
Forskning till vardags
Hundra års utveckling inom 

ett bruksföretag

Av Sven Rydberg

Kring 1750 var smältarna Jöran Blix och Hans Kies ett allmänt samtalsäm
ne vid Kopparberget i Falun. Efter åtskilliga motigheter hade de vunnit 
erkännande för att de hade förbättrat den traditionella kopparutvinnings- 
processen, sä att man nu fick kortare smältningstid, mer koppar och 
mindre kolåtgång. Det var inte fråga om några nya, sensationella metoder 
utan främst om större omsorg i detaljer. Bergsmännen var emellertid 
mycket nöjda och uttalade att kopparprocessen nu blivit så förbättrad att 
ytterligare reformer inte var tänkbara.

Yttrandet var förhastat. Just vid denna tid hade metallurgin blivit en 
modern vetenskap. Det skrevs lärda avhandlingar om kopparsmältning
en. På 1760-talet inleddes med S G Hermelin ett skede av intensivt, 
vetenskapligt inspirerat sysslande med hyttebruket. Arbetet fullföljdes av 
Johan Gottlieb Gahn, den mest betydande kemist som sysslat med smält- 
processen vid Kopparberget. Hans forskning tog i hög grad formen av 
laboratorieundersökningar. De ledde till förslag om ny ugnstyp, ändrad 
beskickning och förbättrad bläster.

Vilka som från praktisk synpunkt betydde mest, smältarna eller metal- 
lurgerna, är inte klarlagt. Ännu vid 1800-talets början karakteriserades i 
varje fall smältningen i Falun som slentrianmässig och föga effektiv.

De två traditioner som för den tekniska utvecklingen framåt, å ena 
sidan den hantverksmässiga erfarenheten, å andra sidan det teoretiskt 
betingade, systematiska förnyelsearbetet, hade mötts vid Kopparberget 
även en mansålder tidigare.

Då hade det varit Christopher Polhem, som väl medveten om att han 
representerade en annan tradition än de enkla bergsmekanikerna på 
platsen, hade sökt reformera verksamheten inom det andra stora problem
området vid gruvan, berguppfordringen.

Till en början tycktes de nya radikala lösningarna som han framförde 
vara sensationellt framgångrika. De nya maskinerna var snabbare, större 
och färre än de gamla, men de var också komplicerade, i längden alltför 
komplicerade, och därmed opålitliga i drift. Bergsmännen återvände efter 
några decennier till äldre tiders enklare, beprövade konstruktioner.

Det är svårt att väga praktisk fiffighet mot teoretiskt grundad innova- 
tionsverksamhet. Här blir det snarare fråga om att illustrera hur de båda 
sätten att närma sig tekniska frågeställningar tvinnas samman och kom
pletterar varandra.
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Traditionen

Järnverken

I fortsättningen skall ett försök göras att översiktligt följa den tekniska 
förnyelseverksamhet, som under något hundratal år bedrivits vid ett före
tag inom s k tung industri, dvs inom en kategori företag, som vanligen 
inte betraktas som särskilt forskningsintensiva, men där man ändå, inte 
sällan i vaga termer, talar om en kvalitets- och forskningstradition. Att jag 
valt Stora Kopparberg (Bergslaget) som exempel har flera skäl. Ett av 
dem är att företaget, historiskt sett, varit det största och mest mångsidiga 
av landets bruksföretag.

Under 1800-talet och in på 1900-talet var fordringarna på teknisk sak
kunskap hos företagsledare - inte minst bruksägare - ofta blygsamma. 
Typiskt är att det i början av 1800-talet för den blivande ägaren till 
Grycksbo Pappersbruk (del av Stora Kopparberg sedan 1966), Johan 
Henrik Munktell, ansågs tillräckligt med den teori han kunde inhämta 
under en utländsk studieresa för att ge honom kompetens för uppgiften.

Traditionen i Falun blev dock något annorlunda. Johan Gottlieb Gahn 
ägnade sig inte bara åt smältprocessen. Hans är också främst förtjänsten 
att ha skapat en lönsam kemisk industri - vitriol-, svavel- och rödfärgs- 
verk - fotad på gruvans produkter. Hans minst framgångsrika initiativ - 
precipitationsverket - nedlagt 1790 har ändå sitt intresse, därför att det 
förebådade den kopparframställning på den våta vägen genom kloreran
de röstning, läkning och utfällning på järn, som senare under 1800-talet 
slog igenom vid Kopparberget.

Av betydelse för forskningsverksamheten i Falun blev också grundan
det av Falu Bergsskola 1822, landets första högre tekniska undervis
ningsanstalt med en undervisning av god kvalitet. Här gjordes bl a regel
bundna analyser av gruvans malmer och hyttprodukter.

Grunderepoken
Den period som här skall studeras kan sägas ta sin början 1875, då E J 
Ljungberg, grundaren av det moderna Stora Kopparberg, blev företagets 
chef. Ljungberg har inte sällan beskrivits som en man utan större respekt 
för formell teknisk kompetens. Det sägs att ingenjörerna vid Domnarvets 
Jernverk inför ett disponentbesök brukade se till att de blev så sotiga och 
smutsiga som möjligt för att göra ett gott intryck. Troligen ligger det ett 
element av sanning i uppgiften, men det väsentliga är att Ljungbergs 
dominerande ambition, att skapa stora industriella enheter för masstill
verkning av standardkvaliteter, obevekligen förde till att han måste ta 
ställning till komplicerade tekniska problem och söka efter för sin tid 
avancerade lösningar.

