papiregenskaper og papir-
bruk gjennom et langt yrkesliv. Jeg er 
ikke faghistoriker, men har lest om pa-
pirets fascinerende historie, og refl ektert 
over den varierte bruk av materialet. Jeg 
ble interessert i utviklingen av trykke-
kunsten, som altså fi kk en avgjørende 
historisk eff ekt på årtusenet. I det føl-
gende vil jeg gi noen kommentarer og 
vurderinger over utviklingen av trykke-
kunsten.Johannes Gutenberg. 

Kobberstikk av A. Thenet, 1584.



NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT  2/2015        23

Metoder og materialer for skrift

En forutsetning for trykking er synlige 
skrift-symboler.  Innen skriftutvikling 
var mesopotamierne svært tidlig ute, 
med sin kjegleskrift, innpreget i leire. 
Deres tegn var topografi ske, og uaktuelle 
for trykking av fargede symboler.  Men 
man har funnet ”matriser” til å prege se-
rier av kjegleskrift-tekster inn i emner av 
fuktig leire (5).

Egypterne utviklet hieroglyfer, som 
ble hogd inn i stein eller tegnet med far-
ger.  Papyrus var basis for skrevne doku-
menter i Egypt.  Overfl aten til papyrus 
er hard og ujevn, lite egnet for trykking. 
Jeg kjenner ikke til forsøk på trykking i 
gamle Egypt.

De sentralamerikanske indianer-kul-
turene hadde utviklet skrifttegn som ble 
malt på ulike materialer.  Disse kulturene 
gikk jo til grunne før og under den euro-
peiske erobringen.  Man kjenner, så vidt 
jeg vet, heller ikke til forsøk på trykking i 
disse kulturene.

Så har vi altså Kina, med en kultur-
historie lenger og mer ubrutt enn i noe 
annet samfunn. Kinesisk skrifttradisjon 
går svært langt tilbake, er rik og variert, 
og et helt sentralt element i diskusjonen 
om trykke-historien.

Før trykking omtales, trengs en av-
grensing. Er overføring av fargemønstre 
ved bruk av stempel eller segl med utskårne 
profi ler av symboler etc., trykking?  Slik 
bruk er utvilsomt beslektet; den er svært 
gammel, og kjent fra fl ere kulturer. Infor-
masjonsmengden i et stempel eller segl 
er vanligvis langt mindre enn det man får 
ved trykte tekster, ofte bare en signatur 
eller et bumerke.  Overføring av fargete 
mønster til tekstiler ved bruk av farge-
påførte matriser er også beslektet, men 
har normalt ikke den type informasjon 
som trykte tekster gir.

Ved trykking vil jeg i det følgende 
forstå produksjon av tekster som formid-
ler beretninger eller resonnementer.

I Kina har man funnet 5000 år gamle 
”dragebein”, horn eller beinplater med 
innrissete eller malte skrifttegn (6).  De 
eldgamle tegnene er beslektet med da-
gens kinesiske skrifttegn, noe som il-
lustrerer den ubrutte kulturhistorien. 
Mange skrifttegn fi kk sin endelige utfor-
ming for 2000 år siden. De er jo ikke ba-
sert på fonetisk modellering av språket. 
Tegnene ble skrevet med vannbaserte 
farger, med sot som svart pigment, og 
pensel som skriveredskap. Teknikken, el-
ler kunsten å skrive tegnene, kalligrafi en, 
fi kk tidlig en høy, nesten religiøs anse-
else i Kina; et forhold som er beholdt til 

denne dag.  Disse strenge formelle krav 
omkring selve utformingen av tegnene, 
har virket konserverende på skrivemåte 
og utforming av tegnene.

Materialet kineserne skrev på, endret 
seg over tid.Trestykker ble tidlig brukt, 
særlig bambus-strimler. Blant de mange 
viktige kinesiske utviklinger, er også 
silke, med en beviselig historie på mer 
enn 4000 år i Kina (7). Silketekstiler 
ble tatt i bruk som basis for tekster med 
høy prestisje og kvalitet.  I silke trenger 
skriftfargen inn i og gjennom materialet. 
Man skrev derfor alltid bare på den ene 
siden, en tradisjon som er beholdt.

Papir anses å være oppfunnet i Kina 
under Han-dynastiet, i landets før-
ste storhetstid. Oppfi nnelsen tilskrives 
Ts’ai Lun i år 105 e.Kr.  Ts’ai’s papir 
ble fremstilt av tekstilfi ller, hamp eller 
bastfi bre.  Disse materialene har lange 
fi bre, og papiret ble derfor mykt, men 
noe klumpet og ujevnt, og hadde ganske 
høy styrke, selv om det var tynt.  Med en 
tekstilaktig struktur likner det den mer 
kostbare silken, derfor egnet til videre-
føring av den etablerte skriveteknikken. 
(For en svært grundig oversikt over tidlig 
papirfremstilling og – bruk, se (8)).

Papir ble raskt det dominerende ma-
terialet for tekster i Kina.  Under Han-
dynastiet hadde Kina stor administrativ 
og kulturell fremgang, og etablerte et 
betydelig byråkrati, med papiret som in-
formasjonsmateriale.

Dokumentene ble alltid oppbevart 
som ruller (scrolls), slik tradisjonen for 
øvrig også var ved bruken av papyrus, 
i Egypt, og seinere i Hellas og Roma i 
klassisk tid (9). Bøker (codex) er en sei-
nere utvikling, særlig knyttet til formatet 
for Bibelen i tidlig kristen tid (10).

Den økende bruk av papirbaserte do-
kumenter i store opplag medførte ønske 
om mer eff ektiv dokumentproduksjon 
(under Tang-dynastiet, ca år 600 – 900 
trengtes årlig over en halv million ark 
til skatteinnkreving alene, (2)).  Eff ektiv 
produksjon av dokumenter ved trykking, 
basert på fargepåførte matriser, må ha 
vært en nærliggende tanke. Kineserne 
hadde brukt utskårne segl i århundrer, så 
utvidelse til større sider med skrift virker 
naturlig.

Det antas at man omkring år 500 be-
gynte å lage trykk basert på utskårne tre-
matriser. Det gjaldt mangfoldiggjøring 
av religiøse og klassiske kinesiske tekster. 
Dette er såkalte blokktrykk, for eff ektiv 
produksjon av standardiserte skrifter (3, 
11). De eldste trykte tekster man har 
funnet antas å være fra omkring år 750.

Papirmakerkunsten hadde spredd seg 
til Japan, og omkring år 765 lot keiserin-
ne Koken der, trykke ”en million” kopier 
av en magisk tekst som skulle beskytte 
mot en koppe-epidemi.  Tekstkopiene 
ble lagt i små pagoder som ble plassert 
i templer over hele landet.  Tradisjonen 
sier at keiserinnen selv utviklet trykke-
metoden, og et betydelig antall av tek-
stene er bevart (5).

Det eldste dokument med kjent tryk-
ketidspunkt er et eksemplar av Diamond 
Sutra, et klassisk buddhistisk verk, tryk-
ket år 868 (2).  Det ble funnet i 1908 ved 
Silkeveien og har høy kvalitet, så det må 
være basert på en veletablert teknikk.  
Trykket er fra Tang-dynastiet, perioden 
da Kina nådde sitt høyeste kulturelle 
nivå i forhold til resten av verden.  Under 
Tang-dynastiet ble det trykket mange 
kulturelle verk, pengesedler og spillkort 
etc.

