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Det är en fascinerande tanke att Lars Johan Hierta, endast något år 
efter att han 1830 startat Aftonbladet, söker sig till Teknologiska 
Institutet, den tidens Tekniska Högskola, för att konstruera en meka
nisk tryckpress. Bakgrunden var att den gamla handpresstekniken 
inte motsvarade tidningens behov av snabb produktion av för den 
tiden relativt stora upplagor. Hierta gjorde flera studieresor till Eng
land för att där närmare bekanta sig med den nya tekniken. Ändå 
tycks de tekniska problemen ha blivit honom oöverkomliga - den 
press han konstruerade kom troligen aldrig till praktisk användning.

Inom den engelska tidningsindustrin hade de tekniska problemen 
kring tryckningens mekanisering vid denna tid redan lösts. Här var 
problemen under denna de ludditiska maskinförstörarnas tid i första 
hand sociala. Den fråga som Hiertas engelska kollegor brottades med 
var snarast hur de anställdas motstånd mot den nya tekniken skulle 
kunna brytas. Vid den ärevördiga Times i London fick den frågan ett 
åtminstone för personalen överraskande svar. Under det största hem
lighetsmakeri sattes de nya mekaniska pressarna upp i en till tidningen 
angränsande byggnad. Och natten mellan den 28 och 29 november 
1814 fick så den ordinarie personalen vänta på en påstådd senare 
pressläggning medan tidningen för första gången framställdes på de 
mekaniska pressarna.

Redan dessa två ögonblicksbilder ger en antydan om hur omväl
vande men också laddade teknikskiften och därmed förenade föränd
ringar av arbetet kunnat vara inom den grafiska industrin. Under 
perioder har den tekniska utvecklingen gått påfallande snabbt och gett 
löften om att kunna medverka till genomgripande förändringar av 
arbetet och dess organisering. Detta har ackompanjerats av skärpta
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1. För tryckeriägarna bar den nya tekniken med sig löften om rationalise
ringar och ökad produktivitet. Ur Spécimen de machines de Hippolyte Mari- 
noni, constructeur, Paris 1860.

motsättningar mellan olika grupper om under vilka villkor denna nya 
teknik skall införas och om hur den skall utnyttjas. Inte bara det 
tidiga 1800-talets mekaniska tryckpressar utan även sekelskiftets sätt- 
maskiner och vår tids datoriserade produktionsmedel erbjuder exem
pel på detta.

Att de sociala hindren på detta sätt kan visas vara väl så framträ
dande som de tekniska riktar i ett bredare perspektiv ett svårtacklat 
grundskott mot en av teknikhistoriens mest seglivade myter: att 
tekniken i någon mer bestämd mening skulle vara neutral och i sig 
kräva eller förutsätta en viss typ av arbetsorganisation. Erfarenheterna 
från den grafiska industrin talar snarast om det motsatta: varje ny 
teknik kan utnyttjas på en rad olika sätt och därför finns det inte bara 
ett påtagligt handlingsutrymme för de inblandade parterna utan även 
grund för motsättningar dem emellan kring den nya tekniken.

Under andra hälften av 1800-talet och 1900-talets första decennium 
genomgick den svenska tryckeriindustrin en av dessa snabba föränd
ringsprocesser. Det var då den sekelgamla hantverksproduktionen på



Hantverksar
betet och dess 

omvandling

allvar började trängas ut av en frambrytande mekanisering. Meka
niska tryckpressar och sättmaskiner bidrog till att omvandla indu
strins två dominerande arbetsprocesser, sättning och tryckning. För 
tryckeriägarna bar den nya tekniken med sig löften om rationalise
ringar och ökad produktivitet. För typograferna framstod den snarast 
som ett hot mot sysselsättning och yrkeskunnande - om införandet av 
den inte kunde påverkas. Resultatet blev tilltagande motsättningar 
kring den nya tekniken vilka nådde sin kulmen åren före första 
världskriget.

I det följande skall jag först visa hur periodens nya teknik togs fram 
och spreds, för att därefter lägga tyngdpunkten vid de sociala problem 
som införandet av de nya produktionsmedlen gav upphov till. Tilläg
gas bör att det empiriska materialet till framställningen huvudsakligen 
rör förhållandena i vad jag kallar tryckeriindustrin (civil-, tidnings- 
och accidenstryckerier) i Stockholm.1

Vid 1800-talets ingång levde den gamla hantverksproduktionen kvar i 
det närmaste orubbad inom svensk tryckeriindustri. Trots att kapita
listiska produktionsförhållanden alltmer börjat breda ut sig hade 
industrins arbetsprocesser ännu inte förändrats på något avgörande 
sätt. Fortfarande stod sättaren vid sin regal och plockade för hand 
över de i kasten utplacerade typerna i en vinkelhake. Efter att på detta 
sätt ha satt en eller flera rader lyfte han (före 1870-talet aldrig hon!) 
över den eller dessa i det sk skeppet, där en kolumn av rader succes
sivt tog form, varpå denna kolumn i sin tur lyftes över i en slutskiva 
där kolumnerna placerades i önskad ordning. Sedan följde den s k 
formatpåläggningen, vilket innebar att kolumnerna gavs den rätta 
platsen i formen. Efter korrekturläsning vidtog så ombrytningen, 
sättningens andra fas, då den slutgiltiga tryckformen arbetades fram 
genom uppdelning av kolumnerna i sidor och genom införande av 
paginering, rubriker, illustrationer och noter. Slutligen skulle en 
andra korrigering göras och, efter det att formen använts, typerna 
rengöras och avläggas i kasten.