Domnarvet, koncipierat och planlagt av Ljungbergs föregångare, var i 
många avseenden resultat av ett radikalt nytänkande.

Uppseendeväckande - förutom själva järnverket - var det sätt, på vilket 
kraftförsörjningen ordnats. För första gången i landet hade ett stort 
vattendrag, Dalälven, byggts över med en damm och en 300 meter lång 
tunnel sprängts genom berget för att ge driftvatten till de turbiner, som
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skulle driva verkets biåsmaskiner och valsverk. Det var fråga om en total 
effekt på 5 000 hästkrafter och detta vid en tid, då några anläggningar för 
kraftutvinning överstigande några hundra hästkrafter knappast existera
de i landet.

Domnarvets masugnar var inte som kontinentens byggda för koks utan 
för träkol. Allteftersom produktionen steg växte behovet av träkol till 
svårhanterliga proportioner. Detta ledde inte bara till att man byggde upp 
en omfattande transportapparat, man ville också rationalisera hantering
en. Ljungberg själv konstruerade de ugnar för kontinuerlig kolning som 
byggdes vid järnverket. De togs i drift 1895 och blev en framgång. Ugns
kolningen var effektivare och billigare än milkolning i skogen. Kolutbytet 
blev omkring 70 % att jämföra med skogskolningens ca 56 %.

Ugnskolning var inte någon originell idé. Det byggdes ugnar även på 
andra håll i landet, men det var vid Domnarvet som man för första gången 
med framgång tillämpade ugnskolning i stor skala. Fabriken blev den 
största och mest rationella i landet.

Redan då kolugnarna vid Domnarvet byggdes hade Ljungberg haft 
ögonen öppna för de möjligheter som gavs att här också utvinna intres
santa biprodukter. Den som förverkligade hans intentioner var den skick
lige kemisten Ernst Larsson.

I november 1895 insände denne en patentansökan, som gick ut på att 
”ur gasformiga produkter av torrdestillerade växtämnen”, som t ex brun
kol eller torv, utvinna biprodukterna tjära, ättiksyra och träsprit. Någon 
månad senare anställdes han vid Bergslaget för att bygga en fabrik i 
anslutning till kolugnarna i Domnarvet. Från och med 1901 tillverkade 
man i full skala träsprit, tjära och acetat här.

Även försörjningen med malm hade medfört problem. Ursprungligen 
använde Domnarvet som utgångsmaterial fosforren malm från en rad 
smågruvor. Under 1880-talet vann de basiska processerna insteg på kon
tinenten. Om de infördes vid Domnarvet skulle detta ge möjlighet för 
järnverket att utnyttja de välbelägna fyndigheterna med billig malm i 
Grängesberg. I Domnarvet blev man tillsammans med Kallinge pionjär 
när det gällde framställning av basisk martin. Man kom i gång 1890, något 
före Kallinge. - Med den basiska bessemerprocessen (thomas) hade man 
stora svårigheter när den skulle anpassas till svenska förhållanden. Det 
skedde inte utan utländsk hjälp. Försöken började 1891. Genombrottet 
för Domnarvet och därmed för Sverige kom ett par år senare. Thomas 
blev Domnarvets huvudprocess. Först 1966 blåstes den sista chargen 
thomasstål i järnverket.

Ur metallurgisk synpunkt remarkabelt blev i fortsättningen de målmed
vetna ansträngningarna att utnyttja elenergi både vid tackjärnssmältning 
och göttillverkning. De första försöken gjordes redan 1906-1907. På 
1920-talet hade bägge processerna blivit av avgörande betydelse för 
Domnarvet.

Verket försågs vid starten med fem valsverk. Ett sjätte, det märkligaste, 
tillkom 1882. Det var ett kontinuerligt trådverk, konstruerat av Gustaf Uhr. 
Även om det, åtminstone delvis, var byggt efter amerikanska förebilder, 
var det det första i sitt slag i Europa och väckte internationell uppmärk
samhet. Verket fungerade förträffligt och demonterades först 1952. Det
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Cellulosan

finns numera att beskåda i Stora Kopparbergs museum.
Förvärvet av Söderfors gjorde Stora Kopparberg till arvtagare av en 

lång kvalitetstradition.
Söderfors hade grundats 1676 för att exploatera en uppfinning, en 

metod att smida stora skeppsankare direkt under vattenhammare. Söder
fors blev 1830 det första svenska bruk som tillämpade lancashiresmidet. 
Redan 1861 installerade man en rostugn av Westmans typ. Westmans 
ugn blev sedan nästan allenarådande till inpå 1900-talet.

Införandet av ångsågar brukar betecknas som tecknet på den moderna 
sågverksindustrins genombrott i Sverige. Bergslaget följde inte detta 
mönster. Dess storsåg, Domnarvet, var vattendriven och blev som sådan 
den största i landet. Först 1885, då Bergslaget köpte Skutskärs sågverk, 
övergick man i stor skala till den nya metoden.

Även när det gällde att gå in i den snabbt växande massaindustrin 
dröjde man förhållandevis länge. Vid början av 1890-talet fanns det minst 
tolv sulfat- (natron-) cellulosafabriker och sjutton sulfitfabriker. Sulfatfab
riken i Skutskär kom i gång först 1895, men det skedde efter åratal av 
förberedande undersökningar och diskussioner.

Det bör understrykas att Ljungbergs attityd vid dessa var helt osenti
mental. När frågan uppkom vilken framställningsmetod han föredrog 
deklarerade han frankt, att det var den som bolaget hade utsikt att förtjä
na mest på.