Men all denne trykking var basert 
på utskårne matriser av hele sider, altså 
blokktrykk.  Den store mengde ulike ki-
nesiske skrifttegn som hver for seg har 
ganske komplisert utforming, gjorde ut-
skjæring av trematrisene til en svært kre-
vende og komplisert oppgave.

Oppfi nnelsen av enkelttyper
I 1030 formet så Pi Sheng kinesiske 
skrifttegn som topografi ske enkelttyper, 
som kunne brukes i en tekst, og seinere 
benyttes på ny, altså en teknikk som lik-
net den Johann Gutenberg seinere be-
nyttet (3, 11).  

Pi Sheng formet typene av leire, 
som ble brent til keramikk. Man tok så 
en jernplate der man la et lag med voks 
og harpiks, og bygde opp skrifttegnene 
til linjer og sider på platen. Ved oppvar-
ming smeltet voksen og harpiksen under 
skrifttegnene.  Man la en fl at plate på 
toppen av tegnene for å få jevn trykk-
fl ate.  Ved kjøling stivnet voksen og fi k-
serte typene.  Trykkplaten var da ferdig 
til bruk.  Ved ny oppvarming smeltet 
voksen, så typene løsnet og kunne brukes 
på ny (12).

De keramiske typene var sprø, ble lett 
skadd og ble dårlig fuktet av trykkfarge-
ne, så Pi Shengs enkelttyper kom ikke i 
utstrakt bruk. I stedet skar man enkelt-
typer av tre, i hard løvved.  Men bruken 
av enkelttyper ble aldri dominerende ved 
trykking i Kina.

Enkelttyper av metall ble utviklet i 
Korea (2). På 1200-tallet hersket Go-
ryeo-dynastiet (som ga landet navn) der, 
med en sterk kulturell aktivitet.  Dyna-
stiet etablerte buddhismen som statsre-
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ligion og var opptatt av å styrke og verne 
denne. Mongolene under Djengis Khan 
invaderte Kina og truet også Korea på 
denne tiden.  For å bevare buddhismen 
startet man et omfattende arbeid for å 
spre dens klassiske tekster (2). I år 1234 
rapporteres det om trykking med støpte 
metalltyper.  Man skar tegn-modeller i 
tre; tok avtrykk av dem i støpesand og 
støpte typene i bronse.  I perioden 1236 
– 1252 ble det laget et komplett sett av 
buddhismens kanoniske skrifter, noe 
som krevde 80  000 trykkplater.  Men 
disse ble skåret i tre, og bevares stadig i 
Haein-klosteret i Korea,. 

Det ble aldri noen alminnelig over-
gang til bruk av enkelttyper ved trykking, 
av fl ere grunner.  Den store mengde uli-
ke tegn av svært komplisert utforming, 
svekket fordelen ved enkelttyper.  Dessu-
ten var man svært opptatt av korrekt 
gjengivelse av tekstene.  Det er lettere å 
kontrollere hele utskårne sider, enn sider 
bygd opp av enkelttyper, der feil lettere 
kommer inn. De aller fl este trykte kine-
siske tekster ble derfor fortsatt laget som 
blokktrykk; av utskårne treplater, også 
etter at enkelttyper var tatt i bruk.

Fremgangsmåten ved den kinesisk/
koreanske trykkingen, var i hovedsak 
denne:

Trykkplatene ble først påført den 
vannbaserte fargen, og papiret straks lagt 
forsiktig ned på platen.  Man strøk så 
oversiden av papiret med en børste eller 
mykt klede for å få sikre god kontakt og 
eff ektiv overføring av fargen til papiret 
(3).  Dermed var trykkingen utført.  For 
at denne metoden skal gi eff ektiv fargeo-
verføring må papiret være mykt, føyelig 
og absorberende, slik det tekstilaktige ki-
nesiske papiret var. Fargen vil trenge inn 
i og gjerne gjennom papiret, slik at det 
bare kan trykkes på den ene siden (8).

Utvikling og bruk av tekster og 
bøker i tidlig europeisk historie.

Alexander den Store erobret Egypt i 332 
f. Kr, og byen Alexandria ble hovedsen-
teret for hellenistisk kultur. Skriftma-
terialet i klassisk tid i Hellas og Roma 
var hovedsakelig papyrus. Man skrev på 
papyrus for hånd, det er ikke meldt om 
forsøk med trykking.  Papyrus kan ikke 
brettes, og ble, som de kinesiske papir-
tekstene, oppbevart som ruller (8, 9).  

Fra gammelt av var dyrehud et al-
ternativt skrivemateriale. En forbedret 
kvalitet, utviklet i Lilleasia-byen Perga-
mon (i dag: Bergama) ca 175 f. Kr., kalt 
pergament, ble en besværlig konkurrent 
til papyrus. Pergament er kvalitetsmes-

sig bedre, men mer kostbart enn papyrus. 
Pergament er ugjennomsiktig og stivt, og 
man skrev, med fj ærpenn, på begge sider 
av materialet.

Kineserne forsøkte å holde sin pa-
pirmakingskunst hemmelig, og klarte 
det inntil de tapte et slag mot en arabisk 
styrke ved Samarkand ca år 690, under 
den muslimske ekspansjon.  Noen ki-
nesiske papirmakere ble tatt til fange.  
Muslimene startet straks papirproduks-
jon, og forbedret prosessen (8). I kampen 
mellom kristendommen og Islam i år-
hundrene som fulgte, var det sterk uvilje 
i Europa mot alt islamsk, deriblant papir.  
Papir ble forhatt og forbudt i Europa, så 
det tok enda 500 år før materialet ble al-
minnelig akseptert der.  Ved den arabiske 
erobring av Egypt startet papirproduks-
jon også der, og papyrus-produksjonen 
opphørte.  I Europa ble skriftmaterialet 
derfor kun pergament i århundrene som 
fulgte. 

I tiden etter Kristi fødsel begynte 
man å binde inn pergament, og tidvis pa-
pyrus, til bøker (codex) i stedet for rull-
ler (10).  De kristne presenterte Bibelen 
som bok helt fra de første tider.  Bøker er 
en ren europeisk utvikling, og langt mer 
lesbare enn ruller, særlig om man skal 
søke etter tekster på ulike steder.  Og det 
er naturlig med skrift på begge sider av 
arket.   

Europa hadde en sterk og variert 
ekspansjon i høymiddelalderen, økono-
misk og kulturelt (12), Kirken var splittet 
og i krise.  Internasjonal handel ekspan-
derte, og mektige bystater oppsto i Italia 
og Tyskland. Handelen krevde korre-
spondanse og regnskap; lese- og skrive-
kunsten ble stadig mer utbredt.  Fra ca. 
1200 begynte papir å bli godtatt, på tross 
av motstanden. Papirproduksjon startet i 
Spania og Sicilia. Papiret var langt bil-
ligere enn pergament.  Det europeiske 
papiret erstattet altså pergamentet, som 
var stivt, tett og ugjennomsiktig (opakt).  
Derfor måtte også papiret være slik.  Det 
ble derfor laget tettere, tykkere og stivere 
enn det kinesiske.  For å kunne bære 
skrift på begge sider måtte blekket ikke 
trenge inn i papiret.  Det ble oppnådd 
ved å dyppe papiret i gelatin, som gjorde 
papiret tett og overfl aten hard (8).