Även tryckarens arbete kan indelas i två faser. I den första skulle 
den av sättaren förfärdigade tryckformen inriktas i pressen. Detta 
högt kvalificerade arbete innebar att tryckaren genom sk klappning 
och lappning byggde upp formen så att ett jämnt tryck erhölls. Till 
det förberedande arbetet hörde också att behandla pappersarken och, 
många gånger, att iordningsställa tryckfärgen. Under själva tryck
ningen skulle tryckaren med eller utan medhjälpare ombesörja i- och 
avläggningen av pappersarken och sköta den s k bängeln, den skruv
mekanism som förde ner pappersarken över tryckformen. Efter 
tryckningen skulle så arken hängas på tork och formen gå tillbaka till 
sättaren.
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TRYCKPRESS AV TRÄ

Stödrep -----
för remmika 
”Imham”

Stöttning

Remmika

Digel Punktur
Fundament /
/ Däckel /Färgbord

Kurvel

^Tramp
för ”automatisk”
fällning av remmikan

2. Tryckpress av trä. Ur Det tryckta ordet, Stockholm 1986.

Tryckningens Mekaniseringen av detta tryckningsarbete blev i Sverige en relativt 
mekanisering utdragen process. Att Times, som vi sett, redan 1814 började fram

ställas på mekanisk väg gav inte omedelbart till resultat motsvarande 
förändringar i Sverige. Låt vara att många svenska tryckeriägare vid 
denna tid genom studieresor och brevväxlingar med sina internatio
nella kollegor höll sig informerade om den tekniska utvecklingen
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utanför landets gränser. Ändå skulle det dröja till 1830-talet innan de 
första snällpressarna togs i bruk vid svenska tryckerier och ännu 
några decennier innan de blev mer allmänt spridda. En del av bak
grunden till denna relativt långsamma spridning av de mekaniska 
pressarna kan det vara av intresse att granska närmare.

Det går att urskilja tre olika steg i denna spridning. I ett första 
gjordes några försök att i Sverige konstruera egna snällpressar. Den 
som mest energiskt grep sig an uppgiften var Georg Scheutz, jurist 
och bland annat tryckeriägare. När han 1831 hos Kommerskollegium 
ansökte om privilegium för tillverkning av en mekanisk press var 
detta resultatet av decenniers arbete. Hierta, som vi redan träffat på, 
var dock allt annat än imponerad och fällde beska kommentarer om 
pressen, som antagligen aldrig kom till praktisk användning. Som vi 
sett drabbade samma öde troligen den press som Hierta själv konstru
erade samma år. Något mer framgångsrik kan Per Götrek, även han 
bland mycket annat boktryckare, sägas ha varit med en press, som 
han redan 1829 fick patent på. Såväl Teknologiska Institutet som P A 
Norstedt, redan vid denna tid en av landets ledande boktryckare, 
uttalade sig positivt om pressen, som enligt uppgift skulle ha använts 
på några officiner i Stockholm. Det var dock först mekanikern C A 
Holms press, med tillverkningsnamnet Scandinavian press, som blev 
av någon större praktisk betydelse - produktionen av den kom dock 
att förläggas till England.

3. Georg Scheutz’ snällpress 1831. Ur Typografiska föreningen i Stockholm 
ett hundra år, del I, Stockholm 1946.
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4. En tidig snällpress av märket Applegath & Cowper, London, som Lars 
Johan Hierta presenterade i Lördagsmagasinet 1837. Antagligen använde 
Aftonbladet en sådan press vid den tiden.

Måhända är det symptomatiskt att de tre tryckeriägarna gick bet på 
den uppgift, som mekanikern Holm så småningom lyckades lösa. 
Även detta representerar något av ett brott i den tekniska utveck
lingen inom tryckeriindustrin. Under den gamla hantverksproduktio
nen hörde det inte till ovanligheten att tryckeriägarna, som då själva 
var yrkesutbildade i den egna industrin, med hjälp av sina anställda 
svarade för en stor del av framtagandet och vidareutvecklandet av 
produktionsmedlen. Den begynnande mekaniseringen markerade i 
detta avseende början till slutet på en gammal tradition, en utveckling 
som kom att stärkas av att framtidens tryckeriägare i allt mindre 
utsträckning rekryterades från utlärda inom den egna industrin.

Att produktionen av Holms press förlädes utanför landets gränser 
visade sig inte heller vara en tillfällighet. Det andra steget i sprid
ningen av den nya tekniken representeras nämligen av mer eller 
mindre misslyckade försök att få igång en inhemsk produktion av 
snällpressar. Fortfarande var det tryckeriägarna som hade initiativet. 
Deras ambition var nu att importera en fungerande snällpress från 
utlandet och sedan övertala ett inhemskt mekaniskt företag att med
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5. C A Holms press 1838. Ur Typografiska föreningen i Stockholm ett 
hundra år, del I, Stockholm 1946.

denna press som modell påbörja en tillverkning av den nya tekniken. 
På detta sätt hade Theofron Munktell sedan början av 1800-talet 
svarat för en inhemsk produktion av handpressar. Vid seklets mitt 
sökte Nathan Marcus, tryckeriägare i Stockholm, få igång en liknande 
inhemsk produktion av snällpressar. I ett brev till Kommerskollegium 
i november 1850 redogjorde han för sina planer:

