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Lukten från Örebro Pappersbruk 

Föroreningsmotstånd och teknikval  

under  tidigt 1900-tal 

KRISTINA SÖDERHOLM 

Omslagsbilden visar Örebro Pappersbruk med dess över  100 meter  höga skorsten. I bakgrunden 
skönjer vi Örebro stad och i övre högra hörnet skymtar Svartån. Bilden är frän  1947.  
Källa: Örebro stadsarkiv. 



SAMMANFATTNING  

En  vanligt förekommande uppfattning är att  den  svenska industrin tvingades tillämpa 

miljövänligare produktionstekniker först i och med  den  moderna miljölagstiftningen  

under  senare hälften av 1900-talet. Det övergripande syftet med denna uppsats är dock 

att studera hur  en  miljökonflikt, dess förlopp och resultat, kom att påverka teknikvalet 

inom ett svenskt pappers- och massaproducerande företag redan  under  tidigt 1900-tal. 

Fallstudien utgörs av  en  konflikt mellan Örebro Pappersbruk och  en lokal opinion  i 

Örebro, som pågick  under  perioden  1904-1911.  Massaindustrin stod för några av  de  

mest debatterade industriella föroreningsproblemen vid sekelskiftet  1900,  och Örebro-

konflikten fick  extra  stor uppmärksamhet, inte minst inom  den  egna branschen.  Den  

lämpar sig således väl för att studera dåtidens föroreningsmotstånd och  den  relaterade 

tekniska utvecklingen. Uppsatsen redovisar  de  klagomål och rättsliga åberopanden 

som förekom  under  konfliktens gång,  samt  analyserar vad som kännetecknade brukets 

sökande efter tekniska lösningar. Klagomålen fokuserades på brukets förorening av 

vattnet i Svartån och Hjälmaren, och det därmed hotade fisket,  samt  på  den  "hälsovåd-

liga" sulfatlukten.  Konflikten  upphörde, åtminstone tillfälligt, när Regeringsrättens 

dona föll  1911.  Då ålades pappersbruket bl.  a  att uppföra  en  hög skorsten som  skulle  

föra  de  illaluktande gaserna bort från staden,  samt  att investera i olika anordningar som 

bidrog till att minska fibermängden i brukets avfallsvatten.  

Nathan  Rosenbergs analys av teknisk utveckling utgör  den  centrala teoretiska utgångs-

punkten i uppsatsen. Enligt  Rosenberg  kännetecknas teknikval av sökandet efter 

tekniska kunskaper för att kunna tillämpa ej ännu utvecklade tekniska möjligheter 

snarare än av ett val mellan färdigställda tekniska lösningar. Uppsatsen visar att detta 

fenomen blir speciellt tydligt då ett företag tvingas anpassa  sin  teknik för att lösa 

miljöproblem som det tidigare inte behövt ta hänsyn till. Örebro Pappersbruk hade, 

liksom branschen i stort, mycket magra kunskaper om vad som orsakade dess vatten-

och luftföroreningar och om hur problemet kunde lösas. Trots ett ihärdigt sökande 

fann det inga färdiga tekniska lösningar och ej  heller  någon djupare förståelse för 

problemets  natur.  Pappersbruket blev därför nödgat att tillsammans med andra företag 

söka hjälp av vetenskaplig expertis och initiera ren grundforskning. 



ABSTRACT 

A common belief is that not until the advent of modern environmental laws and 

regulations in the late 20th century, the Swedish process industry was forced to 

employ environmentally benign production technologies. The overall purpose of this 

essay, however, is to analyse in what way an environmental conflict, its course and its 

outcome, impacted on the technology choices of a Swedish paper and pulp producing 

company about hundred years ago. 

The case study chosen for the essay is a conflict, which lasted over the period 1904-

1911, and that involved the  Örebro  paper mill on the one hand and a local public 

opinion in the city of  Örebro  on the other. Environmental pollution from the pulp 

industry attracted a lot of public attention at the turn of the century, and the  Örebro  

conflict represented a specially debated case, not the least within the industry itself. It 

permits, thus, an interesting study of pollution resistance and related technical deve-

lopments. The essay presents the complaints and legal claims that were put forward 

during the course of the conflict, and analyses what characterised the mill's search for 

technical solutions. The complaints focused on water pollution and its related negative 

impacts on fisheries activities, as well as on the "unhealthy" sulphate odour. The 

conflict ended, at least temporarily, with the verdict of the Swedish supreme admini-

strative court in 1911. Most notably this verdict enjoined the mill to build a large 

smokestack that removed the nasty-smelling gases away from the city, and to invest in 

facilities that helped decrease the fibre content of the mill's waste water. 

Nathan Rosenberg's analysis of technical development provides the theoretical basis 

of the essay. According to Rosenberg technology choice is characterised by the search 

for knowledge that enables a company to employ existing but not yet developed 

technical potentials, rather than a choice between complete technical solutions. This 

essay illustrates that this is particularly evident in a case where a company is forced to 

alter its technology in order to solve previously unknown environmental problems.  

Örebro  paper mill had little knowledge about what caused its pollution of air and water 

and about how this could be mitigated. No ready-made technical solutions could be 

found and no basic understanding of the underlying problem seemed to exist. The mill 

therefore had to cooperate with its competitors and consult scientific expertise. 
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FÖRORD 

Att skriva  en  licentiatuppsats är i mångt och mycket ett ensamvärv. Det innebär 

emellertid inte att det inte finns många att sända  en  tacksamhetens  tanke  då det sista 

bladet i uppsatsen skall skrivas.  Jag  vill börja med att tacka  min  handledare, Staffan 

Hansson, för värdefulla kommentarer och uppmuntrande ord  under  resans gång. Andra 

kollegor vid avdelningen för statsvetenskap, historia och geografi som förtjänar ett 

speciellt  tack  är  Nils-Gustav  Lundgren, Carina Lundmark och Elin Wihlborg, för att ni 

tagit  er  tid att läsa igenom och ge synpunkter på mitt arbete. 

Vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, fick  jag under  våren  2001  

möjligheten att lägga fram mitt ofärdiga arbete och få viktiga kommentarer. Det tackar  

jag  för. Speciellt  tack  till Pär Blomkvist vid samma avdelning för att  du tog dig  tid att 

resa hela vägen upp till Luleå för att delge mig dina värdefulla synpunkter. 

Insamlandet av material är ett kapitel för sig när  man  skriver  en  uppsats i historia. Här 

vill  jag  rikta ett stort  tack  till Torgny Larsson, Örebro, för  din  ovärderliga hjälp i sam-

band med insamlandet av material kring Örebro Pappersbruk. I samma veva vill  jag  

också passa på att tacka Örebro stadsarkiv och  Samhall  Dala för assistans.  Jag  vill 

även rikta ett  tack  till C.F. Lundströms Stiftelse som möjliggjort materialinsamlandet 

på ett finansiellt  plan.  Tack  också  Lars  Lundgren för givande litteraturtips.  

Jag har haft  förmånen att  sedan 1.5  år tillbaks vara antagen vid universitetets Kvinn-

liga forskarskola. Våra regelbundna möten betyder mycket för mitt dagliga arbete. Ett  

tack  till alla  er  som bidrar till det.  Jag  vill även tacka övriga kollegor vid  min  

avdelning, för uppmuntrande ord och välkomna fikapauser.  

Jag har  mycket att tacka mina föräldrar,  Thor  och Solveig, för. I det här sammanhanget 

passar det dock bra att tacka  er  speciellt för  er  inspirerande inställning till  studier.  Sist 

vill  jag  tacka  min man  och tillika bäste vän, Patrik SöderhoLm. Ditt stöd genom  den  

här processen går inte att beskriva i ord. Uppsatsen vill  jag  tillägna  dig.  

Luleå  mitt  i natten den 5 november 2001 

Kristina Söderholm 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

1.1 	Bakgrund 
Med industrialiseringen accelererade människans ingrepp i naturen i  form  av 

förorening och exploatering av naturresurser i  en  aldrig tidigare skådad omfattning. 

Som  en  reaktion på denna process växte  den  moderna miljörörelsen fram i västvärlden 

på  1960-  och 70-talen och med  den en  modern  miljölagstiftning. I  Sverige  fick vi bl.  a 

en  miljöskyddslag  1969. En  gängse uppfattning är att industrin först i och med denna 

lagstiftning tvingades till  en  miljövänligare produktion, och att  den  innan dess inte 

behövt stå till svars för dess miljöförstörelse, dels på grund av att miljöförstörelsen inte 

upptäckts, och dels på grund av att industrin  lagt  grunden för  en  ansenlig materiell 

välfärd som samhället inte varit berett att sätta på spel. Denna studie kommer att  visa  

att detta är  en  alltför förenklad bild av verkligheten. Industrins  relation  till miljön  har  

varit mer sammansatt. Av olika anledningar kom  den  svenska industrins produktions-

teknologi att i vissa ayseenden bli  mindre  miljöförstörande långt innan  1969.  