Bokproduksjonen økte, og skjedde 
ved kopiering for hånd. Slike skrifter 
ble kostbare, og feil avskrift var vanlig. 
Omkring år 1300 fi nner man bruk av 
blokkbøker i Europa, basert på trykking 
med tre-matriser.  Metoden var svært lik 
den kinesiske, og det virker sannsynlig at 
den kinesiske erfaring var brakt til Eu-

ropa, selv om noen slik forbindelse ikke 
er kjent. Men kvaliteten på de europe-
iske blokkbøkene var lav og dårligere 
enn i Kina, noe som hang sammen med 
forskjellen i papirmaterialet.  Det stive 
europeiske papiret fi kk ikke tilstrekkelig 
kontakt med matrisen under trykkingen, 
slik at fargeoverføringen ikke ble til-
fredsstillende.

På 1400-tallet ble ønsket om mer 
eff ektiv bokproduksjon stadig mer på-
trengende.  Renessansen var begynt, nye 
ideer ble lansert (13). Innen kirken var 
det sterke spenninger. Kritikere søkte å 
fremme sine syn ved skrifter, mens kirke-
ledelsen hindret dette ved å kontrollere 
utgivelsen av bøker, og konfi skere dem 
man anså for å være kjetterske.  Største-
delen av bokproduksjonen skjedde fort-
satt ved hånd-kopiering.  Bokproduksjon 
ved trykking var en nærliggende og kjent 
tanke, og mange forsøkte seg. Tiden var 
altså overmoden.  Men bokkvaliteten 
ved trykk-forsøkene var altså stadig for 
dårlig.

Johann Gutenbergs innsats.
Johann Gutenberg arbeidet hele livet 
med trykkeprosessen (14).  Men det er 
betydelige uklarheter omkring utvikling-
en av den.  Svært lite er historisk doku-
mentert. Gutenbergs utviklingsarbeid 
ble holdt hemmelig av kommersielle 
grunner, og han havnet i fl ere rettstvister.  
Men han fant fram til gode løsninger på 
de enkelte prosesstrinn som trykkingen 
innebar. Resultatet ble vist ved Guten-
bergs bibel fra 1455. Den satte en helt ny 
standard for trykking. Samlet kom han 
altså fram til en trykkeprosess som straks 
ble akseptert og siden beholdt nesten 
uendret i 300 år.  

En side av Gutenbergs Bibel
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Det er viktig å være oppmerksom på at 
Gutenberg gjorde innsatser på fl ere vik-
tige felt:
• Utviklet en prosess som var egnet for 

det stive og tette europeiske papiret
• Benyttet vinpresser for å oppnå nød-

vendig trykk slik at alle bokstavene 
ble godt kopiert på det nokså stive 
og tykke europeiske papiret. 

• Utviklet en eff ektiv fremstillings-
prosess for enkelttyper av selv små 
bokstavtyper.

• Utviklet en eff ektiv legering av 
bly, tinn og antimon for støping av 
typene

• Gikk over til bruk av oljebaserte 
trykkfarger i stedet for vannbaserte

• Fant en rask og grei måte å bygge 
opp ord og linjer fra løse typer, med 
innleggsbiter mellom ordene slik at 
alle linjer ble like lange, noe som ga 
pent utformete boksider

• Trykkprosessen egnet til å trykke på 
begge sider av et ark

• En høy produksjonseff ektivitet
Vi kan se på hvert av disse prosessele-
mentene, idet vi sammenlikner dem med 
de kinesiske alternativene.

Trykkmetodens tilpasning 
til papiregenskapene

Kina/Korea

Kinesisk papir var tynt og gjennomsiktig, 
men mykt, tekstilaktig og relativt sterkt, 
velegnet for skriving med vannfarge-
pensel.  Skrift alltid bare på en side, for 
slikt papir er delvis gjennomsiktig, og 
vannfargene vil trenge gjennom papiret. 
Ved trykking legges papiret på fargepå-
ført trykk-matrise, og gnis med kost eller 
mykt materiale på oversiden av papiret, 
for god fargeoverføring.  Også slik gnid-
ning umuliggjorde trykkbilde på oversi-
den.

Gutenberg:
Det europeiske papiret Gutenberg 
hadde tilgjengelig var tykt, tett og stivt, 
tilpasset skriving med fj ærpenn (tradis-
jon fra pergament).  Papiret var dyppet i 
gelatin-løsning for å oppnå den tette og 
faste struktur, slik at fargen ikke trengte 
gjennom papiret.  Det stive papiret kom 
ikke i god kontakt med trykkplaten ved 
den kinesiske trykkemåten.   Helt an-
dre metoder krevdes. Gutenberg opp-
nådde dette på den ene siden å utvikle 
en trykkplate med ytterst god jevnhet 
mellom typene, og på den annen side 
å presse trykkplaten mot papiret ved 

ekstremt høyt belastning. Fargene treng-
te ikke dypt inn i papiret, så man trykket 
på begge sider av papiret.

Betydningen av dette forholdet illus-
treres ved at selve prosessen på tysk – og 
norsk – ble hetende trykking, og ikke 
printing, slik det ellers ville vært mest 
naturlig.

Bruk av presse

Kina
God fargeoverføring til det myke og ab-
sorberende kinesiske papiret ble oppnådd 
bare ved å legge papiret på trykkplaten, 
uten behov for ekstra pressetrykk.

Gutenberg:
Tilfredsstillende fargeoverføring fra 
trykkplate til det harde og stive euro-
peiske papiret krevde at hver type ble 
presset noe ned i papiroverfl aten.  Dette 
nødvendiggjorde en belastning på fl ere 
kg på hver bokstav, og samlet, fl ere tonns 
trykk for en trykkside.  Gutenberg opp-
nådde dette ved å legge trykkplate og 
papir i presser som ellers ble brukt til å 
presse saften fra vindruer, og stramme 
til. (Slike presser, for vin- og olivenolje-
pressing var ukjent i Kina).  Tre-matriser 
(blokkbøker) tålte ikke det høye presse-
trykket og ble knust)

Støpingen av enkelttyper

Kina/Korea:
Vanligst: Man skar først ut tegnet i tre.  
Med dette ble det laget avtrykk i støpe-
sand, og her ble så typen støpt i metall 
(bronse, tinn, bly).  Ganske arbeidskre-
vende, og nøyaktigheten i form og tyk-
kelse var vanskelig å detaljstyre.

Gutenberg:
Han utformet først staver av stål med 
modell av bokstavtegnet i enden (14). 
(Gutenberg hadde erfaring her, ved 
at han tidligere hadde preget og solgt 
medaljonger av metall). Med stålstavene 
slo han så bokstavformen inn i biter av 
mykere metall (kopper). I disse kopper-
formene ble så typene støpt av lettsmel-
telig metall. Med en slik stålstav kunne 
man lage mange kopperformer, og med 
en form kunne et stort antall typer stø-
pes (3000 typer pr dag for en person er 
oppgitt (14)).  Denne typefremstillings-
metode var kanskje Gutenbergs viktigste 
enkeltprosess.

Metoden ga enkeltstaver av fast rek-
tangulær form, enhetlig lengde, og med 
bokstavtypen på enden av hver stav.  Ved 

støpingen kunne enkeltstavenes bredde 
reguleres, avhengig av hver bokstavs 
bredde – m og w bredere enn l og i.

Ved at enkeltstavenes lengde var 
standard, ble det lettere å skape en 
trykkplate med alle typene i ett plan, noe 
som altså var riktig for at alle skulle får 
kontakt med papiroverfl aten.

Avretting av 
trykkplatens typer

Kina/Korea

Det myke kinesiske papiret ga tilfreds-
stillende kontakt med papiret, selv om de 
løse typene ikke hadde helt perfekt jevn 
overfl ate.  Kravene til avretting av typene 
til jevnt overfl ate var derfor begrenset.