”Under loppet av nästlidna sommar, vidtalade Boktryckaren Herr C. J. 
Björklund och undertecknad den härstädes boende Fabriksidkaren av meka
niska tillverkningar Herr S. Sahlberg att åt oss vardera förfärdiga en Boktryc
karepress ... Enär såväl Herr Björklund som jag emellertid önskade erhålla 
dessa dyrbara redskap så fullkomliga och ändamålsenliga som möjligt, så 
införskrev jag, på inrådan av bemälde Herrar Björklund och Sahlberg, från 
Berlin, en snällpress efter nyaste och ändamålsenligaste konstruktion, för att 
tjäna modell åt Herr Sahlberg vid sådana pressars förfärdigande.”

Under åren 1851-1864 producerades också ett trettiotal maskinpres- 
sar vid Sahlbergs verkstad på Långholmen, som sysselsatte ett tjugotal 
arbetare. Ytterligare några försök gjordes i samma riktning under 
andra hälften av 1800-talet. Detta förrycker dock inte intrycket, att 
någon inhemsk produktion av mekaniska tryckpressar aldrig på allvar 
kom till stånd under detta sekel.
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6. En tidig rotationspress byggd av Richard M Hoe i New York 1846. 
Maskinen hade tio cylindrar och krävde med sin manuella iläggning lika 
många arkmatare. Ur J G Nordin, Handbok i Boktryckarekonsten, Stock
holm 1881.

Redan innan Sahlberg startade sin inhemska produktion hade en 
import av snällpressar börjat komma igång. Även i detta tredje steg i 
de nya pressarnas spridning hade enskilda tryckeriägare till en början 
initiativet. Så småningom förlorade dock ägarnas studieresor i utlan
det sin betydelse som den främsta kanalen för information om den 
tekniska utvecklingen. Den rollen axlades istället av de svenska han- 
delsagenturerna för producentföretagen i framför allt Tyskland och 
Danmark, som startades under andra hälften av 1800-talet. Vid 
sekelskiftet hade dessa agenturer byggt upp en imponerande försälj
nings- och reklamapparat med egna tidskrifter, publikationer och 
återkommande offentliga visningar av teknikens senaste landvin
ningar som framträdande inslag.

Trots att en rad initiativ som vi sett togs redan under 1830-talet lät 
en allmän spridning av snällpressen vänta på sig. Några år in på 1840- 
talet hade tre av Stockholms större tryckerier införskaffat maskin- 
pressar, ett drygt decennium senare hade en tredjedel av huvudsta
dens tryckerier introducerat den nya tekniken och vid ingången till 
1870-talet var det endast ett antal mindre tryckerier som saknade 
maskinpressar - en situation som var oförändrad ett decennium se
nare.



Men vid denna tid hade ett nytt steg tagits i tryckningens mekanise
ring — utvecklandet av rotationspressen. När denna nått sina fulla 
utveckling löpte såväl tryckformen som pappret på cylindrar vilket 
betydligt ökade maskintryckningens kapacitet. Förutsättningarna för 
detta låg dels i stereotypien som tillät en avtryckning av tryckformen 
som sedan kunde formas efter en cylinder, dels i framtagningen av det 
ändlösa pappret. Med början under 1880-talet spreds denna nya tek
nik relativt snabbt till huvudstadens tidningstryckerier medan den 
under den här perioden endast togs i bruk bland de större av civiltryc
kerierna, bland vilka tryckningen med snällpressar fortfarande domi
nerade.

Sättningens
mekanisering

Med mekaniseringen av tryckningen blev sättningen det stora proble
met för en snabbare och ökad produktion inom tryckeriindustrin. 
Redan en blick på förändringarna i arbetskraftens sammansättning 
inom företagen ger en antydan om problemets omfattning. Under 
hantverksperioden gick det i genomsnitt en utlärd sättare på varje 
utlärd tryckare. Efter tryckningens mekanisering hade det förhållan
det drastiskt förändrats. Det gick nu i det närmaste ett tiotal handsät- 
tare på varje tryckare. Och detta trots att arbetet i sätteriavdelning- 
arna specialiserats och styckats upp i takt med företagarnas ökade 
ansträngningar att genomdriva en alltmer utvecklad arbetsdelning.

Det var också imponerande resurser, men många gånger en illa 
tyglad fantasi, som under hela 1800-talet plöjdes ner i försöken att 
konstruera en sättmaskin. I Sverige var det väl endast Alexander 
Lagerman, konstruktören av komplettmaskinen för tändstickstill
verkning, som mer aktivt drog sitt strå till stacken. Det verkliga 
genombrottet lät dock vänta på sig. Först på 1880-talet kunde Otto 
Mergenthalers Linotype tas i bruk och decenniet därefter kom Tol- 
bert Lanstones Monotypemaskin.

Spridningen av sättmaskinen inom den svenska tryckeriindustrin 
under den här aktuella perioden blev både snabb och begränsad. Mot 
det förra seklets slut gick Svenska Dagbladet genom inköp av landets 
första sättmaskin i spetsen för en utveckling som inom några år var 
allmän för tidningstryckerierna. Bland civiltryckerierna var det dock 
endast de mer resursstarka som investerade i den nya tekniken och då 
snarast som ett komplement till den fortfarande dominerande hand
sättningen.