De insatser som i fortsättningen gjordes i Skutskär skulle i många 
avseenden bli banbrytande.

Uppslaget var redan från början originellt, eftersom det här var mening
en att för första gången använda endast sågverksavfall som råvara. Tan
ken var lockande. Sågen konsumerade skogsprodukter i en omfattning 
som motsvarade en 50 000 årstons cellulosafabrik. Sågavfallet blev 
enormt. Även om den planerade omfattningen på fabriken, 6 000 ton, var 
anmärkningsvärd skulle råvaran därför räckt till för en avsevärt mycket 
större anläggning.

Trots att driften vid denna första fabrik inte alls gick tillfredsställande 
beslöts 1899 en ny stor satsning i Skutskär, en sulfitfabrik med 15 000 
tons kapacitet. Skutskär skulle inte bara bli den första plats i landet, där 
bägge cellulosaprocesserna tillämpades jämsides, liksom sågen var värl
dens största skulle även massafabrikationen i Skutskär bli den mest 
omfattande i världen.

Att nå volym var viktigt, men det fanns också andra ting att ta hänsyn 
till. Ett besvärande faktum var att mer än hälften av vedsubstansen avgick 
som avlut vid den tidens sulfitfabriker. Arbetet på att förbättra lutåtervin
ningen och ta fram biprodukter jämsides med cellulosan blev därför 
intensiv kring sekelskiftet, inte minst i Skutskär.

Bolagets mångbetrodde kemist, Ernst Larsson, hade studerat frågan 
och framlade dels utförliga analyser av tillverkningsförloppet, vilket vid 
denna tid ännu ofta fick gå på en höft, dels förslag om att tillverka 
biprodukter, främst av hartssåpan ”som pöser över och i stor utsträck
ning köres ner i sjön”.

Larsson ville surgöra den med natriumbisulfat, frigöra fett- och hartssy-
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1. Inom Stora Kopparberg hade ett centralt laboratorium inrättats i Falun 1918. 
Laboratoriet i Skutskär spelade dock ännu några år en viktig roll, inte minst på 
grund av den uppslagsrike platschefen Sixten Sandbergs verksamhet. Bilden från 
1922. (Foto E. Myckelberg)

rorna och återföra en neutral sulfatlösning i svartlutcirkulationen. Cellu
losateknikens första biprodukt blev därmed s k flytande harts.

From 1904 började flytande harts ingå i produktrapporterna från 
Skutskär, om än i blygsamma mängder.

År 1902 började Larsson arbeta med en metod att rena råterpentin. Året 
därpå var han färdig med en beskrivning av ”projekterade anordningar 
för tillvaratagande av terpentinolja” i Skutskär.

Det hade visat sig, säger han, att ångan från bägge fabrikerna innehöll 
en viss mängd terpentinolja, som kunde uppfångas, om man installerade 
kondensorer i kokhusen. Den nya fabriken beslöts av styrelsen samma år. 
Även vid den tillverkning av sulfatterpentin, som sedan följde, ledde 
Skutskärsverken utvecklingen.

I anslutning till terpentinfabriken inrättades 1903 ett laboratorium för 
rutinanalyser och fortsatt forskning inom cellulosaområdet. Det var den 
första institutionen i sitt slag vid en cellulosaindustri i landet.
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2. Kring 1920 kompletterades de tre torkmaskinerna i Skutskärs sulfitfabrik med 
högtryckspressar. Dessa gjorde det möjligt att tillverka våtmassa (50% torrsub
stans) utan extra anordningar. Bilden från 1922. (Foto Stora Kopparberg)

Fr o m 1903 hade Larsson en skicklig medhjälpare i Sixten Sandberg. 
Denne blev 1906 chef för Skutskärsverken.

År 1905 anskaffades en rullugn för ombränning av mesaavfallet efter 
kaustiseringsprocessen, Sveriges och sannolikt världens första i sitt slag 
vid en cellulosafabrik. Roterugnar hade utvecklats i USA inom cementin
dustrin men hade inte tidigare använts för bränning av kalksten eller 
mesa. - Ugnen var i drift från 1906 till 1915. - Först långt senare kom 
processen att vinna insteg inom sulfatindustrin i USA och därefter i hela 
världen.

Sandberg blev en av märkesmännen inom svensk cellulosaindustri. 
Han var inte bara en genial konstruktör och värmetekniker utan också 
praktisk industriman. Skutskär blev en mönsteranläggning.

En av Sandbergs första åtgärder som chef var att anskaffa roterande 
kokare till sulfatfabriken. Detta medförde rationellare drift men framför 
allt jämnare kvalitet på massan. Redan nu var detta den klart fattade 
grundprincipen vid tillverkningen. Den kan låta odramatisk men var,
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naturligt nog, av avgörande betydelse för det goda förhållandet till kun
derna.

Nya diffusörer anskaffades, nytt sileri byggdes och torkmaskinernas 
kapacitet ökades.

Arbetet på biprodukter fortsatte. Bekant blev Sandbergs medarbetare, 
Gösta Ekström. Hans idé var att söka på ett ekonomiskt sätt utvinna 
etylalkohol ur det jäsbara sockret i sulfitluten.

Ekström anställdes vid Skutskär 1907. Två år senare stod en anlägg
ning ”för alkoholframställning av sulfitavfallslut” färdig. Därmed kom för 
första gången i landet sulfitsprittillverkning i gång i fabriksmässig skala. 
Under de första åren efter 1910 kom tillverkningen upp i omkring 800 000 
liter 100 %-ig sprit.