Gutenberg:
Fordi hver type måtte presses noe ned i 
papiret ved trykkingen for å gi god far-
geoverføring, ble det et ekstremt krav til 
jevn avretting av de løse typene.  Guten-
bergs måte å støpe typene på staver av 
gitt lengde, og hans monteringsmetode, 
muliggjorde perfekt avretting.

Metallet i enkelttypene

Kina/Korea
Vanligst brukte metall var bly, tinn eller 
bronse

Gutenberg
Benyttet legeringer av bly, tinn og anti-
mon. Bly er lavtsmeltende, og kjent fra 
gammelt.  Tinn er også lavtsmeltende 
og gjør legeringen mer lettfl ytende , og 
raskere kjøling/stivning.  Antimon gjør 
typene hardere og slitesterke.

Trykkfargen

Kina/Korea:
Gamle og strenge regler for kalligrafi  
satte også standard for trykt tekst: Vann-
baserte farger med sot som pigment ble 
også brukt ved trykking.

Gutenberg:
Metalltypene ble ikke nok fuktet med 
vann.  Gutenberg gikk i stedet over til 
bruk av oljebaserte farger.  Disse var vel 
kjent fra bruk av kunstmalere.
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Oppbygging (setting) av 
trykkplatesidene (matriserna)

Kina/Korea:

Metalltypene ble lagt ved siden av hver-
andre på en metallplate, til ønsket tekst. 
På platen ble først lagt harpiks og voks.  
Ved oppvarming smeltet disse, og ved 
avkjølingen ble typene festet. Ved ny 
oppvarming kunne typene fj ernes igjen.

Gutenberg:
Gutenberg utformet en fj ærbelastet vin-
kelhake for setting av typene. Her ble de 
støpte typene, av gitt lengde og tverr-
snittsform, lagt ved siden av hverandre, 
til ønsket linjelengde.  Full og jevn lin-
jelengde ble oppnådd ved å legge smale 
metallbiter mellom ordene. (Håndko-
piering av bøker gir ikke tilsvarende mu-
lighet for ens linjelengde og derved jevn 
spaltebredde).  Metoden gir svært rask 
og eff ektiv oppbygging av linjer.

Trykking på begge 
sider av arket

Kina/Korea

Det kinesiske papiret var tynt, absor-
berende og delvis gjennomsiktig, og 
de vannbaserte fargene som ble brukt, 
trengte inn i og gjennom papiret.  Det 
var derfor umulig å ha vannfargebasert 
tekst begge sider av slikt papir.

Gutenberg
Det europeiske papiret var stivt, tykt 
og tett; ugjennomsiktig og lite porøst.  
Blekk/trykkfarge ble liggende på overfl a-
ten, uten å trenge gjennom papiret, som 
derfor kunne ha tekst på begge sider. 

Resultatet av Gutenbergs 
arbeid

Johann Gutenbergs betydeligste innsats 
var altså ikke at han klarte å støpe en-
kelttyper.  Hans historiske innsats var 
at han utviklet og kombinerte en serie 
eff ektive delteknikker som til sammen 
utgjorde en høyverdig trykkeprosess, 
som lett kunne læres og utnyttes.  Hans 
bibel forelå ferdig trykket, i ca. 180 ek-
semplarer, i 1455.  Den var trykkteknisk 
nærmest perfekt, selv vurdert i dag.  Det 
dypt følte europeiske problemet med 
høyverdig bokproduksjon var dermed ef-
fektivt løst, noe som illustreres ved den 
nærmest lavineaktige utbredelsen som 
Gutenbergs trykkemetode fi kk i årene 
som fulgte.

I løpet av de følgende 45 år, innen 
år 1500, ble det i Europa trykket 30 000 
boktitler, med i alt 12 – 20 million en-
keltbøker.  Europas boktall ble mer enn 
100-doblet på de ca. 50 år.

Og bokmengden økte bare enda ras-
kere etter 1500. Frie tenkere utvekslet 
oppfatninger; kunnskipsnivået økte.  Fra 
1600-tallet fi kk man Opplysningstiden, 
som endret historieoppfatningen og 
samfunnet ellers.  Utviklingen ville vært 
utenkelig uten den eff ektive spredning av 
informasjon som de trykte bøkene mu-
liggjorde.  Boktrykkingen har derfor hatt 
en avgjørende betydning på verdenshis-
torien de siste 500 år.  Konklusjonen om 
at det var Gutenbergs trykkmetode som 
var årtusenets viktigste oppfi nnelse er 
godt begrunnet.

En illustrert versjon av teksten vil 
bli gjort tilgjengelig på NPHTs 
webside www.nph.nu
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Den nyaste årgången av Tekniska mu-
seets årsbok Dædalus har ägnats åt det 
av elden förstörda handpappersbruket i 
Ösjöfors (Småland). Museet har på detta 
sätt velat samla historisk information 
och konkreta minnen om bruket som 
inte längre existerar. I det typografi skt 
vackra (men tyvärr svårhanterliga) ban-
det behandlas temat ur fl era olika syn-
vinklar. Men först litet om själva bruket.

Industrinminnen som kulturhistoria. 
Ösjöfors handpappersbruk 1781-2005

Natten mot den 27 augusti 2005 för-
störde en anlagd brand bruket som då 
var Nordens äldsta. Bruket vars privile-
giebrev är från 1777 hade varit i drift i 
145 år, från 1781 till 1926 då det lades 
ned och donerades till det nygrundade 
Tekniska museet i Stockholm.

De mest konkreta minnen från det 
ännu fungerande pappersbruket är be-
varade i en fi lm som spelades in 1920. 

Ögonvittnen som kunde förmedla in-
formation om tiden före 1926 fi nns inte 
längre idag. I boken får vi visserligen be-
kanta oss med en persons minnen som 
tillsammans med sina föräldrar fl yttade 
till Ösjöfors 1926, men eftersom han 
då bara var några månader gammal har 
han inga egna intryck av pappersbruket 
då det ännu var i drift. Beskrivningen av 
Ösjöfors förfl utna måste därför baseras 
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på dokumenterad information, dvs. ar-
kiverade dokument och tryckta texter. 
En av de viktigaste källorna är utan vi-
dare museichefen Torsten Althins doku-
mentation från 1926, bevarad i Tekniska 
museets arkiv. Om pappersbrukets verk-
samhet som museum kan däremot fl era 
personer berätta, några av dem har med-
verkat även i detta band.

Eftersom Tekniska museet saknade 
resurser fi ck Ösjöfors vila i fred och ty-
värr förfalla. Med hjälp av en amerikansk 
donation kunde museet visserligen år 
1953 tillverka en modell av pappersbru-
ket men först 1964 började det hända: 
pappersmakarna på Tumba upptäckte 
brukets förfall och en viss uppryckning 
kunde ske. Bruket t.o.m. återinvigdes 
1965. Med hjälp från Tumba ansvarade 
den lokala hembygdsföreningen för drif-
ten av det nyöppnade bruksmuseet. Vid 
slutet av 1970-talet höjdes ambitions-
nivån och bl.a. guider avlönades under 
sommartiden. År 1984 bildades Stiftel-
sen Ösjöfors Handpappersbruk och en 
viss upprustning kunde genomföras. När 
museiverksamheten stadgat sig besöktes 
bruket årligen av ca 3000–4000 gäster. 
Efter branden 2005 lades stiftelsen ned. 
Området som 1993 hade upphöjts till 
byggnadsminne såldes 2012 till ett ungt 
par som har för avsikt att rusta upp det 
och göra det till ett attraktivt turistmål.