Denna begränsade spridning kan i hög grad hänföras till en teknisk 
komponent. De nya maskinerna hade under denna period bara kapa
citet för enklare typer av sättning, s k slätsättning eller sättning av 
brödtext. Även efter denna sättningens första mekanisering måste 
rubriker, tabeller, annonser och liknande sättas förhand. Och sätt
ningens andra fas, ombrytningen och den slutgiltiga färdiggöringen av 
tryckformen, påverkades inte på något avgörande sätt av introduktio-
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mekanise
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omfattning

7. Handsättare vid kasten som är 
placerad på regalen. Manuskriptet är 
fäst vid en s k tenakel. Ur Th Lefév- 
re, Guide pratique du compositeur, 
Paris 1872.

nen av de första sättmaskinerna. Det var alltså helt i sin ordning att 
det var tidningarna med sitt krav på snabb produktion och sin mindre 
kvalificerade produkt som omedelbart gick över till den nya sätt- 
ningstekniken medan civiltryckerierna till en början endast utnyttjade 
den i begränsad utsträckning.

Mot denna bakgrund kan naturligtvis frågan ställas om tryckeriindu
strins två dominerande arbetsprocesser verkligen mekaniserades 
under denna tid. Men kanske är det trots allt mer intressant att 
försöka bestämma vilka konkreta förändringar av dessa processer som 
den nya tekniken åstadkom eller skulle kunna medföra. Klart är då, 
att för de arbetsmoment som mer eller mindre direkt berördes av den 
nya tekniken var förändringarna betydande. För slätsättningen inne
bar de att utläggning, rengöring och avläggning av satsen helt elimine
rades, att sättningen i vinkelhaken, utslutningen av raden och utskjut- 
ningen av kolumnen integrerades i maskinen medan den andra fasens 
färdiggöring kvarstod oförändrad. Flera samstämmiga källor vittnar 
om att en sättmaskin kunde ersätta tre eller fyra handsättare. De pekar 
dessutom på, att den nya tekniken inte alls krävde en längre lärlings
utbildning utan kunde betjänas av en mindre kvalificerad arbetskraft. 
Helt underordnad maskinen kunde dock sättaren inte bli. An så länge 
var det sättaren och inte ”maskinen” som bestämde arbetstakten.

För tryckningen var det å andra sidan huvudsakligen den andra 
fasen som omvandlades av den nya tekniken. Den första fasens inrikt
ning av formen i pressen förändrades endast i de rotationspressar som 
utnyttjade stereotypitekniken. Under själva tryckningen reducerades 
däremot tryckarens uppgift till en rent kontrollerande funktion. Med 
biträdens hjälp kunde därför en tryckare sköta mer än en press. 
Samtidigt kom den okvalificerade arbetskraften inom tryckeriavdel-
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8. Den första sättmaskinen i Sverige togs i bruk 1881 på Norstedts tryckeri i 
Stockholm. Den var av tysken Charles Kastenbeins konstruktion. Ur Det 
tryckta ordet, Stockholm 1986.

ningarna under en period att drabbas hårt av den tekniska utveck
lingen. När automatiska iläggningsapparater och den utvecklade rota- 
tionstekniken kom reducerades nämligen behovet av biträden vid 
tryckningen.

Kampen om 
den nya 

tekniken och 
arbetets 

organisering

Uppenbarligen strävade tryckeriägarna alltmer systematiskt efter att 
med den nya teknikens hjälp öka och förbilliga produktionen. I allt 
snabbare takt och till allt högre kostnader anammades den tekniska 
utvecklingens senaste landvinningar i första hand av de dominerande 
företagen i tryckeriindustrin. Spridningen av de mekaniska pressarna 
och sättmaskinen tyder på att de rent tekniska och ekonomiska pro
blemen vid en övergång till mekaniserad produktion kunde lösas 
under det sena 1800-talet och 1900-talets första decennium. För tryc
keriägarna återstod det dock att hantera och söka hitta en lösning på 
ett tilltagande socialt problem. De genomgripande förändringar som 
införandet av den nya tekniken medförde blev nämligen relativt snart 
en angelägenhet även för typograferna. För dessa, som traditionellt

4 - Dsdalus 1989/90
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haft en relativt långtgående kontroll över arbetet inom tryckeriindu
strin, var det omöjligt att stillatigande bevittna ett införande av ny 
teknik och en omorganisering av arbetet som direkt hotade denna 
kontroll och, inte minst, själva deras sysselsättning. Under decen
nierna kring sekelskiftet ledde detta till en alltmer intensifierad kamp 
om arbetets omvandling inom tryckeriindustrin.

Den fackliga När Typografiska förbundet bildades 1886 kom det fackliga arbetet 
Strategin till en början att i hög grad inriktas på att få till stånd ett institutionali

serat förhandlingssystem i tryckeriindustrin och till att utnyttja detta 
för att driva igenom ett nationellt löneavtal. Något decennium senare 
hade dessa målsättningar realiserats. 1893 organiserade sig tryckeri
ägarna i Allmänna svenska boktryckareföreningen medan tidningsä- 
garna 1898 bildade Tidningsutgivareföreningen (TU). Redan före 
sekelskiftet hade också förbundet accepterats som avtalsslutande part 
och det första riksavtalet ingåtts. De fackliga organisationerna kunde 
nu till stor del koncentrera sina ansträngningar till problemen kring 
den nya tekniken.