Frånsett en spritfabrik i Köpmanholmen, byggd av H Wallin, vilken kom 
i gång endast några månader senare än den i Skutskär men som nedla- 
des efter något år, byggdes sulfitspritfabriker enligt Ekströms metod i 
Bergvik 1910 och i Kvarnsveden 1911. De blev länge de enda i landet. 
Under första världskrigets år uppfördes emellertid ett flertal anläggning
ar.

En av Sandbergs största insatser var den metod han tillsammans med 
Gunnar Sundblad, som gjort insatser även vid framställningen av tidigare 
nämnda biprodukter, utarbetade för sodaåtervinning med tillgodogöran
de av lutens värmevärde.

Förfarandet innebär att högtrycksånga genereras medelst de från 
sodaugnarna avgående bränslegaserna; svartluten indunstas i apparater 
så konstruerade, att det värme som tillförs som högtrycksånga lämnar 
den som ånga av lågtryck. Denna ånga används för torkning av cellu
losan. Detta innebär att i stort sett samma värmemängd först indunstar 
luten och sedan torkar cellulosan.

Metoden fick användning, inte minst vid en rad fabriker, som Gunnar 
Sundblad i fortsättningen byggde.

Under 1920-talet tog Sandberg upp frågan om blekning av sulfatkraft- 
massa med bibehållande av massans styrka. Efter ett omfattande arbete 
lyckades han i princip lösa problemet genom försiktig blekning av mas
san i flera steg. Han blev därmed den förste att tillämpa en metod, som 
numera blivit allmän.

Papper Den omedelbara orsaken till att en sulfitfabrik beslutades i Skutskär var 
det behov ett planerat tidningspappersbruk vid Domnarvet skulle få av 
kemisk massa.

Skälen att anlägga pappersbruket var främst två. Det behövdes ökad 
krafttillförsel till Domnarvet Jernverk. Skulle ett nytt kraftverk ändå byg
gas var det lika bra att ta till ordentligt. Överskottskraften kunde vara 
lämplig för ett träsliperi. Bolaget hade överflöd på gran av klenare dimen
sioner som kunde nyttiggöras i sliperiet.

Idén att kombinera sliperiet med ett pappersbruk var vid denna tid en 
djärv och ovanlig tanke, som dock i fallet Kvarnsveden låg nära till hands 
som en följd av den planerade anläggningens storlek.

Som i så många andra sammanhang inom bolaget vid denna tid var det
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3. År 1904, då denna bild togs, hade Kvarnsveden fem pappersmaskiner och en 
produktion på 20.000 ton. (Foto Stora Kopparberg)

denna som var det mest anmärkningsvärda också i Kvarnsveden. År 1900 
producerades i Sverige 110 000 ton papper vid ett 40-tal fabriker. Kvarn
sveden, färdigt vid sekelskiftet, planerades ensamt för 30 000 årston. 
Tekniskt mest uppmärksammat blev kanske dammbygget i älven, som 
påbörjades 1897. Här använde man nämligen i hittills okänd utsträckning 
betong, delvis armerad.

Men det nya pappersbruket fick en plats i historien också därför att det 
betydde genombrottet för den i Sverige nya varmslipningsmetoden. Att 
den infördes var resultatet av en kontakt mellan Ljungberg och före
gångsmannen Einar Wahlström. Det var tack vare denna metod slipmas- 
setillverkningen under det följande decenniet blev en svensk storindustri.

Noteras bör också att de från USA importerade pappersmaskinerna 
arbetade mer än dubbelt så fort som de då i Sverige vanliga.
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4. Forshuvud, i drift 1922, var det första större kraftverk i landet, där man installe
rade vertikalställda aggregat. Detta är det första av tre, turbinleverantör var Nyd- 
qvist och Holm. (Foto Stora Kopparberg)
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Kraft Anläggningarna vid Domnarvet och Kvarnsveden var för sin tid märkliga. 
Uppmärksammat blev också kraftverket i Mockfjärd i Västerdalälven, som 
stod färdigt 1911. Här var såväl turbiner som generatorer insprängda i 
berget under markytan, en tidigare i Sverige oprövad teknik, liksom de 
1 500 meter långa avloppstunnlarna. Anläggningen uppfördes tillsam
mans med Grängesbergsbolaget.

Ett arbete med vittgående konsekvenser tog sin början 1899, då Berg
slaget anhöll att få bygga damm och kraftstation vid Gråda i Österdaläl- 
ven, strax nedströms Siljan. Därmed aktualiserades ett regleringsärende, 
som skulle förbli aktuellt i årtionden. I den första fasen fattades beslut 
1926. Siljan betecknades vid detta tillfälle, som ”det största regleringsma- 
gasinet i landet och måhända i Europa”.

Regleringstekniken var i och för sig redan känd och tillämpad, inte 
minst i Dalälvens flodsystem. En regleringsförening - den mest aktiva i 
landet- hade funnits sedan 1916. Dess chef, Mauritz Serrander, var tillika 
chef för Bergslagets kraftverksavdelning. Såsom sådan hade han varit 
ansvarig för utbyggnaden av den översta av de fyra Tunaforsarna, Fors
huvud, 1917-1922.