I avhandlingen  Towards Environmental  Historical  National  Accounts  for  Sweden  

(1998),  studerar ekonomhistorikern  Magnus  Lindmark  på  vilket sätt miljökostnader  

kan  komplettera  Sveriges  historiska nationalräkenskaper,  samt  hur  detta  kan  användas 

för att undersöka  den  långsiktiga  relationen  mellan ekonomisk tillväxt och miljöns  

degradering samt  resursuttömning. Lindmark  kommer  fram till att trots att  den  

samlade utsläppsmängden ökat  under perioden 1800-1990, har den  ekonomiska  

aktiviteten  blivit  relativt  sett miljövänligare. Detta  beror  naturligtvis i viss mån  på  

förändringar i  den  ekonomiska  strukturen, t ex  att tjänstesektorns  andel av  BNP blivit 

större.  Det  är emellertid också rimligt att  tro  att  det beror på  att produktionstekniken  

successivt  blivit "miljövänligare"  (eller  "effektivare"  om man så  vill). Lindmark 

framhäver framförallt förklaringen att produktionstekniken långsamt blivit milj ö-

vänligare och resurssnålare,  eller mer  precist,  han  menar att när miljön  som  resurs blir 

allt knappare ökar miljömedvetandet, något  som  bl.  a  reflekteras i miljövänligare 

teknikval.'  

1  Lindmark  (1998). 
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Den  föreliggande uppsatsen  har  för aysikt att komplettera Lindmarks övergripande 

analys av  interaktionen  mellan miljö, ekonomisk utveckling och teknik, med  en  

fallstudie av ett enskilt företag.  En  företagsansats bidrar med  en  mer fördjupad för-

ståelse för denna interaktion genom att det ytterst är i företaget som teknikvalet görs. 

Genom att fokusera på företaget kan vi analysera vad som kan motivera ett företag att 

söka efter miljövänlig teknik,  samt  vad som karakteriserar  en  sådan teknikvalsprocess. 

Fortsättningsvis presenteras i detta inledningskapitel  en  precisering av uppsatsens syfte 

och motiven bakom valet av fallstudie. Därefter definieras ett  par  för studien centrala 

begrepp såsom teknikval och miljö (-vänlig, -rätt etc.). Efter  en  diskussion om tidigare 

forskning på området, svensk och internationell, följer  sedan  formulerandet av  en  

teoretisk referensram. Kapitlet ayslutas med  en kort  källdiskussion.  

1.2 	Syfte och val av fallstudie 
Det övergripande syftet med  den  föreliggande uppsatsen är att studera hur  en  tidig 

miljökonflikt, dess förlopp och resultat, kom att påverka teknikvalet inom ett svenskt 

pappers- och massaproducerande företag  under  början av 1900-talet.2  Det innebär att 

syftet till  en  första  del  består i att kartlägga  en central  konflikt kring ett företags luft-

och vattenutsläpp, och  de  miljörelaterade motiv/argument som uttrycktes i konflikten.  

De  klagomål och rättsliga åberopanden som förekom i konflikten motiverade företaget 

att börja söka efter tekniska lösningar. Det andra, och primära, syftet med studien är 

således att analysera vad som kännetecknade teknikvalet/tekniksökandet i denna 

konflikt. 

Som fallstudie  har jag  valt att studera  en  konflikt som startade  1904  mellan å ena sidan 

Örebro Pappersbruk (massa- och pappersproduktion) och å andra sidan hälsovårds-

nämnd och drätselkammare i Örebro,  samt  fiskerättsägare och villaägare kring 

Hjälmarens  strand,  kring brukets luft- (lukt) och vattenföroreningar.  Konflikten  

kommer efter några år upp i Regeringsrätten och resulterar i ett domslut  1911. De  

frågor som  jag har  för aysikt att svara på genom denna fallstudie är dels; Vilka motiv 

och  argument lades  fram i konflikten? Var hämtades stöd för argumenten? Hur 

förklaras konfliktens resultat?,  men  framförallt; Hur påverkades företagets teknikvals- 

2  Definitioner av begreppen "miljövänlig" och "teknikval" återfinns i aysnitt  1.4. 
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process av konflikten? Vilka speciella förhållanden gällde för teknikvalsprocessen? 

Vilka specifika teknikval gjordes som  en  följd av konflikten? 

Utgångspunkten i föreliggande uppsats är således att det framförallt var  en  tidig  form  

av miljökonflikt/opinion som motiverade/tvingade företaget (Örebro Pappersbruk) att 

göra miljövänliga teknikval,  samt  att det fick till följd att omständigheterna kring 

teknikvalet kom att  se  ut på ett visst sätt.3  De  analytiska och teoretiska utgångs-

punkterna i uppsatsen diskuteras mer i detalj i aysnitt  1.6. 

1.3 	Motiv  och tidsperspektiv 
Skälet till att  jag  valt att studera pappers- och massaindustrin är, utöver att det är  en  

industri som spelat/och fortfarande spelar  en  viktig  roll  i Sveriges industriella och 

ekonomiska utveckling, framförallt att massaindustrin, jämte sockerindustrin, redan i 

ett mycket tidigt skede, dvs, vid sekelskiftet  1900,  utsattes för kritik mot dess luft- och 

vattenförorening. Denna tidiga kritik skapar  en  unik möjlighet för studiet av 

människors miljöpreferenser vid sekelskiftet  1900,  vilka ju vid  den  här tiden inte 

uttrycks genom någon utpräglat miljömotiverad  lag,  såsom  1969-års  miljöskyddslag. 

Framförallt skapas emellertid möjligheten att studera hur  en  tidig  form  av hänsyn för 

miljön påverkade  en  industris teknikval.  Den  tidiga kritiken av massaindustrins 

miljöförorening behandlas ur ett politiskt perspektiv av  Lars  Lundgren i avhandlingen 

Vattenförorening —  Debatten  i  Sverige 1890-1921 (1974). En  fråga som han försöker 

besvara är; vilka var aktörerna och intressemotsättningarna i idédebatten?  Han  

kommer fram till att vattenföroreningsfrågan i riksdagen framträdde som  en  konflikt 

mellan bonde- och industriintressen. Lundgren kartlägger alltså debatten på det 

nationella  planet  om bl.  a  massaindustrins vattenförorening  under  tidigt 1900-tal. Med 

andra ord  skulle man  kunna säga att han studerar  en  miljödebatt i Sveriges riksdag 

kring sekelskiftet.  Den  huvudsakliga skillnaden mellan Lundgrens studie och  min 

3  Givetvis finns det alternativa utgångspunkter för att studera  interaktionen  mellan miljöhänsyn och teknikval.  En 
alternativ  metod är att utifrån ett miljövänligt teknikval försöka "spåra" eventuell miljöhänsyn. Denna metod  har  
dock betydande begränsningar då  en  sä  kapitalintensiv industri som massaindustrin skall studeras, eftersom 
teknikval inom  en  sådan industri ofta utgörs av mycket små tekniska förändringar, spårbundna  den  initiala 
tekniken, svära att upptäcka även för  en  insatt  (se  vidare aysnitt  1.4).  Att utgå från  en  miljövänlig investering 
torde dessutom främst vara motiverat i  en  studie där syftet är att förstå vad som motiverar  en  sådan investering. 
Är det primära syftet däremot att studera hur själva teknikvalsprocessen påverkas av miljövänliga motiv (vilket 
är syftet i denna uppsats) torde det däremot vara motiverat att utgå från  en  konflikt mellan  en opinion  och ett 
företag/en bransch, där opinionen uttrycker miljövänliga  argument. 
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föreliggande studie består i att  jag har  för aysikt att fokusera på hur  en  miljödebatt/-

konflikt kunde påverka ett enskilt företag och dess teknikval vid samma tid. 

Valet att studera konflikten i Örebro bottnar framförallt i att det är  en  synnerligen 

intressant konflikt att studera så till vida att  den  gick ända upp i Regeringsrätten där 

bruket dömdes till förhållandevis omfattande åtgärder, till skillnad från länsstyrelsens 

(Konungens befallningshavandes) dorn i målet några år tidigare. Åtminstone  under  

åren  1894-1904  behandlades bara ett fåtal mål angående industriers förorening av 

vatten och luft i Regeringsrätten. Av dessa var  de  flesta socker-, jäst- och spritfabriker,  

samt  endast  en  sulfitfabrik (och alltså ingen sulfatfabrik).4  Länsstyrelserna följde i 

regel förste provinsialläkarnas5  krav på åtgärder vid industriella föroreningskonflikter  

under  1900-talets första  decennium.  Överklagades  sedan  länsstyrelsernas beslut, 

kopplade regeringen vanligen  in  det centrala ämbetsverket Medicinalstyrelsen 

eftersom föroreningskonflikter i regel handlades som hälsovårdsärenden. Medicinal-

styrelsen följde i  sin  tur regelmässigt förste provinsialläkarnas krav  under  1900-talets 

första  decennium,  och återremitterade ärendena till länsstyrelsen. I fråga om Örebro-

konflikten gick emellertid Medicinalstyrelsen emot länsstyrelsens beslut,  en situation  

som  under  åren  1908-1915  var unik.6  

Örebrokonflikten är  den  ena av två föroreningskonflikter som återkommande 

omnämns i Svensk Papperstidning  under  1900-talets första  decennium.  Tidskriften var  

den  egentligen enda samtida facktidskriften för cellulosatekniska frågor,  samt organ  

för Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs-

föreningen (SPCI). Det andra företaget som återkommande omnämns i Svensk 

Papperstidning  under  perioden är Wifstavarfs sulfatcellulosafabrik. Örebrokonflikten 

nämns vid sju7  tillfällen och Wifstavarfs vid fem.8  Wifstavarfskonflikten bottnade i ett 

lokalt motstånd mot igångsättandet av  den  sulfatcellulosafabrik som Wifstavarfs  AB  

byggde färdig i Timrå  1908,  och vilken av motståndet befarades komma att medföra 

luftförorening. Bl.  a  kom kommunalfullmäktige i flera angränsande  kommuner  att 

anhålla hos regeringen om förbud mot fabriken. Sulfatcellulosafabriken synes emeller- 