Det nybildade förbundet stod inte helt utan erfarenheter på detta 
område. Sedan sekler tillbaka hade den utlärda arbetskraften inom 
tryckeriindustrin på olika sätt sökt slå vakt om sin sysselsättning och 
sitt yrkeskunnande. Medlet för detta sågs tidigt i en kontroll av 
arbetskraftsutbudet, som syftade till ett försvar av en kvalificerad

9. Aftonbladets handsätteri under det sena 1800-talet. Ur C Lundin, Nya 
Stockholm, Stockholm 1890.



lärlingsutbildning och en begränsning av antalet lärlingar. På detta 
sätt skulle å ena sidan utbudet av utlärda hållas på en nivå som 
neutraliserade hotet om arbetslöshet, å andra sidan skulle ett kvalifi
cerat yrkeskunnande garanteras.

Den fackliga strategi som tog form under det sena 1800-talet 
utgjorde i hög grad en översättning och anpassning av de krav som 
ställts och de erfarenheter som gjorts under hantverksperioden till en 
situation med mekaniserad produktion. Även nu var ett värnande av 
sysselsättning och yrkeskunnande en grundläggande målsättning. Det 
var inte minst mot den bakgrunden som typograferna skulle driva 
kravet på de utlärdas betjäningsrätt till den nya tekniken och på en 
bibehållen lärlingsutbildning i kombination med en begränsning av 
antalet lärlingar.

När strategin och kraven skulle konkretiseras blev ytterligare en 
inspirationskälla av central betydelse. Som framgått tidigare hade den 
nya tekniken, vare sig det gällde snällpress, rotationspress eller sätt
maskin, varit i bruk ett antal år utanför landets gränser innan den 
importerades till Sverige. Detta gjorde det möjligt för de svenska 
typograferna att lära av de erfarenheter deras internationella kollegor 
gjort. Alltsedan 1880-talet följde också de fackliga organisationernas 
tidskrifter nära den internationella utvecklingen och rapporterade 
kontinuerligt om den nya tekniken och de avtal som typografer i 
andra länder uppnått. De krav som de svenska typograferna skulle 
ställa och driva igenom vid betjäningen av de mekaniska pressarna 
och sättmaskinerna hade alla sina internationella förebilder.

Det var dessa internationella kontakter som fick typograferna att 
till sina tidigare grundläggande målsättningar om värnad sysselsätt
ning och yrkeskunnande foga en tredje. Utgående från att den nya 
tekniken skulle medföra ökade vinster för tryckeriägarna hävdade 
typograferna sin rätt att få del av denna vinst. Mot den bakgrunden 
växte kraven fram om kortare arbetstid och högre lön för de typogra
fer som skulle betjäna de nya maskinerna.

En man — en Mekaniseringen av tryckningen blev åtminstone till en början helt 
preSS odramatisk. Anledningen till detta var inte bara att typograferna ännu 

saknade det organisatoriska vapnet för en kamp om den nya tekniken. 
En avgjord fördel med de mekaniska pressarna var att de eliminerade 
hantverksproduktionens kanske tyngsta arbetsmoment, den manuella 
skötseln av bängeln under själva tryckningen. När så industrin fort
satte att expandera förblev de direkta konsekvenserna för sysselsätt
ningen länge marginella.

Förändringen kom med 1880-talets klara tendenser till ett överut
bud av arbetskraft. Lärlingarna hade då ökat i en sådan takt att ett 
överskott av tryckare var att vänta inom en nära framtid. För att 
neutralisera detta hot reste typograferna kravet att i- och avlägg-
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10. Handsätteriet vid Wilhelmssons Boktryckeri AB i början av 1900-talet. 
Foto i Nordiska Museets arkiv.

ningen vid de nya maskinpressarna inte skulle ombesörjas av lärlingar 
utan av okvalificerad kvinnlig arbetskraft. Genom att överlåta dessa 
moment till en speciell kategori okvalificerad arbetskraft skulle anta
let lärlingar snabbt kunna reduceras.

Men den nya tekniken hotade tryckarnas sysselsättning på ett mer 
direkt sätt. Som vi sett skapade de nya mekaniska pressarna förutsätt
ningar för en utlärd tryckare att sköta mer än en press. Under 1890- 
talet tog de organiserade tryckarna upp kampen mot skyldigheten att 
betjäna mer än en press. Efter internationell förebild formulerade de 
ett avtalsförslag som några år före sekelskiftet blev till riksavtal. I 
detta slogs fast, att ”tryckaren kan icke åläggas att samtidigt sköta mer 
än en press; åtager sig tryckare att sköta två pressar skall ersättning 
utgå med halv minimilön utöver förutvarande avlöningen. Vid snäll
press skall finnas iläggare, iläggarlärling eller iläggningsmaskin”.

På detta sätt fick tryckarnas kamp för kontroll av arbetskraftsutbu
det och sysselsättningen relativt långtgående konsekvenser för arbe
tets organisation. Tryckarna vände sig inte direkt mot de nya meka
niska hjälpmedlen, utan mot de möjligheter dessa gav att genom 
rationaliseringar av själva arbetet minska behovet av arbetskraft. Just 
kombinationen av bestämmelserna om att en tryckare endast skall



”Att bli 
maskinens 

herrar”

sköta en press och att iläggare, inte lärlingar, skall biträda vid tryck
ningen drog upp klara gränser för tryckeriägarnas möjligheter att 
utnyttja den nya tekniken och utforma själva arbetet. Ändå var det 
kring sättmaskinen som de verkliga konflikterna skulle uppstå.