Vid Forshuvud gick man för första gången i landet in för att i ett större 
kraftverk installera enkla vertikalställda turbiner i stället för de tidigare 
vanliga, horisontella tvillingturbinerna. Vid denna tid fanns sådana utom i 
USA, där de lanserats, i Europa endast vid ett par kraftverk i Schweiz. 
Aggregaten, så småningom blev de tre stycken, beställdes hos olika 
tillverkare för att man på så sätt i praktiken skulle få tillfälle att studera 
flera konstruktioner. Igångkörningen av den ”egenartade anläggningen” 
skedde utan komplikationer och väckte avsevärd uppmärksamhet.

Efter 1918
Domnarvet Efter en lång nedgångsperiod vände utvecklingen för Domnarvet under 

andra hälften av 1920-talet och det fick en stabil ställning som landets 
största järnverk.

Värt att notera är kanske att denna utveckling skedde samtidigt som 
järnverket behöll sitt program att förse den svenska marknaden med 
snart sagt alla tänkbara produkter inom handelsstålsområdet. Man hade 
14 valsverk och framställde grov- och tunnplåt likaväl som balk, räls, 
profil- och stångjärn, band och tråd.

Under andra världskrigets slutfas beslutades en ytterligare stor utbygg
nad av verket. I samband därmed inrättades en forskningscentral under 
ledning av professor Bo Kalling. På programmet stod metallurgisk och 
metallografisk forskning.

Karakteristiskt för flera av de metoder som nu lanserades var, att den 
metallurgiska processen skedde i en roterande ugn. Detta gällde en 
metod för svavelrening av tackjärn. Det gällde framför allt en metod för 
syrgasfärskning av tackjärn till stål, den mycket omtalade Kaldo-proces- 
sen, som i full skala började tillämpas i Domnarvet 1956 och sedermera 
såldes till flera stålverk. Den tekniska insatsen var märklig med tanke på
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5. Kaldoprocessen innebär att tackjärn färskas i en rullugn med ren syrgas som 
blåses mot stålbadet. Efter åtta års provkörning i laboratorieskala togs en 30-tons 
ugn i drift 1956 i Domnarvet. (Foto Sven Berg.)



Söderfors

Skutskär 
och cellulosan

att det var fråga om ett nytt förfarande vid det grundläggande momentet i 
ståltillverkningen.

Även Kaldo-processen fick trots sina obestridliga fördelar begränsad 
livstid. Under förra hälften av 1970-talet beslutades att den skulle ersät
tas.

Samtidigt försköts tyngdpunkten i Domnarvets forskningsprogram. 
Från dramatiska nya grundläggande processer övergick man till ett inten
sivt arbete för att höja kvaliteten och vidga användningsområdet för den 
produkt man kring 1960 beslutat att i första hand satsa på; kallvalsad 
tunnplåt. En åtgärd i denna riktning var att ytterligare förädla produkten 
genom varmförzinkning (”galvanisering”), vilket skedde efter en metod 
som var ny för Skandinavien.

Färgbeläggning och profilering, bockning och liknande processer 
medförde ytterligare utvecklingsarbete. Målsättningen har varit ett allt 
närmare samarbete med kunderna för att i samarbete lösa praktiska 
problem, typiska frågeställningar har varit sammanfogningsmetoder och 
konstruktion av de stålformande verktygen.

Kaldo-processen var inte den enda Bergslaget kunde sälja utanför företa
get. I Söderfors hade man sedan 1934 arbetat med att framställa järn
svamp enligt en av Frans Martin Wiberg anvisad metod. 1941 kunde man 
äntligen konstatera att processen fungerade, man hade fått fram en 
råvara av stor renhet till låg bränslekostnad. Svampugnar uppfördes vid 
flera andra svenska stålverk.

I Söderfors lades processen ner 1961. Ugnen varför liten och produk
ten blev, trots alla metodens förtjänster, för dyr. Därefter blev skrot från 
Domnarvet Söderfors’ utgångsmaterial.

En tekniskt intressant produkt utvecklades i Söderfors med början 
1964, det sk ASP-stålet, ett med pulvermetallurgisk metod framställt, 
segringsfritt snabbstål. ASP-stålet är lämpligt för verktyg, där särskilt 
höga krav ställs på prestationsförmågan. Utvecklingsarbetet blev mödo
samt, eftersom det gällde en helt ny och komplicerad teknik. 1972 kunde 
en produktionsanläggning tas i bruk.

Sedan företagets första laboratorium inrättats 1903 hade verksamheten 
genomgått olika faser innan den 1928 fick en mera permanent form. 
Forskningsprogrammet för det nya, utvidgade Centrallaboratoriet hade 
formulerats av Sandberg, som också blev institutionens chef.

En arbetsuppgift, som i begynnelseskedet ägnades stort intresse, var 
att utveckla en för företaget ny produkt, konstsilkemassa. Arbetet avance
rade så långt att man i slutet av 1920-talet allvarligt diskuterade att 
uppföra en fabrik för ändamålet. Den ekonomiska krisen kring 1930 blev 
närmast en katastrof för konstsilkeindustrin, som då visade sin stora 
konjunkturkänslighet. Tankarna på en fabrik skrinlädes.

Ett viktigt led i planerna på konstsilketillverkning hade varit att utveckla 
sulfitkokning med natrium som bas i stället för kalcium. Även när tankar
na på konstsilke övergivits levde intresset för den alternativa kokmetoden 
kvar.
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I början av 1930-talet var följaktligen två stora problem aktuella vid 
laboratoriet för Skutskär, dels blekning av sulfatmassa till hög vithet med 
bibehållen styrka i enlighet med de av Sandberg i Skutskär påbörjade 
experimenten, dels kokning och blekning av natriumsulfitmassa.