4  Skrivelse från Örebro Pappersbruk (ÖP) till Konungens befallningshavande  (KB)  i Örebro län  den 24  oktober  
1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
5  Om  förste provinsialläkaren,  se  också aysnitt  4.2.2. 
6  Lundgren  (1974). 
7 

 

Örebrokonflikten omnämns i nummer  9  och  11  av  1907-års  Svensk Papperstidning, i nummer  21, 1908,  i 
nummer  2, 10  och  20, 1910, samt  i nummer  7, 1911. 
8  Wifstavarfskonflikten omnämns i nummer  4, 5, 7  och  21  av  1908-års  Svensk Papperstidning,  samt  i nummer  
16, 1910. 
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tid trots detta  ha  startat  sin  verksamhet  under 1908.9  En  jämförande studie mellan 

Wifstavarfskonflikten och Örebrokonflikten torde vara motiverad i  min  fortsatta 

forskning. I ett första skede  har  det emellertid varit lämpligt att avgränsa studien till 

Örebrokonflikten, framförallt eftersom denna konflikt sträcker sig över  en  längre 

tidsperiod och dessutom innehåller fler utvecklingsnivåer än Wifstavarfskonflikten. 

Från att först vara  en  konflikt som  under  flera år ligger på länsstyrelsens bord, blir 

Örebrokonflikten så småningom  en  konflikt på regeringsrättsnivå.  Under den  långa 

tidsperiod som konflikten varar,  samt  konfliktens förflyttning till  en  ny rättslig instans 

(Regeringsrätten), krävs av båda sidor i konflikten att  de  ständigt utvecklar sina  

argument  och sitt engagemang. Detta förhållande erbjuder ett ovanligt gynnsamt 

källmaterial. 

Tidsperspektivet i uppsatsen  har  huvudsakligen avgränsats till konfliktens början  

respektive slut,  dvs. från  1904  när  den  första klagomålsskrivelsen skickades  in  till 

länsstyrelsen i Örebro, till  1911  när Regeringsrätten gav sitt utslag i målet. Att studera  

en  tidig miljökonflikt  under  1900-talets första  decennium  motiveras också av att  den  

nationella debatten om  den  industriella föroreningen av miljön kan sägas  ha  upplevt ett 

genombrott då. Detta tillför Örebrokonflikten ytterligare  en  dimension,1°  nämligen att  

den  utspelades  under  samma period som, vad  Lars  Lundgren benämner vara  den  första 

fasen11  i  den  svenska miljövården  (se  vidare aysnitt  2.2.3).12  

Frågan om föroreningen [från industri  samt  från kommunala kloaksystem] av 
vattendragen berördes vid så gott som varje riksdag  1900-1908.  Med hänsyn till 
debatten även utanför riksdagen, i tidskrifter, i föreningar och i organisationer, är det 
berättigat att tala om ett genombrott  under de  här åren. [...] Kritiken mot  de  oreglerade 
utsläppen ökade successivt  under  1900-talets början och kan sägas kulminera med 
DLK:s [Dikningslagskommitt6ns]I3  lagförslag  1915.14, 15 

9  Svensk Papperstidning  (1908),  nummer  4,5, 7  och  21 samt  Lundgren  (1974).  
I°  Det visar sig då  man  studerar Örebrokonflikten, att detta genombrott i  den  nationella debatten kom att påverka 
konfliktens förlopp och resultat  (se  bl.  a  aysnitt  6.1).  Likaså visar det sig att Örebrokonflikten kom att spela  en 
central roll  i det branschsamarbete  (se  aysnitt  4.4)  som startades upp i sulfatcellulosaindustrin som  en  följd av  
den  nationella debatten. 
II  Den  andra  fasen  menar Lundgren utgörs av åren  1963-1973,  och  den  tredje från  1985  och framåt (Lundgren,  
1999). 
12  Lundgren  (1999). 
13  Tillsattes av regeringen  1906  för att utarbeta förslag till  lag  om torrläggning (Lundgren,  1974). 
14  Lundgren  (1974), s. 224-228. 
15  DLK:s lagförslag förelades aldrig riksdagen (Lundgren,  1974). 

5 



Det finns tidigare  studier  som behandlar  den  svenska massaindustrins tekniska 

utveckling, från det att  den  etablerades16  som storskalig industri.17  Trots att kritiken 

tidvis varit mycket hård mot massaindustrins förorening av vatten och luft, finns 

emellertid lite historieskrivning sammanställd kring denna förorening och kritik,  samt  

kring massaindustrins respons på kritiken.18  

1.4 	Begreppsdefinitioner 
I föreliggande studie utgör teknikval och miljö (-vänlig, -politik, -rätt, -debatt) centrala 

begrepp, varför det är nödvändigt med tydliga definitioner av dessa begrepp. Nedan 

följer sådana definitioner. 

Teknikval, i dess mest grundläggande bemärkelse, definierar  jag  som  en  besluts-

process på företagsnivå, vilken leder till att för företaget ny teknik tas i bruk eller 

avvisas.  Jag  ser det som  relevant  i detta läge att påpeka att teknikval, speciellt i  en  

industri som massaindustrin där  de  initiala investeringskostnaderna i maskinpark etc. i 

allmänhet är väldigt höga, ofta tenderar att utgöras av  mindre  tekniska förändringar, 

spårbundna  den  initiala tekniken.19  Kapitalintensiteten i massaindustrin bidrar till att 

ersättandet av  den  existerande produktionsteknologin med  en  helt ny blir oerhört dyrt. 

På grund av detta handlar  en  stor  del  av teknikvalen om ett ständigt pågående arbete i 

syfte att förbättra existerande teknologi. Mer sällan handlar det om "större" teknikval 

såsom exempelvis installerandet av  en  helt ny maskinpark.  Nathan  Rosenberg  

beskriver detta fenomen genom att använda elproduktionens tekniska utveckling  

under  1900-talet som exempel. 

När  man  väl  hade  kommit  pä  hur  man skulle  alstra  elektrisk  ström  genom förbränning  
av  fossila bränslen, vilket skedde i början  av  1900-talet,  så  höll  man  i flera  decennier på 
med  att genomföra  små  tekniska förbättringar  av  kraftverken.  Bland  dessa  kan  nämnas  

16  Cellulosaindustrin kan sägas  ha  etablerats på allvar i  Sverige  kring sekelskiftet  1900.  Årsproduktionen av 
cellulosa ökade femtonfaldigt från  1890-1910  (slipmassatillverkningen var etablerad redan tidigare).  Den  
tekniska utvecklingen anses av flera också  ha  gått snabbare i  den  svenska cellulosaproduktionen än i något annat  
land under den  här perioden (Rydberg,  1990). 
17  Exempel på litteratur som berör  den  tekniska utvecklingen från slutet av 1800-talet och framåt är: Atne;en  
(1948); Sundblad (1948);  Westergren  (1912);  Bosaeus  (1949);  Pryda  (1952);  Carlberg jr och Scholander  (1989);  
Rydberg  (1990  och  1991);  och Haslum  (1993). 
18  Lundgren  (1974)  utgör ett viktigt undantag, och även Sundin  (1981)  berör det till viss  del.  Ett annat undantag 
är  Valeur (1997),  som ger  en kort  översikt över massaindustrins produktions- och teknikutveckling ur ett 
miljöperspektiv.  Valeur  behandlar frågor som: Vilka effekter  har  massaproduktionen gett miljön?; Vilken teknik-
utveckling  har  minskat dessa effekter?  Valeurs  analys berör dock i huvudsak efterkrigstiden.  
19  Se Arthur (1989). 
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en  successiv höjning av temperaturer och tryck vid  drift,  nya legeringar, modifiering av 
kokarens  form  etc. Bara specialister  skulle  kunna nämna  ens  några få i denna rad av 
förbättringar,  men  mängden kol som krävdes för att generera  en  kilowattimmes elek-
tricitet mer än halverades  under de  följande decennierna.20  

Teknikvalet handlar inte  heller  alltid om valet mellan ett antal kända tekniska 

lösningar. Det enskilda företagets tekniska kunskaper är i hög  grad  ett resultat av 

historiska investeringar och teknikvalet är därmed starkt kopplat till sökandet efter ny 

teknisk information/kunskap. Detta sökande är dock kostsamt och innebär inte sällan 

att företag tvingas testa nya (ej tidigare använda) processer. Distinktionen mellan 

teknik-val och teknikutveckling är därför flytande  (se  Rosenberg,  1997, samt  aysnitt  

1.6.3).  

Att studera miljövänliga  argument  och miljörätt etc. ur ett historiskt perspektiv, löper 

risken att bli anakronistiskt med  tanke  på hur ungt begreppet miljö är med  den  

innebörd det  har  idag. Begreppet miljö hade funnits tidigare21  men  blev mer allmänt 

förekommande i det svenska språket  under  åren  1963-64  (ungefär samtidigt även i 

andra språk) i samband med  den  dåtida debatten om gifter, utsläpp och föroreningar. 

