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Förord 

I en tid när ett stort vetenskapligt bibliotek som vårt handhar den ständigt ökande 
vetenskapliga informationen i både tryckt och elektronisk form, finns det skäl att 
blicka tillbaka på den tid av över 500 år, då all effektiv masspridning av texter 
skedde med hjälp av tryckpressar. Det verkliga genombrottet för elektronisk 
förmedling ligger i dag inte mer än tio år tillbaka, och redan är det på många 
vetenskapliga fält det helt dominerande sättet att tillhandahålla och ta emot texter, 
illustrationer och referensmaterial. Aldrig förr har så snabbt, så vitt och så 
omedelbart lärda landvinningar spritts för att inte tala om det mera efemära som kan 
tas emot i varje dator. 

Årets utställning vill ge en bild av hur det praktiska mångfaldigandet av texter 
började, inte i världen men väl i Uppsala, som länge dominerade det lärda Sverige, 
först som ensam universitetsstad och därefter länge med det största svenska 
lärosätet. Samtidigt var Uppsala landets kyrkliga centrum, och det var i dess hägn 
det första kända tryckalstret producerades här för i dagarna 500 år sedan. Även 1500-
talets svenska grafiska praktverk, 1541 års bibel på svenska, trycktes i Uppsala. 

Sedan universitetet åter satts i stånd, dominerade det akademiska trycket 1600-
talsuppsala för att i nästa århundrade kompletteras med borgerliga tryckerier, som 
betydligt breddade publikationsverksamheten med allt från tillfällighetsalster till 
jordglobar. 1800-talet såg övergången från handpress till maskinell framställning, i 
sig en revolution genom ökad snabbhet, större kvantitet och lägre pris. Dagstidningar 
med nyhetsförmedling och debatt blev ett nytt inslag. Under förra århundradet hade 
Uppsala ett av landets främsta tryckerier med hela bredden från almanacksblad till 
praktverk. I dag finns alltjämt ett antal mindre civiltryckerier i staden, men den 
största verksamheten står numera Upsala Nya Tidnings tryckeri för. 

Teknikutvecklingen speglas självfallet i utställningen, även om vi inte haft 
möjlighet att släpa in tryckpressar i Utställningssalen. Det är fascinerande att 
Gutenbergs uppfinning inte genomgick revolutionerande förändringar förrän efter 
nära 400 år, då maskinpressar började införas, först ångdrivna och mot slutet av 
1800-talet med elektriska motorer. Vid sekelskiftet 1900 hade också sättmaskinen 
introducerats. De lösa blytyperna, som ur sina kast plockats en och en, ersattes av 
färdiga textrader, som spottades ut ur sättmaskinens gjutanordning mycket snabbare 
än en handsättare klarade av samma moment. Särskilt för tidningsframställningen 
möjliggjorde rotationspressen billigare och snabbare framställda produkter. Pappret 
löpte från en väldig rulle i stället för att matas in ark för ark i pressen.  

Mot slutet av 1900-talet försvann också de upphöjda blytyperna för gott från 
annat än rent konsttryck. Offsetpressen hade gjort entré med elektroniskt förmedlad 
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förlaga, som ursprungligen krävde särskild sättningsutrustning men nu med gott 
resultat kan framställas från en vanlig dator. Risken i dag är att envar känner sig som 
en skicklig grafiker eller typograf, och man kan ibland möta de mest hiskliga 
produkter framställda av glada amatörer. Besynnerliga typsnitt finns tillgängliga i de 
enklaste datorprogram, och leklusten med dem florerar. Glädjande nog kan vi i 
utställningen visa att bokformgivning är och bör vara omgiven av stränga regler. Det 
var ingen tillfällighet att grafiker och tryckare förr på svenska efter tysk förebild 
kallades konstförvanter.  

Själv hade jag förmånen att växa upp mitt i ett litet tidnings- och tryckeriföretag. 
Rasslet från sättmaskinerna, tryckpressarnas dån och doften av trycksvärta är djupt 
inpräntade. Typografer och tryckare var alltid hyggliga men höll med rätta strängt på 
sin yrkesstolthet. Som vänsterhänt ansågs jag oduglig att göra de ännu handsatta 
rubrikerna, eftersom ingen sätthake konstruerats för att plocka typerna ur kastet med 
fel hand. Men den som aldrig varit i en dåtida miljö och känner instrumenten förstår 
nog den vänskapsfulla diskrimineringens orsak.  

Det är alltså med särskild fröjd jag nu ser bibliotekets illustration av en konstart, 
som mer än någon annan bidragit till mänsklighetens intellektuella utveckling. 
Informationsspridning genom mångfaldigande var tryckets ursprungssyfte, och den 
är också universitetsbibliotekets kärnverksamhet. I dag är det tryckta ordet 
kompletterat med det elektroniskt spridda. Just inom den vetenskapliga litteraturen 
har den utvecklingen gått överraskande snabbt. Den omedelbara spridningen och 
tillgängligheten inte bara i hyllan utan vid varje läsares datorskärm har gett 
vetenskapen nya förutsättningar. Det enda förvånande är att en e-tidskriftssida 
fortfarande ser ut som en tryckt tidskrifts. Snart ändras säkert också det, men vi 
måste innerligt hoppas att det inte sker med fantasifulla och fula typsnitt. I stället blir 
det multimediala tillägg som berikar genom illustrationer i form av fasta och rörliga 
bilder, ljud, kalkyler och demonstrationer, som en tryckpress inte klarar av. 

En helhjärtad insats har gjorts av många medarbetare för att skapa utställningen om 
Uppsala som tryckeristad. De nämns på tryckortssidan och jag tackar dem varmt för 
idén, texterna i katalog och montrar, formgivningen och uppbyggandet. En historisk 
tillbakablick på århundradens tryckalster sker i en tid då de trots elektronisk 
konkurrens är minst lika livskraftiga som förr. Bokens tid är förvisso inte förbi. 
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