Ett sulfatblekeri stod färdig i Skutskär redan 1932 och 1933 kunde den 
snart klassiska blekta sulfatmassan, Stora 32, började marknadsföras. 
Blekmedlen var då hypoklorit och klor.

Även om Stora 32 blev en kvalitets- och försäljningsframgång var man 
inom Bergslaget inte ensam om metoden. I Norrsundet kom man igång 
samma år som i Skutskär och året därpå i Skoghall. Bergslaget kan dock 
sägas ha varit det första företag i Europa, som experimentellt hade ge
nomforskat sulfatblekningsproblemet och tillverkat sådan massa i fab- 
riksskala.

Det viktigaste försäljningsargumentet kanske ändå även i detta fall inte 
i första hand blev massans förträfflighet utan dess jämna kvalitet. Det 
framställdes ingen ”halvprima Stora 32”. Antingen var den prima eller 
sekunda och prisskillnaden var betydlig. Kravet på jämnhet i leveranserna 
betydde inte sällan dyrbar nedklassning.

Inte heller var man ensam när kvaliteten ytterligare förbättrades genom 
blekning med klordioxid. År 1948 började det nya medlet utnyttjas i full 
skala. Det är emellertid ostridigt att det var en pionjärgärning som utför
des i Skutskär. Det har t o m gjorts gällande, att man i Skutskär var först i 
världen med en färdig metod.

Tankarna på sulfitmassa på annan bas än kalcium går tillbaka till tiden 
för första världskriget, då de höga kolpriserna stimulerade Sixten Sand
berg till försök att ta tillvara sulfitlutens bränslevärde. Natrium var vid en 
sådan process bättre än kalcium. När kolpriserna åter sjönk, bortföll detta 
argument. För en tid var konstsilkeplanerna ett alibi. Men skälen att 
försöka komma ifrån kalcium var flera. Ett var att man ville göra proces
sen mera flexibel. Natrium tillät kokning inte bara av gran utan också av 
tall. Det gav goda möjligheter till bättre vedutbyte och nya kvaliteter. De 
nya metoderna - de gällde kokningsförfarandet, återvinning av kemika
lierna och avhartsning - var färdiga att omsättas i fullskaleproduktion 
1955 och fick benämningen Stora-processen.

På andra håll ersattes kalcium med magnesium. För att nå driftsekono
mi förutsätts vid båda processerna att de dyra kokkemikalierna återvinns 
genom indunstning och bränning. Detta innebär att lututsläppen i det 
närmaste bortfaller, samtidigt som anläggningen kan bli i hög grad själv
försörjande beträffande värme. Ett motsvarande förfarande är i det när
maste omöjligt ifråga om kalciumavlutarna.

Återvinningsförfarandet vid natriumkokning måste bli komplicerat. 
Förebilder saknades. Utvecklingsarbetet måste därför i stor utsträckning 
göras inom Bergslaget. Den process man lyckades utarbeta har seder
mera sålts både i Sverige och i utlandet.

Från 1955 tillämpades, som nyss antytts, den nya metoden i Skutskär. 
Man framställde en oblekt sulfitmassa. En påtaglig fördel var att hela 
tillverkningen vid fabrikerna nu kunde baseras på tall, medan granvirket 
kunde förbehållas pappersbruket i Kvarnsveden. Fyra år senare började 
en blekt kvalitet, Stora 59, att marknadsföras. Vid blekningen valde man
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Kvarnsveden och 
tidningspapperet

Ställdalen och 
fibertyget

att använda klor och klordioxid, men ingen hypoklorit, vilket medförde 
bättre styrkeegenskaper.

För att bättre utnyttja skogstillgångarna började man 1961 framställa 
ännu en kvalitet, björksulfatmassa.

1973 fattades principbeslut om en radikal förnyelse och utbyggnad av 
Skutskärs massafabriker. Sulfittillverkningen skulle läggas ner. Intresset 
för sulfit hade stadigt sjunkit sedan ett decennium. Sulfatmassan skulle 
blekas med syrgas, vilket icke tidigare skett i den skala som här planera
des. Den nya anläggningen skulle bli avsevärt mycket miljövänligare än 
den gamla.

Även i Kvarnsveden började man mot slutet av 1950-talet använda björk 
som råvara. Det gällde en halvkemisk massa, framställd efter åtminstone 
delvis egna metoder.

1960 skapades en fast gemensam forskningsorganisation för landets 
tre tidningspapperstillverkare. Samtidigt stärktes emellertid den egna 
FoU-organisationen på tidningspappersområdet. En särskild papperstek- 
nisk avdelning byggdes upp inom Centrallaboratoriet med uppgift att bl a 
studera mekanisk massa. Statistiska metoder för driftskontroll utarbeta
des. En särskild experimentpappersmaskin byggdes.

Den fortsatta utvecklingen inom området tryckpapper gick snabbt. I 
diskussionerna med kunderna om förhållandet papper-färg-tryck blev 
papperet mer och mer en standardiserad produkt med väl specificerade 
och definierade egenskaper. Kraven på papperets jämnhet i kvaliteten 
ställdes allt högre. Ett intimt samarbete mellan leverantörer och kunder 
växte fram.

Det inrättades ett särskilt tryckerilaboratorium med en högtryckspress 
och en djuptryckspress. Vid dessa kunde alla variabler hållas under 
kontroll och mätas. Här kunde forsknings- och utvecklingsarbete bedri
vas rörande såväl färg som tryck. Man byggde också en anläggning i 
halvstor skala för bestrykning av papper och kartong samt en superkalan- 
der för glättningsundersökningar.