Miljöhistorikern Sverker Sörlin menar att "[g]enombrottet, [...], speglade behovet av 

ett begrepp som kunde sammanfatta mångfalden av frågor om människa,  natur  och 

hälsa."22  

Att studera det miljövänliga i början av 1900-talet problematiseras ytterligare av det 

faktum att hänsyn för miljön inte existerade i sådan  form  som vi idag förknippar med 

begreppet miljövänligt. Det fanns emellertid ett växande motstånd vid sekelskiftet mot  

den  industriella föroreningen av luft och vatten,  men  också mot  de  kommunala 

avloppssystemens förorenande av vattendragen.  Man  kallade det inte miljöproblem 

utan vattenförorening, luftförorening, förgiftning osv., och  man  placerade  in de  nya 

problemen i gamla fack. Föroreningsfrågor blev  en  fråga om hälsoskydd som kom att 

skötas av hälsovårdande myndigheter etc. Uppslutningen kring dessa frågor var inte 

särskilt  bred  i början av seklet, även om det fanns  en  debatt i facktidskrifter, dagspress 

och riksdag. Frågorna hade emellertid aldrig någon  central  ställning i  den  politiska  

20  Rosenberg  (1997), s. 26. 
21  Enligt  Brännlund och Kriström  (1998, s. 8)  introducerades  ordet  miljö "i  modem litteratur av Jacob von  
Uexkull  sä  sent som 1909 (han  använde  det  tyska  ordet  Umwelt)."  
22  Sörlin  (1996), s. 9. 
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debatten,23  och det kom att dröja till 1960-talet innan regeringen utarbetade  en  samlad 

lagstiftning mot industriell förorening i och med  1969-års  miljöskyddslag. 

I artikeln "Miljöpolitik på längden och tvären. Några synpunkter på svensk miljövård  

under  1900-talet"  (1991)  sätter  Lars  Lundgren etiketten miljöskydd på det förorenings-

motstånd som växte fram som  en  följd av  den  expanderande industrin och kommuner-

nas avloppssystem vid sekelskiftet och som främst baserades på hälsoskydd. Lundgren 

menar också att det parallellt med detta miljöskydd dessutom växte fram ett 

naturskydd med rötter i 1890-talets nationalromantik, som byggde på att vissa ytor  

skulle  skyddas mot exploatering av industri, jordbruk och vattenkraft.24  Skyddet  skulle  

främst ske av vetenskapliga och estetiska skäl. Naturskyddarna intresserade sig alltså 

till  en  början inte alls för hur industrin drevs, bara för var  den  drevs.25  Med 

kvicksilverproblemen på 1960-talet upptäcktes att föroreningsproblemen inte enbart 

var lokala, att effekterna kunde dyka upp långt ifrån utsläppspunkten, och  under  lång 

tid efter användningen.26  Nu  kom också genombrottet för  den  moderna miljövården, 

och naturskyddet och miljöskyddet möttes. Mötet kan sägas  ha  befästs  1967  genom att 

naturvårdsnämnd, luftvårdsnämnd, vatteninspektion m.fl. slogs samman till statens 

naturvårdsverk.27  

Den  hänsyn för miljön (miljövänliga  argument)  som studeras i denna uppsats utgörs 

med andra ord av det föroreningsmotstånd som växte fram kring sekelskiftet, och som 

kan betraktas som  en  av grunderna till vår moderna miljövård. Mer  konkret  utgörs  de  

miljövänliga  argument  som skall studeras i denna uppsats av motstånd mot bl.  a fiber-

och kemikalieutsläpp som orsakar skador på fiske och dålig lukt i vattendrag,  samt  av 

motstånd mot illaluktande och hälsovådliga gaser i luft.  

23  "Under  1900-talets första decennier var föroreningsfrågan trots  en  stundtals livlig debatt ingen stor politisk 
fråga. Inget parti berörde  den  i  program  eller valmanifest," (Lundgren,  1999, s. 237). 
24  Lundgren benämner dessa båda linjer i  den  svenska miljövården,  den  blå (miljöskyddet) och  den  gröna 
(naturskyddet)  (se  bl.  a  Lundgren,  1999). 
25  Lundgren  (1999). 
26  Ibid.  

27  Lundgren  (1991). 
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1.5 	Tidigare  forskning 
1.5.1 	Fokus på interaktionen  mellan  teknik-  och miljöhistoria 
Inom teknikhistorisk  forskning har  intresset för att studera  interaktionen  mellan miljö 

(naturmiljö) och  teknik  växt fram  under  framförallt senare  delen av  1990-talet. I  

rapporten Teknik-  och miljöhistoria:  En  forskningsöversikt  (1995),  undersöker 

historikern  Eva  Jakobsson huruvida  kombinationen av de  miljö- och teknildüstoriska 

forskningstraditionerna är fruktbar.  Hon  kommer  fram till att "miljöhistoria är  en  

vetenskapsgren  med brist på  teoretiska verktyg,"  men  menar att  en del av de  teoretiska 

verktygen  kan  hämtas i  den  teknikhistoriska traditionen.28  Vidare menar Jakobsson att  

om man  likaledes lägger miljöaspekterna till  forskningen om  tekniken, "erhåller  det  

forskningsfältet  en ny  giltighet och sprängkraft."29  Sociologen Jane  Summerton  ger  i  

sin tur  förslag  på  nya, ännu inte utforskade, områden i  studiet av  stora tekniska 

system,3°  i  sin artikel  "Stora tekniska  system- en introduktion  till forskningsfältet"  

(1998).  Hon  påpekar här att  "analyser av  ekologiska  faktorer  [är] ett viktigt tillämp-

ningsområde, inte minst utifrån  den  kraftiga  betoningen av  miljö-frågorna och deras 

betydelse i  vår tid.  Hur  har  hänsyn till  naturen  påverkat  (eller  inte tillåtits påverka)  de  

olika systemens utformning?"  (min  kursivering).31  Forskning som  fokuserar  på 

interaktionen  mellan  teknik-  och miljöhistoria efterfrågas också internationellt. Bl.  a  

påpekar  de  amerikanska historikerna  Jeffrey  K. Stine  och  Joel A.  Tarr,  i artikeln  "At 

the  Intersection of  Histories:  Technology  and the  Environment"  (1998),  att;  

[a] review of environmental history and the history of technology uncovers numerous 
superficial references to the intersections of technology and the environment, but until 
recently this relationship has seldom constituted the principal focus of concem.32  

Det finns emellertid redan  nu  exempel på  studier  som mer eller  mindre  fokuserar på  

interaktionen  mellan industriell produktion och miljö, vilken är  den  interaktion som  

jag  ayser belysa i föreliggande uppsats. Ett exempel är avhandlingen Industrialisering 

av älvar —  studier  kring svensk vattenkraftutbyggnad  1900-1918 (1996),  där  Eva 

28  Jakobsson  (1995), s. 26. 
29  Ibid.  
39  Sununerton påpekar att begreppet stora tekniska  system betyder  skilda saker inom olika  discipliner  och  
traditioner  att säga att  man  studerar  teknik som  ett  system, men  att ett grundläggande  tema  är att  modern  teknik  
inte  kan  betraktas  som  enstaka artefakter utan i stället måste  ses som  delar  av  komplexa  system,  där ett  stort antal  
aktörer och  organisationer  utvecklar och  driver  ett  system  där  institutioner  och institutionella regelverk utgör 
ramarna för verksamheten. Summerton påpekar vidare att  man  inom teknikhistorien använt denna  ansats  
framförallt i  studiet av  klassiska  infrastrukturer,  dvs,  transport,-, telekommunikations-,  och energisystem 
(Summerton  1998, s. 2  lt).  
31  Summerton  (1998), S. 36. 
32  Stine  och  Tarr  (1998), s. 601. 
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Jakobsson studerar konflikten mellan vattenkraftsindustrin och agrara intressen i 

samband med  den  svenska utbyggnaden av vattenkraften vid 1900-talets början. Ett 

annat exempel är avhandlingen Industrialisering och förändrad miljöpåverkan — 

Råvaruflöden  samt  svavel- och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra  Kalmar  län  1655  -  

1920 (1996),  i vilken  John  Svid6n analyserar ett antal järnbruks industrialisering ur ett 

materialflödesperspektiv. Ytterligare  en  historisk studie som fokuserar på  interaktio-

nen  mellan industriell produktion och miljö,  men  ur ett politiskt/rättsligt perspektiv, är  

Lars  Lundgrens ovan nämnda avhandling Vattenförorening —  Debatten  i  Sverige 1890-

1921 (1974),  där debatt och politik kring  den  vattenförorening som följde 1890-talets 

snabba industriella expansion i  Sverige  kartläggs.33  

Lyfter vi blicken bortom svensk historieforskning finns ett stort antal  studier  som 

utifrån olika perspektiv studerar  den  historiska relationen mellan industriell produktion 

och miljö. Grundläggande  drag  i flera av dessa  studier  är bl.  a  fokuseringen på 

konflikter kring förorening, på teknikens sociokulturella kontext, på maktdelningens 

(mellan industrin och offentliga institutioner) betydelse i försöken att lösa konflikterna 

kring förorening, och på betydelsen av att relatera förorening, och konflikter kring 

förorening, till existerande värderingar/normer om naturmiljön. 