Ur pappershistorisk synvinkel är He-

lene Sjunnessons uppsats i boken den 
viktigaste. Hon ger en kort och koncis 
överblick över handpapperstillverkning-
ens historia i Sverige och beskriver hur 
bruket i Ösjöfors grundades och hur det 
fungerade fram till 1920-talet. Magda-
lena Tafvelin Heldner behandlar tiden 
efter 1926 ur Tekniska museets synvinkel 
och Sahn Gnista museiverksamheten ur 
guidernas synvinkel. Hon beskriver hur 
handpapperstillverkningen presentera-
des för besökarna under visningarna och 
hur papper dessutom tillverkades för att 
säljas på bruket. Örjan Molander ger en 
detaljerad översikt över bruksområdets 
byggnadshistoria. Den sorgliga branden 
i augusti 2005 får sin egen beskrivning.

Pappershistoriskt intressant är na-
turligtvis att ett urval vattenmärken från 
Ösjöfors ingår i boken även om Gösta 
Liljedahl redan tidigare presenterat dem. 
Förklaringarna av de vanligaste fackut-
trycken är säkert nyttiga för läsare som 
inte har sysslat med pappershistoria.

I bandet ingår även andra uppsatser. 
Magdalena Tafvelin Heldner har pra-
tat med två handpappersmakare, Sanny 
Holm och Richard Årlin. I och för sig 
är texten mycket intressant men anslu-
ter sig inte direkt till Ösjöfors. Anders 
Haultz skriver om Jubileumsutställ-
ningen i Göteborg 1923 och hur man 
som ett av alternativen övervägde möj-
ligheten att fl ytta bruket i Ösjöfors till 

Ösjöfors handpappersbruk. Stockholm: Tekniska museet 2014. 
(Dædalus. Tekniska museets årsbok. Årgång 82.) 159 s., ill. 

utställningen. Istället blev det emellertid 
bruket i Fröåsa som fl yttades. Efter 1923 
stod detta bruk övergivet i ett hörn av 
Lisebergs nöjesfält tills det 1950 fl ytta-
des och sattes upp på Virserums hem-
bygdsgård. Slutligen berättar Ösjöfors 
bruksområdets nuvarande ägare om sina 
framtidsplaner.

Det är säkert svårt att planera en bok 
av den här typen. Vem t.ex. utgör bokens 
målgrupp? I det här fallet verkar det en 
aning oklart. Å ena sidan är det lokal-
historiska elementet i boken mycket tyd-
ligt, å andra sidan har man kanske velat 
övertyga forskarkretsarna om att man på 
museet kan sitt hantverk när det gäller 
att behärska de moderna teorierna inom 
kulturhistorisk forskning. Visserligen 
serverar Anders Haultz betydligt tyngre 
teoretiska konstruktioner än Magdalena 
Tafvelin Heldner, men ändå. Mitt enkla 
önskemål är: mindre teori och mer fakta, 
precis såsom Helene Sjunnesson har 
gjort.

Oberoende av dessa önskemål får vi 
vara tacksamma för att Tekniska museet 
velat uppmärksamma Ösjöfors pappers-
bruk som i 80 års tid hann vara i museets 
ägo innan det exakt tio år före utgivning-
en av denna minnesbok blev off er för ett 
illdåd. Boken bekräftar det faktum att 
gamla industriminnen är en viktig be-
ståndsdel av vår kulturhistoria.
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Efter et langt og indholdsrigt liv døde 
Gunnar Christie Wasberg d.27. januar i 
sit elskede Larvik. Som norsk papirhis-
toriker, historiker og fi losof var han en 
berigelse for alle, der lærte ham at kende. 
Han arbejdede som universitetsbibliote-
kar, førstebibliotekar og fagreferent i his-
torie ved Universitetsbiblioteket i Oslo 
og blev i 1963 ved Uppsala Universitet 
Dr. Phil med disputatsen ”Forsvarstanke 
og suverenitetsprinsipp”. 

Det var i 1970, at Wasberg kom i 
kontakt med den nye skandinaviske for-
ening af papirhistorikere NPH og med 
IPH, den internationale forening af pa-
pirhistorikere. Papir- og industrihistorie 
fi k siden da en central placering i Was-
bergs forskning, som det fremgår af hans 
notat i NPH-Nytt, da han i 1986 blev 
redaktør af tidskriftet: ”Jeg kom i 1970 
med i dette arbejde, oppfordret av uni-
versitetsbibliotekar Haakon Fiskaa, og 
er etter hvert mer og mer blitt klar over, 
hvor enestående skriftkulturen og dens 
konservering er for kulturtradisjonen.” I 
mange år har vi sidenhen kunnet glæde 
os til at møde Wasberg ved NPH års-
møderne i Norge, Sverige, Finland og 
Danmark og ved IPH’s internationale 
kongresser og lytte til hans foredrag og 
indlæg i diskussionerne.

Wasbergs papirhistoriske forskning 
og tanker er bevaret og formidlet for 
eftertiden til inspiration for alle i hans 
talrige artikler i NPH- og IPH- tidskrif-

terne og i IPH kongresbøgerne. I NPH-
Nytt, 1986/2-3 skrev han følgende tan-
kevækkende tekst i forbindelse med den 
første IPH kongres i Skandinavien: « I 
skrivende øyeblik er Danmark med på at 
åpne et nordisk vindu ut mot verden. Vi 
vet hvorledes studiet av papir, såvel tek-
nologisk som dets historiske utvikling 
ved blant annet vannmerkeforskning, er 
blett et sentralt tverrfaglig forskningsob-
jekt innen alle kulturområder. Vi er stolte 
over at Danmark her innbyr til IPH-
kongress. Der hviler også et ansvar på oss 
fra de andre nordiske lande. Ved aktivt 
deltagelse må vi markere vår kulturelle 
enhet. Vi har som kjent å gjøre med et 
universelt forskningsfelt, men med sær-
lige nedslag også i Norden. »

Wasberg var et stærkt bindeled mel-
lem NPH og IPH i begge styrelser, og 
hans levende interesse for NPH og IPH 
fortsatte ifølge vores korrespondance 
uændret, selvom han de sidste år ikke 
mere kunne deltage i møderne og kon-
gresserne. Han blev udnævnt til æres-
medlem i både NPH og IPH, og i 2007 
modtog han som 84-årig den norske 
konges fortjenstmedalje i guld. 

Sammen med sin hustru deltog 
Wasberg i mange årsmøder og kongres-
ser, fordi den personlige kontakt ved 
møderne var af så stor betydning for 
ham. Det fremgår klart af hans artikel 
”Forskergrupper som kvalitetssirkler» i 
NPH-Nytt 1987/1 « Kvalitetssirkler er 
små grupper, der hvert enkelt med sin 
kunnskap bidrar til et felles resultat. En-
kelte forskergrupper har i typisk form 
gjennomført oppgaver med varige resul-
tater til følge. Udviklingen innen papir-
historisk forskning har for en stor del be-
stått i kontakt få personer imellom. Det 
nordiske samarbeid utgjør her en kvali-
tetssirkel innen den internasjonale sam-
menheng. Derfor er møtene hvert annet 
år av helt avgjørende betydning for det 
som samlet kan oppnåes». Lad os i tak-
nemmelighed huske på disse kloge ord.

Ære være hans minde.