Det gällde att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen mot 
förändrade tryckmetoder, nya papperstyper och mera färgtryck.

Ett typfall var övergången till offset vid de dagliga tidningarna från 
mitten av 1960-talet.

I driften vid Kvarnsveden tacklades ett nytt problemfält vid mitten av 
1970-talet. Då stod en anläggning klar för återanvändning av returpapper.

En breddning av bolagets verksamhet på pappersområdet skedde genom 
förvärven av Ställdalen (1961) och Grycksbo (1966).

I Ställdalen hade man en specialprodukt. Det gällde kartong i olika 
kvaliteter för förpackningar. Strax efter förvärvet utvecklades en helblekt 
bestruken kartong för livsmedel. 1972 gick man in för att endast tillverka 
solid helblekt kartong i höga gramvikter.

Samtidigt pågick sedan 1968 inom bolaget arbete på att starta tillverk
ning av en helt ny produkt, s k fibertyg eller nonwoven. Sedan utveck
lingsarbetet avslutats förlädes tillverkningen av den nya produkten till 
Ställdalen. Maskinen kunde tas i drift 1972.
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Upprinnelsen till tanken att tillverka fibertyg kan föras tillbaka till 1966, 
då Bergslaget förvärvade Wikmanshytte Bruks AB. I koncernen ingick en 
liten cellulosafabrik, Thurbo, där man specialiserat sig på s k fluffmassa, 
en produkt som bl a ingår som det absorberande skiktet i blöjor. Tillverk
ningen vidareutvecklades och flyttades till Skutskär i samband med att 
Thurbo lades ner 1970.

Man började nu överväga att också ta upp tillverkning av blöjornas 
omslag, dvs nonwoven. Detta låg i linje med företagets strävan mot större 
diversifiering. Man ville nu pröva att gå in i hygiensektorn. Det nya materi
alet förutsågs bli lämpligt inte bara för blöjomslag utan även för t ex 
tvättlappar, korttidslakan, dammsugarpåsar och liknande.

Arbetet på att ta fram den nya produkten blev omfattande. Fibertyg 
framställdes vanligen på den s k torra vägen.

Centrallaboratoriets kunnande om arkformning av långa fibrer ledde 
utvecklingen till framställning av fibertyg på den våta vägen, dvs i princip 
som papper. Det var en teknik som gjorde tillverkningen både snabbare 
och billigare än den tidigare konventionella. Sju år efter start, 1979, 
nådde tillverkningen i Ställdalen drygt 4 000 ton. Beslut fattades om 
ytterligare en fibertygsmaskin.

Grycksbo och Grycksbo var, då företaget förvärvades, Sveriges största finpappersbruk. 
specialpapperet Man hade tre moderna eller nyligen moderniserade maskiner för tillverk

ning av ”träfritt” finpapper. Som första företag i landet hade man mot 
slutet av 1890-talet startat tillverkning av konsttryckpapper.

Ur teknisk synpunkt hade brukets utveckling under 1800-talet varit 
ojämn. Flera initiativ kan dock antecknas, särskilt under seklets förra del. 
Omkring 1815 började sålunda bruksägaren Johan Jacob Munktell att i 
samarbete med J J Berzelius tillverka filtrerpapper för laboratorieända- 
mål. Man synes ha varit först i världen med denna produkt. Berzelius 
hjälpte till att skapa kännedom om det nya papperet i utlandet. Det har 
förblivit en omhuldad Grycksbospecialitet.

När en ny fabrik stod färdig efter ombyggnader 1813-1816 och 1822 
visade sig bruket i stånd att tillverka velinpapper, som kunde användas 
för t ex gravyrer, kartor och sjökort. För sitt ”utmärkta nit till vinnande av 
förbättring av papperstillverkningen uti detta land” belönades Munktell 
med bergsrådstitel.

Munktell intresserade sig för problem som blekning av lump liksom för 
massans limning och färgning. Flan försökte sig också med framgång på 
att göra specialpapper för taktäckning. I hans arkiv har man hittat en 
skiss från 1819 av en pappersmaskin ”på engelska sättet”. Detta skulle 
vara det första bevarade vittnesbördet om att en svensk industriledare 
sysslat med den stora uppfinning, som snart skulle revolutionera pappers
industrin.

Under 1960-talet vidareutvecklades Grycksbos filtrerpapper. Man bör
jade tillverka papper av glasfiber för filtrering av luft. Reningsgraden 
uppgick till nästan 100 %. Filtrets ursprungliga användningsområde var i 
gasmasker, men produkten kunde få många användningsområden. Ett av 
de första man inriktade sig på var reningsfilter för allergiker.
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G-man och färg

Kraft

Utvecklingens
vägar

Samtidigt fortsatte utvecklingsarbetet på brukets stora sortiment. 
Främst inriktade man sig på det bestrukna papperet, som blev föremål för 
avsevärt utvecklingsarbete både på Centrallaboratoriet och vid bruket. 
En speciell kvalitet för offsetpapper togs fram på 1970-talet. Det blev 
Grycksbos baskvalitet.

Bestrykning kunde utföras med lösningsmedel som bas istället för 
vatten. Detta gällde t ex det elektrofaxpapper, som Grycksbo började till
verka vid ungefär denna tid.

Den utveckling Grycksbo undergått under de senaste femton åren 
innebär att bruket stegvis övergått från massproduktion till framställning 
av specialkvaliteter.