I  en av  dessa  studier, The  Search  for the  Ultimate  Sink (1996),  studerar  Joel A.  Tarr  i  

en samling  artiklar, spänningen genom  historien  mellan  dels  avfallsproduktion (i  både  

hushåll och  industri)  och  dels  försöken att göra  sig av med  avfallet,  eller  att kontrollera  

det  till minsta möjliga kostnad. Tidsmässigt berör artiklarna  perioden 1850-1950.  Att  

det  i många  fall  hunnit  gå  mycket lång  tid  innan  industrier  tagit  hand  om  sitt avfall 

förklarar  Tarr  dels med  att  det  allmännas  fokus  länge varit inställt  på  ekonomisk 

utveckling, vilket i  sin tur  bidragit  med en  allmän ovilja mot att skapa  hinder  för 

industrin  med  hjälp  av t ex  miljölagstiftning,  samt dels med  att industriella  grupper  

länge besuttit  stor politisk  makt. 

I boken  Nature  Incorporated  —  Industrialization  and the  Waters of  New England 

(1991), beskriver  i  sin tur  Theodore Steinberg  uppkomsten  av  Waltham Lowell-

fabrikerna (textilfabriker)  under den  industriella  transformationen av New England  i 

början  av  1800-talet. Denna historia  har  berättats tidigare  men  Steinberg  skapar  en ny  

förståelse för  industrialiseringen  genom att göra ett närmande till miljön och påvisa att  

33  Sörlin  (1988)  utgör ytterligare ett exempel.  
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industriell kapitalism inte bara är ett ekonomiskt  system  utan även består av 

ekologiska relationer, såsom exempelvis av vattenkraft.  

The emergence of industrial capitalism [...] involved a profound restructuring of the 
environment — a far more comprehensive incorporation of nature into the human agenda 
than ever existed before.34  

En konflikt som under  1960-talet uppstod kring gruvföretaget  Reserve  Mining's  

avfallsutsläpp i  Bay Superior  vid  Lake Superiors  norra kust,  USA,  behandlas  av 

Robert  Bartlett  och  Lynton  Caldwell  i  studien The Reserve  Mining Controversy  —  

Science,  Technology,  and  Environmental Quality  (1980).  Fallet  Reserve  Mining  visar  

hur  offentliga  konflikter kan  uppstå  som en konsekvens av  ojämna värdeförändringar i 

ett samhälle.  Den  traditionella synen  på industri  och  teknik som  representerande 

ekonomisk tillväxt, utmanades  under  60-talet  av  nya värdenormer,  den  nya  "post-

industriella miljöetiken,"35  vilken placerade ekologiska och icke-ekonomiska värden 

framför  teknisk  utveckling och ekonomisk tillväxt.  Reserve  Mining-kontroversen  

mynnade  ur en konflikt  kring dessa värdenormer. Vetenskapliga och tekniska 

kunskaper  blev  därför bara brickor i ett spel och  kunde  inte användas  som en  allmän 

grundval i försöken att lösa  konflikten.  

Ytterligare  en historisk studie som kan  sägas fokusera  på interaktionen  mellan  

industriell  produktion  och miljö är  Gordons  och Malones  The  Texture of Industry  —  An  

Archeological View of  the  Industrialization of  North America  (1994),  vilken är  en  

industriarkeologisk  studie  över  den  nordamerikanska  industrialiseringen. Studien  är 

organiserad kring  de naturresurser som  spelade  störst  roll under respektive  period  av 

industrialiseringen,  först trä och strömmande vatten, senare kol och  malm  etc.36  Jeffrey  

Stines  Mixing  the  Waters  —  Environment, Politics,  and the  building  of  the  Tennessee —  

Tombigbee Waterway  (1993), samt  P.A.  Coates The Trans-Alaska  Pipeline  Contro-

versy: Technology, Conservation,  and the  Frontier  (1991),  är vidare exempel  på  

historiska  studier som belyser  hur  miljöopinioner lyckats modifiera stora infrastruktu-

rella  system, en kanal samt en  oljeledning,  så  att  en del av  denna  opinions  miljövänliga  

argument  inkorporerats i  den  faktiska  designen  och  konstruktionen.  Dessa  studier 

34  Steinberg (1991), s. 12. 
35  Den  nya miljöetiken och  den  parallellt framväxande miljörörelsen uppstod, menar författarna, inte  ur intet  i  
USA under  1960-talet;  "but in large part it represented the coalescence of several antecedent social movements 
that had long influenced public policy; the conservation movement, the public beauty movement, the public 
health movement, and to a considerable extent, the consumer movement," (Bartlett  och  Caldwell, 1980, s. 39). 
36  Ytterligare  studier som  fokuserar  på  industriell  produktion/miljö, är Pratt (1980)  samt  Bartlett (1995). 
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ligger nära denna studie så till vida att  jag  också ämnar studera milj övänliga  arguments  

inkorporering i teknik, ehuru mitt studieobjekt inte är  en  stor kanal, oljeledning etc., 

utan ett enskilt produktionsföretags teknikvalsprocess.  Stines  och  Coates  fokuserar 

dessutom, till skillnad från föreliggande uppsats, på relativt  modern  tid, dvs. 

huvudsakligen 1970-tal.  

De studier  som presenterats ovan ligger nära föreliggande studie så till vida att  de  alla 

på olika sätt fokuserar på  interaktionen  mellan industriell produktion och miljö.  De  

skiljer sig emellertid på två viktiga områden, dels fokuserar  de  inte på det enskilda 

företaget,37  än  mindre  på hur rniljövänliga  argument  kan påverka företagets teknikval, 

och dels fokuserar studierna ovan inte på tidigt 1900-tal utan oftast på senare perioder. 

Exempel på  studier  som i högre omfattning fokuserar på företag, miljö,  samt  på tidigt 

1900-tal, finner vi dock inom företagshistorien.  

1.5.2 	Företag och miljö — ett nytt  fokus  Mom företagshistorien 

I tidskriften  Business  History  Review  har man under  1990-talets senare  del  kunnat 

skönja framväxten  av en ny  inriktning inom företagshistorien,  en fokusering på  

företagets  interaktion med den  naturliga miljön. Denna inriktning  har  bl.  a  förespråkats  

av  historikern  Christine M. Rosen.  I artikeln  "Business  Against  Pollution in  Late  

Nineteenth Century  Chicago" (1995), belyser  hon  de  skilda  roller som  amerikanska 

företag  kunde  spela i fråga  om  föroreningskontroll i slutet  av  1800-talet, och  hur  det  

fanns företagare  som  engagerade  sig  i kampanjer mot rökföroreningen.  Rosen  skildrar 

här inte bara företags inställning till  industriell  förorening  av  miljön;  hon  belyser  också  

den  process genom vilken företagsledare och ingenjörer utvecklade och  spred tekniker  

för minskandet  av  förorening, liksom  de  tekniska  problem de  stötte  på  i  den processen. 

Rosen  poängterar vikten  av  att  se  till  mer  specifika ekonomiska och sociala 

förhållanden,  samt  personliga  faktorer  för att förstå varför vissa företag  var mer  villiga 

än andra i att engagera  sig  i utsläppsminskande åtgärder. 

I  en  senare  artikel, som Christine Rosen  skrivit tillsammans  med Christopher  Sellers,  

och  som  inleder  temanumret "Business and the  Environment"  i  Business  History  

Review  (1999),  formuleras grunderna för  en ny  "eko-kulturell"  ansats  inom 

företagshistorien, detta i syfte att  få  företagshistoriker att sluta behandla  industriell  

förorening  av  miljön  som en  "yttre" omständighet.  Rosen  och  Sellers  tar också upp  

37  I  Bartlett  och  Caldwell  (1980),  spelar ett företag huvudrollen, ehuru  fokus  inte  ligger på  företagsnivån utan  på 
det  politiska  planet. 
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kritiska teman för  den  företagshistoriker som önskar utgå från  en  eko-kulturell ansats 

och menar bl.  a  att marknaden är  den  primära  determinanten  bakom företags inverkan 

på  den  naturliga miljön,  men  att även staten formar  interaktionen  mellan företagen och  

den  naturliga miljön, framförallt genom att  den  stiftar lagar och regleringar. 

I  en  annan  artikel  i samma  temanummer,  Hugh Gormans  "Efficiency, Environmental 

Quality,  and  Oil Field Brines:  The  Success  and  Failure of  Pollution Control by  Self 

Regulation"  (1999),  analyseras amerikanska oljeproducenters hantering  av sin produk-

tions  negativa miljöeffekter  under perioden 1920-1970.  Gorman  menar att  det under 

den  första  halvan av  1900-talet existerade  en  ekonomisk  agenda  för kontrollerandet  av  

industriell  förorening. Förorening indikerade  helt enkelt ineffektivitet.  Gorman  menar 

också att denna  agenda  nådde  sin  begränsning i slutet  av  1950-talet och att  det då  i 

stället började växa fram  en ny  vägledande  etik  i sammanhanget,  en etik som  

baserades  på  miljöns egna kvalitéer. Denna nya  etik,  i  form av en  modern  miljö-

lagstiftning, menar  Gorman  i  stort kom  att accepteras  av  industrin  som  ett logiskt sätt 

att bibehålla  den  nivå  av  miljökvalit&  som den  större allmänheten efterfrågade. 