Midt på 1700-tallet kjøpte brødrene 
Hendrich og Didrich Jansen Fasmer ei-
endommen Alvøen utenfor Bergen. Her 
anla de fl ere kornmøller, en oljemølle og 
et kruttverk. To generasjoner senere – i 
1797 - ble Alvøen Papirfabrikk anlagt 
av Hendrich Jansen Fasmer. Han var en 
av Bergens rikeste kjøpmenn og største 
skipsredere. Fasmer var også hollandsk 
konsul og hadde mange gode forbindel-
ser i Holland. Da papirbruket ble startet 
opp i 1799, var det med 13 arbeidere un-
der ledelse av to hollendere; papirmester 
Claas Dirckszon Vos og hans svenn som 
het Hendrik Philip Cohl. Alvøen produ-
serte håndlaget klutepapir frem til 1863, 
da det ble innkjøpt en papirmaskin fra 
Tyskland; nærmere bestemt fra fi rmaet 
Gottschald Nötzli Steiner i Grimma i 
Sachsen. For å avhjelpe råstoff mang-
elen, som var et stadig problem for pa-
pirproduksjonen, opprettet den driftige 
Hendrich Jansen Fasmer et eget sagbruk 
for Alvøen ved Sævareidfossen i 1867. 
Alvøen ble en produsent av avispapir, 
fremstilt av en blanding av klute- og tre-
masse. Imidlertid var konkurransen på 
dette området stor, og Fasmer bestemte 
seg for å gå tilbake til produksjonen av 
fi npapir, som Alvøen var den eneste nor-
ske fabrikk som fremstilte. I 1886 gikk 
man tilbake til klutepapiret og satset 
på produksjon av fi nere papirkvaliteter, 
herunder også seddelpapir til Norges 
Bank, som ble produsert av en blanding 
av kluter og kjemisk masse. I begynnel-
sen av 1930-årene ble det innkjøpt to 
nye papirmaskiner; en tysk Fourdrinier-
maskin og en Rundsiebermaskin, som 
produserte henholdsvis fi npapir og sed-
delpapir. Fasmer-slekten drev Alvøen 
Papirfabrikk i nesten 200 år – frem til 
1981, da papirproduksjonen ble nedlagt.  
Fortsatt produseres brevpapir, konvolut-
ter og kort med Alvøens vannmerke på 
lisens i Holland for det norske marked, 
og så lenge det ennå skrives brev i Norge, 
er sjansene store for at de skrives på et 
Alvøen-papir.

Kilder: 
Fageraas, Knut Bech: ”Alvøen Papirmølle”, i: 
Masse Papir, Norsk Skogmuseum 2006, s. 362-365

Fiskaa, Haakon M: Norske papirmøller og de-
res vannmerker, Oslo 1973, s. 61-65

Gunnar Christie Wasberg 
21/2 1923 – 27/1 2015

Alvøen 
Papirfabrikk

Kari Greve 

Anna-Grethe Rischel



NORDISK PAPPERSHISTORISK TIDSKRIFT  2/2015        29

Nikolai Astrup (1880-1928) er en 
av de mest kjente og folkekjære 
kunstnere i Norge, men har hittil 
ikke vært godt kjent utenfor landets 
grenser. Etter en kortvarig utdan-
nelse som kunstner med påfølgende 
studieopphold i utlandet, blant an-
net i Paris, reiste han tilbake til 
fødestedet Jølster i Sogn, der han 
tilbragte resten av livet, kun avbrutt 
av enkelte utenlandsreiser. Hans livs 
prosjekt var å gjengi naturinntryk-
kene fra Jølster i maleri og tresnitt. 
Som tresnittkunstner har han en 
unik posisjon og har frembragt noen 
av de mest originale og uttrykksfulle 
verkene i norsk grafi kkhistorie. Han 
var som kunstner meget materialbe-
visst, og trykket fortrinnsvis på papi-
rer av høy kvalitet, bl.a. langfi bret ja-
panpapir, når han kunne få tak i det. 
Sparebankstiftelsen kjøpte for noen 
år siden den største privatsamling av 
Astrups tresnitt, og denne samlingen 
er nå deponert og utstilt på KODE 
(tidligere Bergen Kunstmuseum).  
Vi er så heldige å få en omvisning 
i utstillingen av Tove Haugsbø, som 
skriver doktorgradsavhandling om 
Nikolai Astrups kunst.   

Nikolai Astrups tresnitt

Alvøen hovedbygning.   Foto: Regin Hjertholm

Nikolai Astrup: Revebjeller, tresnitt. Foto: Nasjonalmuseet
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Föreningen NPH grundades redan 1968 
och fyller därför snart sina modiga 50 år. 
Under denna tid har den vuxit och ut-
vecklats s. a. s av sig själv; någon struk-
turerad diskussion om dess framtid har 
så vitt jag vet inte förts inom föreningen. 
Därför har styrelsen under det gångna 
året diskuterat frågan och planerar också 
att ta upp den för diskussion på årsmötet 
i Bergen.

I vilken organisation som helst är det 
givetvis viktigt att vid en utveckling av 
denna utgå från organisationens syfte 
och ändamål samt medlemmarnas in-
tressen. Föreningen NPH grundades i 
tiden av personer som närmast var in-
tresserade av handpapperstillverkning, 
vattenmärken och museiverksamhet. 
Under de gångna årtiondena har antalet 
medlemmar med en pappersindustri-
ell bakgrund ökat och därmed har även 
intresset för pappersindustrins historia i 
Norden vuxit. Industrin har ju även ge-
nomgått mycket stora förändringar un-
der de årtionden föreningen existerat. 

I dagens värld ökar konkurrensen 
om enskilda personers uppmärksamhet 
och intresse kontinuerligt. Detta ställer 

krav på vilken organisation som helst att 
anpassa sin verksamhet i enlighet med 
omgivningens förändringar.

Frågor att diskutera i detta samman-
hang är därför åtminstone följande:

• Vad är föreningens syfte?
• Vilka är föreningens intresseområ-

den?
• Hurdan är vår medlemskår? 
• Vad kan vi göra för att attrahera 

nya och framför allt yngre medlem-
mar?

• Vad vill vi erbjuda våra medlem-
mar?

• Hurdant borde föreningens arbets-
sätt vara?

Styrelsen har samlat några tankar kring 
dessa frågor i ett kortfattat dokument 
som är tänkt att fungera som bas för dis-
kussionen i Bergen. Detta kommer du att 
fi nna på Medlemsdelen på vår hemsida 
www.nph.nu. Bekanta dig gärna med det 
före vårt möte. Styrelsen hoppas på ett 
livligt deltagande och många synpunkter 
från medlemmarnas sida. Vi vill ju alla 
utveckla NPH till en livlig förening som 
är av intresse för sina medlemmar.

Hur vill vi utveckla 
NPH i framtiden?

Jan-Erik Levlin

Liksom de senaste två åren kommer det 
att spelas teater på Klippans bruk. Tidi-
gare år handlade spelen om den tid när 
Sven Sunnerdahl var brukspatron och 
hans köp av Sveriges första pappersma-
skin. I år fl yttar man fram handlingen till 
tiden när patron Christen Asp Bock hade 
tagit över bruket. Han styrde bruket med 
stor framgång och köpte ytterligare en 
pappersmaskin och kompletterade pap-
perstillverkningen med ett träsliperi. 