Konstruerandet av en fungerande sättmaskin hade, som vi sett, blivit 
en utdragen process. Typograferna hade därför god tid på sig att enas 
kring en strategi vid introduktionen av den nya tekniken på detta 
område. Under hela 1890-talet fördes också en öppen diskussion i 
förbundets tidskrift om hur typograferna skulle förhålla sig till sätt
maskinen. Trots interna motsättningar uppnåddes relativt tidigt enig
het om att de fackliga organisationerna måste spela en aktiv roll vid 
införandet av sättmaskinerna. I förbundstidningen underströks att 
”för typograferna och synnerligen dess organisation är det av stor 
vikt att söka bliva herrar över maskinerna i så måtto, att redan före 
dess införande överenskommelser om tariffer träffas. Sättmaskinerna 
skola i sinom tid bli en hjälp i fråga om förkortad arbetstid, på samma 
gång det kan vara möjligt att de blir ganska hårda för organisationen 
att knäppa då det gäller andra frågor.”

11. De första sättmaskinerna på Svenska Dagbladet kring sekelskiftet 1900. 
Foto i Nordiska Museets arkiv.



Vid sekelskiftet slöts den första maskinsättartariffen. Till skillnad 
från tidigare avtal var lönefrågan här förd i bakgrunden. I stället 
dominerade frågor om betjäningsrätt, utbildning och arbetstid. Inled
ningsvis slogs fast att endast utlärda handsättare eller, under vissa 
omständigheter och i en viss proportion, ”mekaniska arbetare” skulle 
få betjäna de nya maskinerna — de blivande maskinsättarna skulle 
därtill rekryteras ur den i företagen befintliga personalen. Efter en 
lärotid av tre månader följde en provsättning som låg till grund för en 
inplacering i en tregradig löneskala. Arbetstiden bestämdes, i en indu
stri där det normala var en 1 O-timmars arbetsdag, till 8 timmar per dag 
och lönen utbetalades som fast veckolön i en industri, där det stora 
flertalet hade någon form av ackord i sin lön. Maskinsättarna blev 
också en av de bäst betalda enskilda arbetarkategorierna i tryckeriin
dustrin och därmed i industrin överhuvudtaget.

Avtalet följdes upp med försök att fördjupa och aktivt slå vakt om 
dess bestämmelser. Inom något år hade ett lärlingsavtal ingåtts, som 
begränsade antalet lärlingar och stipulerade om en högre minimiålder 
och därav motiverade högre löner för lärlingarna. I 1903 års avtal 
eliminerades den graderade löneskalan för maskinsättare. När detta 
ute på företagen ledde till framväxten av ett gratifikationssystem, där 
den maskinsättare som kunde öka produktionstakten belönades med 
högre lön drev de fackliga organisationerna igång en kampanj mot 
detta system och förbjöd medlemmarna att delta i de hastighetstäv- 
lingar vid sättmaskinen som agenturerna anordnade. För att kontrol
lera att avtalen följdes inrättade förbundet därtill en ”platsanskaff- 
ningsbyrå” som krävde att varje medlem som sökte eller erbjöds plats 
som maskinsättare satte sig i kontakt med förbundsexpeditionen.

Uppenbarligen inskränkte denna fackliga kamp tryckeriägarnas, 
som det kom att heta i en sedermera berömd paragraf, ”rätt att leda 
och fördela arbetet”. Ur deras perspektiv förhindrade typografernas 
agerande inte bara ett maximalt utnyttjande av den nya tekniken utan 
även en långtgående rationalisering av arbetet. Så länge de fackliga 
organisationernas maktposition inte rubbades skulle tryckeriägarnas 
kontroll över arbetsprocessens förändringar vara begränsad.

Tryckeri- En blick på utvecklingen på Svenska Dagbladet ger en konkret bild av
ägarnas tryckeriägarnas problem. Som ett led i en större reformering av 

motoffensiv tidningen sökte andreredaktören Tengvall några år in på det nya 
seklet höja produktionen inom sätteriavdelningen. I ett brev till tid
ningens styrelse klagade Tengvall över att sättningsresurserna var 
otillräckliga och hotade att hämma tidningens utveckling. Han före
slog därför en överenskommelse med sätteripersonalen ”varigenom 
en större arbetsprodukt vinnes”. Förslaget gick ut på att en ökad 
arbetstakt vid sättmaskinerna skulle kompenseras med en högre löne- 
sättning. Tidningens faktor förklarade dock, att varje form av skriftlig
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överenskommelse enligt Tengvalls förslag skulle strida mot ingångna 
avtal och därför stupa på Typografförbundets motstånd, samtidigt 
som ett muntligt avtal förutsatte en helt annan tillförlitlighet från 
personalens sida. Bättre vore då, blev faktorns slutsats, att investera i 
ytterligare maskiner.