I samma nummer av  Business  History  Review  studerar och jämför  Frank  Uekotter 

industrins och statliga myndigheters försök att hantera  den  industriella rökföro-

reningen i  USA respektive  i Tyskland vid sekelskiftet.38  Uekotters huvudtes är att  den  

primära förklaringen till skillnaden mellan  de  båda nationerna, vad gäller företags 

attityder, statliga myndigheters metoder etc., står att finna i  de  båda nationernas 

distinkt skilda kulturer.  Han  menar att reningen av rökutsläpp inte mötte något större 

motstånd från företagare i Tyskland därför att  den  välutvecklade tyska byråkratin 

indirekt gjorde företagare till passiva mottagare för reglering,  men  att det i  USA  

däremot inte fanns någon välutvecklad byråkrati på området, varför det där uppstod  en  

allmän debatt om rökförorening. Detta, menar Uekotter, gav amerikanska företagare 

möjlighet att  delta  i debatten och på så sätt utveckla  en  positivare attityd gentemot 

rening av rökutsläpp,  samt  vara med och utforma effektiva miljöregleringar. 

I sitt försök att formulera förklaringsfaktorer bakom företags engagemang i 

minskandet av rökförorening, betonar Uekotter dels  den  fasta egendomens betydelse, 

dvs, hur rädslan för att  fast  egendom, såsom fastigheter,  skulle  kunna minska i värde 

genom att  de  svärtades av rökförorening, kunde fungera som ett incitament för  

38  Uekotter (1999). 
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rökminskningsaktivitet.  Dels  betonar  han,  liksom  Rosen, en social  förklaringsfaktor,  

"civic pride",  som  ett  incitament  för engagemang. Slutligen tar Uekotter också upp  den  

amerikanska  institutionen  rökinspektör,  som på både en teknisk  och  politisk  nivå  

kunde  förena  målet  att förebygga rök  med målet  att hålla  sig med en god  

bränsleekonomi. 

[S]moke inspection was a win-win scenario: businessmen obtained a reliable source of 
technical information and frequently saved on their coal bills, mechanical engineers 
achived jurisdiction on the technological aspects of smoke prevention, and the anti-
smoke movement took pleasure in a more effective smoke abatement strategy.39  

Uekotter menar att institutionen troligtvis var  en  starkt bidragande orsak till  den  

positiva utvecklingen i  USA  kring sekelskiftet  1900  i fråga om rökminskning. 

Ännu  en artikel  i samma  temanummer  betonar rökinspektörens betydelse, nämligen  

David  Stradlings och  Joel A.  Tarrs  "Environmental Activism, Locomotive Smoke,  and 

the  Corporate Response:  The Case  of  the  Pennsylvania  Railroad  and Chicago  Smoke  

Control".  Här skildras ingående  de metoder som det  statliga järnvägsbolaget i Pennsyl-

vania använde  sig av under  1900-talets första  decennier  i syfte att blidka  opinionens  

och myndigheternas motstånd mot järnvägens rökförorening.  Som  förklaringsfaktorer 

bakom företagets engagemang nämner Stradling och  Tarr  företagets  incitament  för att 

skapa passagerarkomfort, dvs, att rök inte  skulle  besvära passagerare  vid  fönstren  på 

tågen eller på  perrongerna,  samt incitament  för att förbättra bränsleekonomin och 

undvika  negativ PR. 

1.5.3 	Tidigare  forskning  —  en  sammanfattande  diskussion 
En historisk studie med interaktionen  mellan  teknik  och miljö i  fokus  är motiverad  om 

man får tro  Jakobsson, Summerton,  Stine  och  Tarr.  Det  övergripande syftet  med  

föreliggande  studie  är också  just  att utforska  det område  där teknikhistoria och 

miljöhistoria möts genom att utforska miljövänliga  arguments  inverkan  på  ett företags 

teknikval  under  tidigt  1900-tal. En sådan studie  är speciellt motiverad  av det faktum  att 

tidigare  forskning  inom miljö- och teknikhistoria i mycket liten  grad  fokuserat  på  

denna  interaktion.  I  historieforskningen om  industrier/företag/och  teknik har  miljön 

länge fått spela  en  extern  roll.  Likaså  har man  i  historieforskningen om  miljön i hög  

grad  tenderat att betrakta fenomen  som industrialisering  och  teknisk  utveckling  som 

39  Uekotter (1999), s. 670. 
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yttre omständigheter utan att närmare studera  interaktionen  mellan industrialiseringen/  

den  tekniska utvecklingen och miljön.  Den  forskning som hittills ändå gjorts på 

området  har  huvudsakligen fokuserat på industriproduktionens/teknikens effekter på  

den  naturliga miljön,  under  det att  den  omvända relationen, dvs. miljöns/miljövänliga  

arguments  effekter på företag/teknik, är  mindre  studerad. Denna  brist har  emellertid på 

senare år börjat uppmärksammas av både teknikhistoriker, företagshistoriker och 

miljöhistoriker. 

Eftersom  jag har  för aysikt att studera  interaktionen  utifrån ett företagsperspektiv  har 

jag  funnit mycket  inspiration  i  den  nya "miljöinriktning" inom företagshistorien som 

är presenterad ovan.  Rosen (1995)  studerar exempelvis amerikanska företags inställ-

ning gentemot föroreningskontroll i slutet av 1800-talet,  samt  hur det spreds tekniker 

för minskandet av föroreningen, och vilka tekniska  problem  företagen stötte på i  den  

processen. Rosens ansats ligger mycket nära ansatsen i denna uppsats eftersom även  

jag har  för aysikt att studera  den  tekniska verklighet som svenska företag stod inför i 

början av 1900-talet då teknik  skulle  väljas/utvecklas utifrån miljövänliga  argument. 

Rosen,  liksom Uekotter, poängterar också vikten av att  se  till mer specifika 

ekonomiska och sociala förhållanden,  samt  till personliga faktorer i fråga om att finna 

orsaken till att vissa företag var mer villiga än andra i att engagera sig i förorenings-

minskning. Även  jag  betonar vikten av att låta sociokulturella faktorer få förklara ett 

företags miljövänliga teknikval  (se  aysnitt  1.6.2). 

De  företagshistoriska artiklarna ovan behandlar alla olika företags svar på motstånd 

mot industriell miljöförstöring.  Till  viss  del  berör  de  också  de rent  tekniska aspekterna 

av responsen. Mitt huvudsakliga bidrag i sammanhanget blir emellertid att i mycket 

större omfattning än vad som är fallet i forskningen ovan, belysa det sökande efter ny 

teknik som inleddes som  en  effekt av att företaget ställdes inför yttre restriktioner i  

form  av klagomål på företagets utsläpp i luft och vatten. Utöver denna tekniska 

fokusering kommer  min  forskning också att skilja sig från  den  företagshistoriska 

forskningen ovan så till vida att  jag  utgår från  den  svenska pappers- och 

massaindustrin. Detta innebär, utöver att svenska förhållanden belyses, att  en  

förorening i  form  av luftburen lukt  samt  fiberutsläpp i vattendrag står i fokus i stället 

för  den  i artiklarna ovan så dominerande rökföroreningen.  
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1.6 	Miljö och teknikval:  en  teoretisk diskussion  
1.6.1 	Valet av  relevant  analysnivå 

Syftet med detta aysnitt är att presentera  en  teoretisk referensram som hjälper oss att 

förstå;  (a)  vad som motiverar sökandet efter/valet av miljövänlig teknik;  samt  (b) hur 

sökandet efter denna teknik, teknikvalsprocessen, kan gå till.  

En relevant  analysnivå för  en studie  över teknikutveckling  skulle enligt  

"traditionsenlig" teknikhistorisk anda vara att studera utvecklingen  av  ett tekniskt 

system.4°  Intresset för att beskriva och förklara framförallt  infrastrukturers  framväxt 

och förändring över  tiden, har  varit  stort  inom  svensk  och internationell teknikhistorisk  

forskning sedan  slutet  på  1980-talet.  Den amerikanske  teknikhistorikern  Thomas P.  

Hughes analys  av  stora tekniska  system  (LTS)  har haft en stor  betydelse för denna 

forskningsinriktning. Hughes  grundtanke  är att  de  tekniska systemen  både  är  socialt  

konstruerade och samhällsförändrande,  samt består av både  artefakter,  organisationer  

och  institutioner,  vilka inte  går  att skilja åt utan interagerar i  en  "seamless  webb."41  

Han  menar att  man  genom att studera  både de  sociala och tekniska komponenterna i  

systemet får en  större förståelse för  hur  systemet  förändras.42'43  

Med ett sådant perspektiv riskeras emellertid teknikutveckling att bara uppfattas vara 

"frukten av inre drivkrafter i autonoma stora tekniska system,"44  eller som  John  

Staudenmaier uttrycker det;  