Bruksspelet har premiär den 2 juli 
och spelas torsdagar-söndagar till den 19 
juli. Biljetter och övrig information på 
spelets hemsida www.bruksspelet.se.
    PJ

Bruksspelen i 
Klippan

I Estland utgavs i fj ol ett viktigt pappers-
historiskt verk, Räpina pappersbruks his-
toria fram till andra världskriget, skrivet 
av forskarparet Õie och Leo Utter. De 
NPH:s medlemmar som deltog i års-
mötet 2005 i Estland fi ck träff a förfat-
tarna boken som har utkommit postumt. 
Dessutom har NPHT publicerat nekro-
logerna över dem och på så sätt presen-
terat dem också för en nordisk läsekrets. 
Före denna bok har författarna redan 
år 2008 publicerat en undersökning om 
vattenmärken från Räpina pappersfabrik 
på tyska.

De två första pappersbruken i Est-
lands grundades under den svenska tiden, 
det ena 1632 i samband med universite-
tet i Dorpat och det andra 1664 i Tallinn. 
Räpina (på tyska Rappin) pappersbruk 
grundades 1734 av ägaren till storgodset 
Rappin K.G. Löwenwolde, som samti-
digt innehade en av de högsta tjänsterna 
vid det ryska hovet. Pappersfabriken är 

idag det enda av de äldre bruken som 
fi nns kvar och är dessutom det äldsta 
industriföretaget eller kanske bättre sagt 
den äldsta produktionsanläggningen i 
Estland. Deltagarna i årsmötet 2005 fi ck 
besöka fabriken och bekanta sig med 
dess nuvarande produktion.

Räpina pappersfabrik fi ck sin första 
pappersmaskin 1865 men handpappers-
produktionen fortsatte vid sidan om ända 
till 1897. En av Räpinas specialiteter var 
fi lterpapper som såldes t.o.m. till Sverige 
(1934). De viktigaste estniska tidningar-
na och en stor del estniska böcker tryck-
tes på papper tillverkat i Räpina. Sedan 
Estland efter det första världskriget 
blivit självständigt tillverkades där även 
papper för den unga republikens sedlar. 
Författarna behandlar fabrikens historia 
ända till det andra världskriget. 

Med dessa rader vill jag göra läsarna 
av NPHT uppmärksamma på denna 
viktiga publikation. Även om boken 

innehåller ett sammandrag på engelska 
samt en del dokument på tyska är boken 
tyvärr svårtillgänglig eftersom den är 
skriven på estniska. I Finland fi nns det 
säkert några för vilka språket inte utgör 
ett hinder men helt allmänt kan man 
säga att åtminstone jag upplever skillna-
derna mellan estniskan och fi nskan vida 
större än skillnaderna mellan danskan 
och svenskan, de senare ter sig nästan 
som ett och samma språk. Men oberoen-
de av detta skulle det vara fi nt om NPH 
i sin krets hade någon som kunde sam-
manfatta innehållet i denna med en stor 
sakkunskap skrivna bok på ett nordiskt 
språk. Vi vet ju alltför litet om utveck-
lingen i Estland.

Õie Utter & Leo Utter, Räpina paperivabrik. 
Peatükke arenguloos Teise mailmansõjani. [Rä-
pina pappersfabrik. Huvuddragen av dess 
utveckling fram till det andra världskriget]. Rä-
pina 2014. 183 s., ill. + en bildbilaga. 

Estnisk pappershistoria Esko Häkli
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En mycket stark utveckling ägde rum i 
vår industri omkring sekelskiftet mellan 
1800- och 1900-talen. Såväl tekniken 
som marknaderna utvecklades våldsamt 
och ett stort antal nya massa- och pap-
persbruk byggdes i Norden. Även om 
det då gått ca 60 år efter det att de första 
pappersmaskinerna och 30 respektive 20 
år sedan de första slipmassa- respektive 
cellulosafabrikerna byggdes i Norden, 
fanns det ännu inga stora konsultföretag 
eller maskinleverantörer som med sina 
kumulerade erfarenheter skulle ha styrt 
utvecklingen i detalj. Det var nog ofta 
investeraren, brukspatronen, själv och 
hans ingenjör(er) som byggde och vida-
reutvecklade fabrikerna efter egna förut-
sättningar, idéer och önskemål.

I slutet av 1930-talet initierade SPCI 
en insamling av berättelser sammanställ-
da av ingenjörer som själva varit med om 
denna utveckling. Man lyckades på detta 
sätt samla in fj orton bidrag som depo-
nerades i Tekniska Museet i Stockholm. 
Skogsindustriernas Historiska Utskott 
har nu låtit sammanställa några av dessa 
bidrag till en bok med titeln Ingenjörer 
berättar. En viss redigering av materialet 
har utförts av Per Jerkeman.

I boken ingår följande bidrag:

Per Axel Hellström (1861-1939): Ett cel-
lulosapappersbruk för 60 år sedan.

Bruket som beskrivs är Gustafsfors.

Johannes Ullström (1865-1956): Histo-
rik över verksamheten vid Gustavsfors sul-
fatfabrik och pappersbruk samt Skåpafors 
pappersbruk.

Daniel Ullgren (1867-1959): Bidrag till 
cellulosaindustrins utvecklingshistoria. 

Bruk som beskrivs är Billingsfors och 
Wermbohl.

Hugo Lundberg (1866-1958): Minnen 
och anteckningar från en gammal sulfatcel-
lulosaingeniörs verksamhet vid tiden om-
kring sekelskiftet. 

Han beskriver Billingsfors, Eds Bruk, 
Skutskär, Wermbohl och Munksjö.

Axel Håkanson (1870-1945): Borkhult, 
Forsmark och Wermbohl.

Hugo Wallin (1876-1956): Minnen.  
Han beskriver Örtofta sockerfabrik, 

Forshaga sulfi tfabrik, Stömne sulfi tfa-

brik, Böksholms sulfi tfabrik, Köpman-
holmen, Svartviks sulfi tfabrik, Bengts-
fors Sulfi t.

Einar Schiller (1877-1967): En gammal 
pappers- och pappersmassemakares minnen 
från Wargön 1896-1902.

I boken behandlas alltså 17 olika bruk, 
några av dem i fl era bidrag. De fl esta 
texterna beskriver massafabrikers ut-
veckling; det är endast ett fåtal som be-
handlar pappersbruk. Tidsperioden som 
beskrivs är ca 1890–1930. De allra fl esta 
bruken är numera nedlagda; det är en-
dast Billingsfors, Munksjö, Skåpafors 
och Skutskär där det fortfarande fi nns 
någon form av pappersindustriell verk-
samhet.

Förhållandena ute på bruken för 
drygt 100 år sedan var givetvis i många 
avseenden annorlunda än i dag. Bruken 
låg oftast ensamma och isolerade utan 
dagliga kontakter med yttervärlden. In-
genjörernas möjligheter till kontakter 
med kolleger vid andra bruk var obefi nt-
liga; hemlighetsmakeriet levde starkt och 
man kunde t.o.m få betala för att få besö-
ka andra bruk! Många utvecklingsidéer 
uppsnappades från andra processindu-
strier, t.ex. järn- och stålindustriföretag.

De fl esta av bokens texter ger rätt 
djupgående beskrivningar av det ifråga 
varande brukets teknik och dess utveck-
ling. Man ser att ingenjörens arbete vid 
fabriken ofta var ett evigt experimente-
rande med att utveckla utrustning och 
processer. I många fall skulle de med da-
gens mått mätt kallas entreprenörer. 

En viktig del av bokens innehåll ut-
görs av beskrivningar av arbetsmiljöer 
och förhållanden vid bruken överhuvud-
taget. Arbetskraften var billig och anta-
let arbetare per ton tillverkad massa var 
mycket högt. Arbetstiderna var långa, 
oftast 12 timmar per dygn, 6 dagar i 
veckan. Organisationerna var mycket 
patriarkaliska. Man hade nog inte ännu 
hört talas om Medbestämmandelagen.