Faktorns slutsats blev även företagets. Under de närmaste åren 
inköptes tre nya sättmaskiner. Det dröjde dock inte länge förrän 
företaget sökte komplettera införandet av de nya arbetsmedlen med 
en omorganisering av arbetet. Ett förslag presenterades att genom 
förändringar av maskinsättarnas arbetstid och löneförmåner ”möjlig
göra besparing i personalens fulla antal”. Återigen stupade dock ett 
förslag till rationaliseringar på arbetarnas motstånd.

Mot den här bakgrunden är det inte att förvåna att tryckeriägarna 
under 1900-talets första decennium började en mobilisering för att 
utmana typografernas maktpositioner. Ett intimt samarbete växte 
fram mellan Boktryckareföreningen och TU, vilket bland annat resul
terade i ”utsändande på gemensam bekostnad av lämplig person med 
uppdrag att studera arbetarrörelserna”. Inför den väntade avgörande 
kraftmätningen med de fackliga organisationerna upprättades en

12. Sättare i arbete vid sättmaskinen ”Typograph” omkr 1910. Foto i Nor
diska Museets arkiv.



strejkfond, utbildades strejkbrytare och planerades utgivningen av en 
gemensam tidning under en eventuell konflikt. Parallellt med detta 
förekom offentliga angrepp på de fackliga organisationerna och hot 
om att upphäva föreningsrätten för typograferna. Ute på arbetsplat
serna gjordes försök att skärpa arbetsdisciplinen med metoder som 
liknar dagens stämpelklockor och genom att utnyttja den nya tekni
ken som kontrollinstrument; inte minst började räkneverk kopplas 
till de nya maskinerna.

1909 års Stor- Vändpunkten kom dock först med 1909 års storstrejk. Trots att
Strejk OCh dess typograferna stod utanför LO gick de med i strejken. Den vid Stock-

efterdyningar holms civil- och tidningstryckerier nästan totala uppslutningen fick 
tryckeriägarna att sätta sina planer i verket. Med alla tillgängliga 
medel, bland annat de färdigutbildade strejkbrytarna, sökte de och 
lyckades de i hög grad hålla produktionen igång under konflikten. 
Efter strejken ingav tryckeriägarna stämningsansökan mot Typograf
förbundet och utsatte arbetarna för repressalier och trakasserier. Tidi
gare uppnådda förbättringar av de sociala villkoren såsom betald 
semester och stöd till personalens sjukkassor slopades i en hast. 
Fackligt aktiva arbetare utestängdes från arbetsplatserna och tvinga
des i brist på arbete många gånger emigrera och de som återtogs fick 
deponera en del av sin lön i företaget som en tröskel mot framtida 
konflikter.

Med 1910 års tariff blev också konfliktens mer långsiktiga konse
kvenser uppenbara. Här fick bestämmelserna om en man - en press, 
om betjäning av och utbildning vid sättmaskinen och andra inskränk
ningar i tryckeriägarnas befälsrätt stryka på foten för att ersättas med 
den paragraf 23 som stipulerade om ”arbetsgivarens rätt att leda och 
fördela arbetet, att fritt antaga eller avskeda arbetare samt att använda 
arbetare oavsett de är organiserade eller inte”. Snart följde också 
långtgående rationaliseringar av arbetet. Inom den direkta produktio
nen gick inte bara antalet anställda tillbaka omedelbart efter strejken. 
Deras kvalifikationsnivå anpassades dessutom klarare till de krav 
varje arbetsuppgift ställde. I en rapport till bolagsstyrelsen redogjorde 
faktorn vid Nya Dagligt Allehanda för den nya situationen. Efter ett 
konstaterande att företaget tidigare på grund av den då gällande 
tariffen ”tvungits att hålla alltför stor och alltför högt avlönade tryc
keri- och sätteripersonaler” förklarades att ”under sådana omständig
heter kom den oförmodade typografstrejken trots alla obehag den 
medförde att få en rent lyckosam betydelse i det att den visade att 
sedan hittills gällande typograftariffer överkorsats kunna tidningen 
med högst avsevärda belopp nedbringa sina tryckningskostnader”. I 
en detaljerad uppställning visade han sedan att företaget näranog över 
en natt lyckats skära ned antalet anställda med drygt 30 procent. 
Därtill kom att arbetskraften specialiserats så att ingen individuell
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13. Dag Sjöqvist i arbete vid en snällpress av märket ”Augsburg” från 1890- 
talet vid Sjöqvists boktryckeri i Stockholm 1985. Foto Kay Danielson, TM.

arbetare var mer kvalificerad än just hans eller, inte minst, hennes 
arbetsuppgift krävde.

Även om omsvängningen på Nya Dagligt Allehanda tog sig ovan
ligt drastiska uttryck står det klart, att åren kring 1909 års storstrejk 
markerar en brytningstid i typografernas inflytande över förhållan
dena i produktionen. I takt med att de fackliga organisationernas 
styrkepositioner underminerades, inte minst genom ett sjunkande
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medlemsantal och erfarenheten att produktionen i viss utsträckning 
kunde hållas igång utan den utlärda arbetskraften, ökade tryckeri
ägarnas makt över arbetsprocessen och dess förändringar. Därmed 
inträdde en period i tryckeriindustrins utveckling där tryckeriägarna 
om inte en gång för alla eliminerat så åtminstone tillfälligt fått kon
troll över det sociala hindret för ett effektivt utnyttjande av den nya 
tekniken och för en rationalisering av arbetet.