4°  För  en definition av  begreppet stora tekniska  system, se not 30. 
41  Ett  av  Hughes främsta  bidrag  till  systemansatsen har  bl.  a  varit att konstruera  en  komplex  begreppsapparat.  Se  
vidare aysnitt  1.6.3. 
42  Denna  forskningsansats har  beskrivits ingående i bl.  a  Networks of Power. Electrification  in Western  Society,  
1880-1930 (1983), som  är  en  omfattande  studie  över  elektricitetens  framväxt och utbredning i  Chicago, London  
och  Berlin  mellan  1880-1930.  Här tillämpar Hughes  sin  modell empiriskt.  Se  även Hughes  (1987).  I  Sverige har  
flera teknikhistoriker använt  sig av  Hughes modell.  Se  bl  a;  Hansson  (1994);  Jakobsson  (1996);  Kaijser  (1986);  
Olsson  (1995); samt  Wormbs  (1997). 
43  Nära besläktad  med  LTS-ansatsen är  den  nätverksteori  (om  nätverksteorins innehäll,  se  bl.  a  Håkansson,  ed, 
1987) som  utvecklats  av  företagsekonomer  vid Uppsala universitet sedan  början  av  1980-talet  (om  nätverks-
teorins framväxt,  se  Johansson och Mattson,  1994),  och  som  bl.  a har ambitionen  att förklara  teknisk  utveckling  
pä  industrinivå.  Alexandra  Waluszewski  har  beskrivit utvecklingen  av en ny mekanisk  massateknik inom  svensk  
massaindustri, CTMP-tekniken, utifrån nätverksteorin i  sin  avhandling Framväxten  av en ny mekanisk  
massateknik:  en  utvecklingshistoria  (1990).  Hon  har  därmed kartlagt  det  samspel/nätverk  av  aktörer,  resurser  och  
aktiviteter ur  vilket CTMP-tekniken växte fram. Nätverksteorin baseras  på just  dessa  tre  begrepp; aktörer,  
resurser  och  aktiviteter.  Aktörer i ett nätverk, dvs,  individer eller organisationer (ex.  företag), antas kontrollera 
fysiska, finansiella och personella  resurser (ex.  kunskaper). Resurserna betraktas  som  heterogena  (om resursers 
heterogenitet, se  Wedin,  2001),  dvs, deras värde antas baseras  på  hur  de  kombineras ihop  med  andra  resurser. 
Resurser binds  nämligen  enligt  nätverksteorin samman, förändras  eller  byts ut till följd  av  att aktörer utformar  
produktionsaktiviteter  och  transaktionsaktiviteter,  vilka även  de  är sammanlänkade,  eller  synkroniserade och 
koordinerade, i längre kedjor. Ett exempel  på resursers heterogenitet  är teknikens spårbundenhet i  en  kapital-
intensiv  industri såsom pappers-  och massaindustrin.  
44  Jakobsson  (1995), s. 22. 
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In such an extreme use of the system approach, the history of technology would be 
reduced to a detailed chronicle of "the system" and all non systematic human factors 
would vanish.45  

Likaså tenderar det enskilda företagets strävan efter kostnadseffektivitet att nedtonas. 

Ett systemfokus hjälper oss med andra ord inte att närmare förstå vad som ger 

incitament till sökandet efter/valet av ny teknik eller hur sökandet efter ny teknik, 

teknikvalsprocessen, kan  se  ut. I föreliggande studie  har jag  därför valt att fokusera på 

det enskilda företaget, dels därför att det ytterst är där som beslut om teknikval och 

förändringar i produktionsprocessen tas, och dels därför att det enskilda företaget 

(oftast)  har  tydliga mål med  sin  verksamhet (vinstmaximering, effektivitet etc.), mål 

som i  sin  tur utgör  en  lämplig vägledning för analysen i  form  av testbara hypoteser. 

Företaget verkar emellertid inte i  en  isolerad värld utan präglas starkt i  de  enskilda 

valen av institutionella och organisatoriska förhållanden. Det påverkas av lagar, 

bankväsende, vetenskap, miljögrupper, återförsälj are, infrastruktur, branschorganisa-

tioner etc., främst genom dessas inverkan på företagets kostnader och intäkter. Hughes 

tankar om  de  tekniska systemens uppbyggnad utgör ett viktigt bidrag i detta 

sammanhang, eftersom  de  hjälper oss att förstå det enskilda företagets beroende av det 

omgivande sociotekniska systemet.46  Teknikvallteknikutveckling är således i denna 

mening inte nödvändigtvis  en intern  företagsekonomisk "historia," utan måste förstås i 

sitt komplexa beroende av andra sociala, tekniska, och ekonomiska faktorer. Att 

integrera  de  enskilda besluten om teknisk förändring med  de  restriktioner och 

möjligheter som omgivande institutioner och organisationer representerar är således ett 

viktigt steg för att förstå  interaktionen  mellan miljö och teknik.47  

Sammantaget är syftet med detta aysnitt att försöka  visa  att  de  underliggande motiven 

är viktiga för hur teknikval går till och hur  de  påverkas av samhället i övrigt,  samt  att  

de  underliggande motiven framträder tydligast på företagsnivån.  Jag  betonar speciellt 

vilken betydelse  en  konflikt kring ett företags avfallsutsläpp får på företagets sökande 

efter tekniska  alternativ,  dvs,  en situation  där  en lokal opinion  försöker driva fram 

miljövänliga tekniska förändringar som företaget å  sin  sida gärna vill undvika på grund  

45  Staudenmaier  (1985), s. 80f. Se  också Jakobsson  (1995), s. 22. 
46  Min definition av  ett socioteknislct  system  är vidare än Hughes och inbegriper inte bara  faktorer som  är 
kontrollerade  av systemet  och  som  verkar för  systemets  vidare utveckling (Hughes  1987),  utan även yttre  
faktorer som  sätter  restriktioner  för delar  av systemet.  För övrigt  har jag  inget  systemperspektiv  i Hughes  
mening,  utan fokuserar  pä  ett företag, vilket  jag  emellertid betraktar  som en del av  ett  system. 
47  Se  också North  (1993) som  betonar betydelsen  av en  samhällsvetenskaplig forskningsinriktning  som  utan att 
tappa  sin fokus på  enskilda  val  och  incitament,  också lyfter fram  institutionell  analys och  institutioners  "inverkan  
pä  kostnaderna för utbyte och  produktion av  varor och tjänster," (North,  1993, s. 20). 
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av kostnadsskäl. Teoridelen fortsätter med att det i aysnitt  1.6.2  först diskuteras varför 

företag söker efter miljövänliga tekniska lösningar, och därefter i aysnitt  1.6.3  

diskuteras på vilket sätt detta påverkar hur sökandet efter ny teknik ser ut.  

1.6.2 	Varför söker företag miljövänlig teknik? 
Detta aysnitt presenterar  en  teoretisk referensram som hjälper oss att förstå varför 

företag kan motiveras göra miljövänliga teknikval. Vi börjar med att utgå från  den  

mycket enkla ekonomiska teorin om det enskilda företagets mål och beteende i  den  

kapitalistiska ekonomin,  men  utvecklar  sedan  denna förklaringsmodell i flera steg så 

att det tydliggörs hur företaget kan påverkas av faktorer bortom marknadssystemets 

prismekanism. Ett citat av  Thomas  Hughes ger oss  en  föraning om kärnan i 

föreliggande teoridiskussion. 

[Wie  should abandon the misconception that only economic values and forces shape 
technology. [...] There are now considerable indications that environmental concerns 
will often displace simple economic rationality as a major design consideration.48  

Företaget  som en  vinstmaximeringsmaskin 

I  den  ekonomiska teorins modell  om det  konkurrensutsatta företaget antas  det  att 

marknaden är  fri,  att  informationen om priser  och  teknik  finns lätt tillgänglig för alla 

intresserade  parter,  och att företagen  effektivt  kontrollerar användandet  av  sina 

tillgångar. Företagets interna funktionssätt spelar  således ingen central roll  i denna 

teoribildning. "It [företaget]  is  that  well  known  "black-box" into which resources  go 

and out  of which goods  come, with little  attention  paid  to  how this  transformation is  

accomplished."  Med  andra  ord  antas företagsledningens egna preferenser inte  ha  

något  egentligt  inflytande  på t ex  teknikvalet  eftersom informationen om den  billigaste 

och effektivaste tekniken antas vara fullt tillgänglig och valet därför givet.50  

Företagets enda intresse i  den  traditionella ekonomiska teorin är således att maximera 

vinsten, inte att direkt tillvarata sociala eller ekologiska intressen. Enligt denna modell 

finns följaktligen inget utrymme för miljövänliga  argument  att direkt påverka  

48  Hughes  (1994), s. 436. 
49  Demsetz  (1997), S. 426. 
50  Ekonomer  har  utvecklat denna enkla modell i flera  steg under de  senaste decennierna. Bl.  a har de  påpekat att 
ett företags teknikval påverkas  av formen  och  graden av  konkurrens  som  företaget är utsatt för. Vidare  har man  
insett att företagsledare  kan ha  andra  mål  än  ren  vinstmaximering. Exempelvis  kan  företagsledare  ha  "ingenjörs-
mål," dvs,  de kan  föredra sofistikerad, automatiserad  produktion  framför enklare, arbetsintensiv  produktion,  och 
välja  teknik  därefter.  Se  bl.  a  Stobaugh och  Wells  (1984). 
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företagets teknikval.51  Inte  desto mindre  drabbas tredje  part  av så kallade externa 

kostnader, dvs, kostnader utanför marknadssystemets prismekanism vilka företaget 

åsamkar samhället.52  Dessa inkluderar förorening av vatten, luft och  mark  och/eller 

överutnyttjande av naturresurser. I det följande går vi vidare och diskuterar hur tredje  

parts  intresse kan kanaliseras. 