Texterna utgör intressanta skildring-
ar av en tid då mycket hände i industrin. 
Ur pappershistorisk synvinkel är dessa 
nedteckningar givetvis ytterst värdefulla; 
information av detta slag hittas knappast 
särskilt enkelt på annat håll.  

Bokens layout är vacker. Då texterna 
dessutom är välredigerade och lättlästa 
kan boken mycket varmt rekommende-
ras alla som är intresserade av vår indu-
stris teknologihistoria och svensk indu-
strirelaterad samhällshistoria

Ingenjörer berättar Jan-Erik Levlin

”… huru vi då 
kokade cellulosa 
och gjorde papper 
därav”. Ingenjörer 
berättar. 
Red. Per Jerkeman. 
Efterord Anders 
Snell. Stockholm: 
Carlssons 2015. 
245 s., ill.
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Medlemmarna i Föreningen Nordiska 

Pappershistoriker NPH kallas härmed till 

stadgeenligt årsmöte, som hålls i Bergen, 

Norge, torsdagen den 4 juni 2015 under 

förmiddagen.

Vid mötet behandlas de frågor som 

nämns i stadgarnas § 6, se nedan.

   Styrelsen 

På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av mötets ordförande och sekreterare.

3.  Fråga om mötet behörigen utlysts.

4.  Fastställande av röstlängd.

5.  Val av två personer att jämte mötesord-

föranden justera protokollet.

6.  Föredragning av styrelsens förvaltnings-

berättelse och revisorernas berättelse för sist-

lidna räkenskapsperiod samt fastställande av 

balansräkningen.

7.  Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt 

styrelsen för samma period.

8.  Beslut i anledning av föreningens vinst el-

ler förlust enligt balansräkningen.

9.  Fastställande av budget för innevarande år 

och medlemsavgift för nästföljande år.

10. Beslut om arvode, rese- och traktaments-

ersättning till styrelsens ledamöter.

11.  Val av föreningens styrelse.   

a)  Fastställande av antalet ledamöter och 

suppleanter i föreningens styrelse enligt stad-

garnas § 7.

b) Val av föreningens ordförande.

c) Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse.

12. Val av revisorer.

  a)  Val av två ordinarie revisorer.

  b)  Val av en revisorssuppleant.

13. Beslut om valnämnd.

  a) Beslut om antalet ledamöter och eventu-

ella suppleanter.

   b)  Val av ordförande.

  c)  Val av ledamöter och eventuella supp-

leanter.

14.  Val av ledamöter, som företräder fören-

ingen i andra organisationer.

15.  Val av land för nästkommande årsmöte.

16.  Övriga frågor.

Diskussion om NPH:s framtida utveckling. 

Alla mötesdokument inklusive underlaget 

för diskussionen om NPH kommer att före 

mötet fi nnas under Medlemsdelen på vår 

hemsida. 

NPH:s medlemmar som har tillgång till e-post ombeds vänligen meddela adressen till webmaster@nph.nu.

NPHs årsmøte 2015 fi nner sted i Norge, nærmere bestemt i Bergen, som er Norges nest stør-

ste by med over 250 000 innbyggere. Bergen kalles ofte ”Byen mellom de syv fj ell”, og betraktes 

av mange som Norges vakreste by. Bergen er rik på kulturminner og har vært en handelsby 

siden middelalderen. Som et knutepunkt for sjøfart og handel var Bergen Nordens største by 

på 1600-tallet, og Norges største by helt til 1830-årene. 

12 km vest for Bergens bykjerne fi nner vi Alvøen, der Hendrik Jansen Fasmer grunnla en 

papirmølle i 1797. Alvøen er et av Norges eldste industrimiljøer, med ca. 40 godt bevarte ar-

beiderboliger fra 1800-tallet, produksjonsbygninger og hovedbygningen, eierfamilien Fasmers 

hjem. Papirproduksjonen ble nedlagt i 1981, men papir med Alvøens vannmerke produseres 

fortsatt på lisens i Holland.

I dag eies og drives området av Alvøen Gamle Mølle AS, som leier ut til ulike bedrifter. 

Hovedbygningen er fredet og administreres av Bergen Bymuseum. 

Program for årsmøtet i Bergen 3. – 5. juni:
Onsdag 3. juni

kl.17 Styremøte NPH på Scandic Strand Hotel, Strandkaien 2b-4

kl. 18.15 Felles byvandring  

kl.19 Middag på restauranten ”Bryggeloftet og Stuene”; www.bryggeloftet.no

Torsdag 4. juni 

Vi tar felles buss til Alvøen, avreise ca. 8.00. Beskjed om møtested sendes ut til deltagerne senere. 

kl. 9: Foredrag i møtelokale på Alvøen 

Kari Greve: Alvøen Papirmølles tidligste historie

Einar Bøhmer: Om tresliperiet på Sævareid, grunnlagt 1865

kl. 11: Årsmøte

kl. 12: Lunchbuff et og dessert 

kl. 13.00 – 15.00: Omvisning på området ved Hendrik Fasmer Sr. og omvisning i hovedbyg-

ningen ved førstekonservator Baard Skogrand, Bymuseet i Bergen.

www.no.wikipedia.org/wiki/Alvøen, http://www.bymuseet.no/?vis=101

ca. kl. 15: retur til Bergen

kl. 18.00: middag på restauranten ”Spisekroken”, www.spisekroken.no

Fredag 5. juni

kl. 10.00 Vi møtes utenfor KODE 4, i Rasmus Meyers Allé 9. 

Omvisning i Nikolai Astrup-utstillingen på KODE (tidligere Bergen Kunstmuseum) ved 

PhD-stipendiat Tove Haugsbø. http://kodebergen.no/utstillinger/nikolai-astrup

Kl. 12.00 lunch  

Kl. 13.00 omvisning på Bryggen, som står på Unescos liste over verdens kulturminner (NKr 120)

Påmelding til NPHs årsmøte 2015 skjer til Kari Greve innen 15. mai: 
kari.greve@nasjonalmuseet.no

Transport til Bergen

Fly til Bergen går direkte fra alle de nordiske hovedstedene. Dessuten – for dem som har litt 

bedre tid, anbefales det varmt å ta toget fra Oslo, som fører over Hardangervidda – og er man 

heldig med været, har man fantastiske utsyn over norsk natur. Og prisene er lave! Se også 

https://www.nsb.no/

Hoteller i Bergen
Bergen har mange hoteller i ulike prisklasser (siden dette er Norge, snakker vi om prisklassene 

dyrt, dyrere og enda dyrere), men vårt årsmøte faller sammen med de årlige festspillene, og jeg 

råder derfor alle til å være tidlig ute med å booke rom! Hotellene har ingen problemer med å 

fylles opp med gjester, og det er derfor dessverre ingen rabatter å hente selv for en liten gruppe. 

Praktiske opplysninger:
Alle måltider betales av deltagerne på stedet, med unntak av lunch torsdag 4. juni, som dekkes 

av Nasjonalmuseet. Til de to middagene har vi reservert bord på restaurantene. Restaurant 

Spisekroken vil gjerne at vi bestiller en felles meny, menyforslag sendes ut til deltagerne senere. 

Leie av buss til og fra Alvøen dekkes av NPH. 

Byen mellom de syv fj ell - 
NPHs årsmøte 2015 i Bergen 3. – 5. juni

Kallelse till årsmöte 
2015