Vid mitten av 1970-talet producerade Bergslaget omkring en halv miljon 
ton papper av olika kvaliteter. Nästan allt användes för tryckning. Det var 
därför ett naturligt steg när bolaget förvärvade också ett företag som 
framställde tryckfärg, G-man i Trelleborg. Möjligheterna att studera sam
spelet mellan papper, färg och tryck växte därmed avsevärt och blev 
enastående i landet.

De omfattande utbyggnaderna av energikrävande industrier medförde att 
bolaget också satte in stora resurser för utbyggnad av strömfallen i Dal
älvens flodsystem. Det största och tekniskt sett mest intressanta kraft
verket uppfördes i Dalälvens övre lopp vid Trängslet. Genom att dämma 
upp älven och skapa en i stor utsträckning artificiell sjö på totalt 70 kilo
meters längd fick man här möjlighet att utnyttja en fallhöjd på maximalt 
142 m, vilket är helt enastående i denna älv med dess flacka fallprofil.

Hela anläggningen planerades och byggdes i egen regi. Den stora 
dammen - 120 meter hög, 550 meter bred vid basen - konstruerades som 
en jord- och stenfyllnadsdamm vilket innebar en ny teknik. Anläggningen 
togs i drift 1960.

En följd av den omfattande reglering både över kortare och längre pe
rioder som kunde genomföras tack vare dammsjön vid Trängslet var att 
fallsträckorna nedströms dammen blev ekonomiskt möjliga att bygga ut.

Den beskrivning av utvecklingen, som hittills givits, kan möjligen uppfat
tas som om företaget under hundra år konsekvent följt en given målsätt
ning. Så har emellertid alls inte varit fallet.

Under förra hälften av 1920-talet gällde t ex de alternativ, som diskute
rades rörande Domnarvet, främst nedläggning eller ombyggnad till speci
alstålverk.

Under förra hälften av 1940-talet fanns många trevande planer på att 
öka bolagets engagemang inom kemisk industri. Vid Centrallaboratoriet 
utvecklades flera nya produkter. Intresset avklingade emellertid under 
senare delen av decenniet.

Med förvärvet av Bergvik och Ala 1976 följde ett intresse för Bergviks 
Hartsprodukter AB, ett intresse som sedermera byggts ut och innebär 
förnyad satsning på cellulosaindustrins biprodukter. Sågverket i Ala, en 
stor, modern och effektiv anläggning, medförde att intresset för att på 
detta sätt utnyttja ved råvaran växte.
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Slutsatser

Men den huvudlinje, som under senare år vuxit fram, är att främst göra 
företaget till specialist på tillverkning av papper, lämpligt för olika sorters 
tryck. Detta innebär analys och utvecklingsarbete, som skall täcka hela 
kedjan från råvaran i skogen till den färdiga produkten.

Den exempelsamling på forskning och utveckling, som här presenterats, 
kunde utan möda gjorts större. Den kunde också ha gällt något annat 
företag utan att därför bli mindre intressant eller mindre omfattande.

Den visar att även ett företag, som i stor utsträckning arbetar med 
standardprodukter, svårligen kan undvara en organiserad FoU-verksam- 
het. Åtskillig forskning som företagen har intresse av kan med fördel 
överlåtas på andra instanser, t ex branschinstitut. Under alla förhållanden 
återstår ändå en väsentlig bit, som företagen själva måste stå för. Det är ju 
utifrån varje företags egna specifika förutsättningar produktutvecklingen 
till sist måste ske och val av teknik skall träffas.

Forskning på industriell nivå kommer därmed numera att i första hand 
syfta mot utifrån sett tämligen triviala mål. Den förutsätter ett tålmodigt 
och odramatiskt prövande som - i bästa fall - stegvis kan leda fram till 
effektivare och bättre produkter, framställda på ett mera ekonomiskt sätt.

Att inom ramen för ett enskilt industriföretag arbeta på att radikalt 
förändra och förnya traditionella processer och produkter ter sig däremot 
alltmera problematiskt. Vad man i sådana sammanhang möter kan be
skrivas som ett principiellt dilemma.

Å ena sidan finns företagets ambition att följa med i utvecklingen och 
helst leda den. Sett från den synpunkten är egen forskning helt enkelt ett 
villkor för överlevnad.

Å andra sidan möter ett risktagande, som snabbt växer med projektens 
storlek. - Att en ny process med framgång fungerar i laboratorieskala, då 
den ännu inte kostat alltför mycket pengar, är ju dessvärre ingen garanti 
för att den kan omsättas i fabriksdrift. ”Vi körde hela fabriken som ett 
laboratorium”, berättar Ragnar Söderquist, som var chef för Skutskär när 
Stora 32 skulle lanseras. Det gick bra den gången. Exempel på motsatsen 
kan också framletas. Det är heller inte svårt att dra fram exempel på 
tekniskt eleganta lösningar, som visat sig ekonomiskt ointressanta. En 
felsatsning i dagens läge kan ju inom tung industri innebära förluster i 
miljardklassen.

Och dock måste även forskare inom industrin ha rätt att misslyckas. 
Styrd av alltför många förbehåll och pekpinnar skulle forskningen förtvi
na. Det går varken att kommendera eller administrera fram några lycko
kast.

Forskningen inom ett företag måste tillhöra vardagen, vare sig det nu 
gäller stora eller små projekt. Den kan drivas på många sätt; i laboratorier 
eller ute i driften. Den kan bestå i en nära samverkan med maskinkon
struktörer. Men forskningen kan inte fungera isolerad. Den måste ske 
inom klart angivna ramar. Ytterst blir marknadens krav avgörande för 
dess inriktning.
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