Den neutrala 
tekniken eller 
tekniken som 

konflikt
område

De svenska tryckeriägarna strävade under 1800-talet alltmer medvetet 
efter att mekanisera produktionen. Efter några misslyckade försök till 
inhemsk konstruktion och produktion av maskinella produktionsme
del kom en import igång, som allt oftare förmedlades av agenturer för 
de utländska tillverkarna. Med tiden blev gapet mellan den nya tekni
kens introduktion utanför och innanför landets gränser mindre. 
Medan det tog decennier för snällpressen att nå de svenska trycke
rierna krävde sättmaskinen snarast några få år för sin introduktion 
och spridning.

De företag som gick över till den nya tekniken möttes inte av någon 
teknikfientlighet från de svenska typografernas sida. De senares 
ansträngningar att slå vakt om sysselsättning och yrkeskunnande 
hamnade dock på kollisionskurs med tryckeriägarnas strävanden att 
utnyttja den nya tekniken så effektivt som möjligt och använda den 
för att driva igenom rationaliseringar av arbetet. Arbetsprocessernas 
konkreta förändringar i tryckeriindustrin, med införandet av ny tek
nik och omorganiseringar av arbetet, kan därför ses som resultat av en 
kompromiss i den kamp, som under perioden fördes mellan de fack
liga organisationerna och tryckeriägarna. Till en början låg det 
huvudsakliga initiativet hos de förra medan de senare med utgången 
av 1909 års konflikt vänt styrkeförhållandena till sin fördel.

Men med facit i hand kan vi idag konstatera att historien inte tog 
slut med denna utgång av konflikten kring sekelskiftets nya teknik. 
Under de senaste decennierna har vi tvärtom fått bevittna en ny snabb 
förändringsprocess inom grafisk industri. Återigen har motsättning
arna skärpts kring utvecklingen av nya produktionsmedel och dessas 
införande ute på arbetsplatserna. Och än en gång har tekniken visat 
sig vara allt annat än neutral - den kännetecknas inte bara av tekniska 
och ekonomiska utan även av sociala ”problem”.2 Tekniken i sig kan 
med andra ord inte förklara hur den i praktiken utnyttjas och betjänas 
och vilken arbetsorganisation som tar form kring den. För att förstå 
detta är det nödvändigt, nu liksom vid förändringarna ett sekel till
baka, att rikta blicken mot styrkeförhållandena mellan de olika par
terna och de senares agerande mot varandra.

Noter 1. Uppsatsen bygger på min avhandling Arbete mot kapital. Typografer och ny teknik 
- studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet (Arkiv
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1983) och min forskning inom det ännu inte slutredovisade projektet ”Borgarklas
sens formering. Företagsägare, företagsledare och företagsledning i Stockholms 
tryckeriindustri före och under det industriella genombrottet.”

2. Om konflikterna kring de senaste decenniernas införande av ny teknik på tidning
arna har jag skrivit i Den fackliga kampens gränser. Grafiker, ny teknik och gräns
tvister på tidningarna (Arkiv 1988).

Printers, typographers and new technology in the late nineteenth 
and early twentieth century

Summary In the graphics industry technological innovations and thereby comprehen- 
sive aiterations of work practices have more than once shown themselves to 
be, from the production point of view, revolutionary, and also socially very 
significant. At certain times technical development has been extremely fast 
and has promised to contribute to comprehensive changes in the work and its 
organisation. This has been accompanied by much antagonism between the 
different groups about the conditions under which the new technology is to 
be introduced and how it is to be used.

This is the perspective from which the processes of change in the Swedish 
printing industry during the latter half of the 19th and first decades of the 
20th century, are studied here. It was then that the centuries old craft 
methods of production really began to be pushed aside by progressive 
mechanisation. Mechanical printing presses and setting machines contributed 
to the transformation of the industry’s two main work processes, setting and 
printing. For the printers the new technology promised rationalisation and 
increased production. For the typographers it represented a threat to employ- 
ment and trade skills. This resulted in great disagreements and sometimes 
open conflicts about the new technology which reached their culmination in 
the years before the first world war.

Swedish printers, during the nineteenth century, became more consciously 
concerned with mechanising production. After a number of unsuccessful 
attempts at a domestic product, the importation of the requisite technology 
got under way, and this was increasingly handled by agencies for the foreign 
manufacturers. In time the gap narrowed between the introduction of new 
techniques abroad and at home. While it took decades for the high-speed 
presses to reach Swedish printers, in the case of the new setting machines it 
took just a few years between their introduction and dissemination through- 
out the country.

Companies which converted to the new technology did not encounter 
technical hostility from typographers. Apart from the concern to protect 
employment and trade skills they rather wanted to guarantee their rights to 
service the new technology and to have a say in how the work involved in it 
should be organised. In this way, they found themselves on a collision course 
with the printers, who wished to use the new technology to rationalise the 
work. The actual changes in the work of the printing industry in this period 
can therefore be seen as one result of the struggle which was carried on 
between the trade union organisations and the printers.

In a wider perspective these experiences offer a challenge to one of the 
more resilient myths of the history of technology: that technology in some 
concrete sense is neutral and intrinsically demands a certain type of work 
organisation. The results of the study indicate instead that every new piece of 
technology can be used in a number of different ways and that there is 
therefore both definite room for manoeuvre for the parties concerned and 
also a basis for conflicts between them concerning the new technology.
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