Vinstmaximering  under  restriktioner 

Tredje  parts  intressen kan sätta restriktioner för företagets verksamhet och på så vis 

påverka teknikvalet.  En  viktig distinktion kan göras mellan  de  fall  då ett miljövänligt 

teknikval görs för ett företag genom  en  formell restriktion, såsom exempelvis genom  

en  miljöskyddslag, och när ett miljövänligt teknikval görs mer eller  mindre  frivilligt av 

ett företag genom  en  informell restriktion, såsom exempelvis genom  en lokal opinion. 

De  formella restriktionerna lagar/regleringar och rättsliga domar kan bl.  a  uttrycka 

hänsyn för miljön och direkt tvinga ett företag att  t ex  investera i miljövänlig teknik.53  

I ett exemplariskt demokratiskt samhälle reflekterar eventuella lagar/regleringar också 

marknadens och opinionens (dvs, folkets) miljöpreferenser, och det hade i detta 

sammanhang inte funnits något skäl att studera något annat än lagar/regleringar.  Nu 

lever  emellertid ingen i ett sådant samhälle. 

Marknaden, dvs, kunder/konsumenter, leverantörer etc.,  kan  också  direkt  uttrycka 

hänsyn för miljön, vilket  kan  ge företag  incitament  att välja  teknik som  exempelvis 

minskar förorening. Likaså  kan  ett företag lyssna  på en opinion som  uttrycker hänsyn 

för miljön, i syfte att uppnå ryktet att vara  en god  arbetsgivare  eller en god korporativ  

samhällsmedborgare för att skapa  goodwill som  i  sin tur kan  bidra  med  bättre tillgång  

på kapital,  ökad entusiasm för att arbeta  på  företaget, och minskad risk för rättsliga 

åtgärder.54  I artikeln  Environmental Activism, Locomotive Smoke,  and the  Corporate 

Response:  The Case  of  the  Pennsylvania  Railroad  and Chicago  Smoke  Control (1999),  

skildrar  David  Stradling och  Joel A.  Tarr  hur  ett järnvägsföretag i  Chicago  reagerar  på 

en lokal opinion  mot företagets luftförorening i  form av  rökutsläpp i början  av  1900-

talet;  

51  Detta innebär inte att miljövänliga val inte görs, det innebär emellertid att det miljövänliga i ett teknikval bara 
är  en  slumpmässig bieffekt av ett vinstmaximerande beslut.  
52  Brännlund och Kriström  (1998). Se s. 12. 
53  Staten  står även för  en del  mer eller  mindre  indirekta restriktioner i sammanhanget, såsom i  rollen  som 
rådgivare för företag  samt  i  rollen  som samhällelig normbildare.  
54  I  den  här uppsatsen uttrycker  en lokal opinion en  tidig  form  av miljöpreferenser som  den  (opinionen) vill, och 
lyckas, fä företaget att lyssna till. I Örebrokonflikten kom emellertid opinionens informella restriktion att utveck-
las till  en  formell restriktion i och med länsstyrelsens och Regeringsrättens domslut.  
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[T]he Pennsylvania Railroad managers [..1 disliked heavy smoke because it drew 
public criticism, created undesirable publicity, and attracted the attention of municipal 
smoke control officials. Thus, management attempted to meet municipal smoke control 
ordinances as long as they did not seriously interfere with railroad operations, limit their 
profitability, or force them to make major technological changes that did not fit their 
own timetable.55  

Pennsylvania  Railroads  mötte kritiken genom att bl.  a  byta bränsle och utbilda eldare 

och  mekaniker  i effektivare förbränningsmetoder.56  

Att hävda att miljöpreferenser, uttryckta genom bl.  a  lagar/regleringar/domslut, 

marknad och  opinion,  kan sätta restriktioner för ett företag är således förenligt med  

den  traditionella ekonomiska teorin eftersom företagets enda primära intresse 

fortfarande kan vara vinstmaximering.57  Avslutningsvis är det dock viktigt att påpeka 

att även om såväl formella lagar och regleringar som "informella" klagomål båda kan 

utgöra restriktioner för företagets verksamhet, kan det i praktiken vara svårt att göra  en 

klar  distinktion mellan dessa.  Jag har  redan nämnt möjligheten att allmänhetens 

preferenser  (opinion)  finns "lagrad" i existerande lagar och bestämmelser.  En  "om-

vänd"  situation  är också vanlig, nämligen att tredje  part,  som drabbas av ett företags 

utsläpp, formulerar sina klagomål med tydlig hänvisning till existerande lagstiftning i 

syfte att öka möjligheten att genomdriva milj övänliga förändringar i tekniken. Av 

ovanstående följer således att det i  studier  av miljökonflikter är viktigt att betrakta 

opinioner och lagar som inbördes beroende och inte som separata fenomen. 

Intressen utöver vinstmaximering  

Kan  företag i  en  kapitalistisk ekonomi, även om  de  inte utsätts för restriktioner, ge 

uttryck för andra intressen än ren vinstmaximering i sina teknikval? Ett viktigt skäl till 

att så kan vara fallet är att företag består av människor, där det främst är företagsledare 

och ingenjörer som antas välja tekniken. Dessa teknikväljare är i  sin  tur  en del  av  en  

komplex  social  kontext (uppfostran, utbildning, sociala kontakter etc.), vilken påverkar 

deras beteende.  Den  sociala kontexten är inget som teknikväljaren medvetet kan 

koppla bort när hon/han väljer teknik.  

55  Stradling och  Tarr  (1999), s. 702. 
56  Stradling och  Tarr  (1999). 
57  Rosen  och  Sellers  utgår också från att  stat  (lagar/regleringar), marknad och  opinion  är kritiska  determinanter  
bakom företags  interaktion med  miljön, när  de  försöker formulera  en ny  ekokulturell  ansats  inom företags-
historien  (Rosen  och  Sellers,  1999). Se  också aysnitt  1.5.2. 
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Det kan handla om vänskapsband, sociala skyldigheter gentemot exempelvis ett 

brukssamhälle (vilket teknikväljaren ofta själv är  en del  av), där företaget/bruket spelar  

en central roll.  Det kan också handla om  rent  personliga värden;  en  teknikväljare kan  t 

ex  i vissa lägen sätta  den  långsiktiga utvecklingen för  den  egna staden i första rummet. 

Med andra ord,  en  teknikväljare är  en del  av  en social  kontext och väljer därmed inte 

nödvändigtvis teknik med enbart ekonomiska förtecken.  

Christine Rosen  diskuterar  just  eventuella  motiv  för företag i  Chicago  i slutet  av  1800-

talet att investera i rökminskningsteknik. I artikeln  Business  against  pollution in  late  

nineteenth century  Chicago (1995), kommer  hon  bl.  a  fram till att;  

people  [företagare]  who abated their smoke voluntarily were a very mixed group from a 
broad spectrum of industries for whom the costs and difficulties of achieving varied 
widely. [...] In light of the lack of any clear economic patterns, [.. .] it may be more 
useful to look at voluntary abatement as a social rather than an economic phenome-
non.58  

Som förklaring till att vissa företagare frivilligt gick med på att minska rökutsläppen, 

ger  Rosen  bl.  a  vänskapsband till (inflytelserika) personer som av olika anledningar 

var för minskade rökutsläpp, eller andra sociala relationer,  t ex.  att  de  gick i samma 

kyrka eller bodde i samma område som dessa personer.  Rosen  menar också att;  

[ilt  seems likely that personal values also played a role in leading the voluntary abaters 
to do what they did. Some of the voluntary abaters may, for purely personal reasons, 
simply have been more interested than the non-abaters in public improvement in general 

1. Perhaps they had a more sophisticated, enlightened sense of their private interest 
and were more willing to subordinate their own immediate economic interest in order to 
enhance their long-term interests by promoting the economic prosperity of the city as a 
whole. Or it may be that they were more physically sensitive to pollution, more prone to 
respiratory distress, more fond of sunshine, than the others.59  

En  ekonom  skulle  kanske inte stödja detta resonemang utan istället hävda att  en  

teknikväljare må värdera miljön högt  men  att  en  sådan värdering sannolikt inte  skulle  

påverka teknikvalet med  tanke  på att urvalskriteriet för teknikvalet i ett kommersiellt 

företag, vilket teknikväljaren är  en del  av, endast utgår ifrån vinstmaximerings-

kriteriet. Att det trots detta finns  fog  för att hävda att teknikväljarens personliga 

urvalskriterier kan påverka teknikvalet baserar  jag  på att teknikvä1jare i praktiken inte  

58  Rosen (1995), s. 8. 
59  Ibid.  
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har  fullständig  information  om priser och produktionsteluliker.6°  Detta innebär att 

företag först tvingas välja ut vilka tekniska  alternativ  som  man  skall skaffa sig 

ytterligare  information  om, vilket i  sin  tur gör att teknikväljarens personliga 

urvalskriterier tidigt kommer  in  i bilden (företaget vet inte vilken teknik som är 

vinstmaximerande så därför kan vinstmaximeringskriteriet inte styra fullt ut). 

Teknikval sker således i praktiken i två steg, i ett första steg väljs vilket teknikutbud 

som företaget skall välja ifrån och i ett andra steg väljs vilken teknik som företaget 

skall anamma. 

Företag kan således söka efter miljövänliga tekniska lösningar som  en  följd av att det 

utsätts för restriktioner genom lagar/regleringar och/eller genom marknader/opinioner. 

Dessutom kan företag söka efter miljövänliga tekniska lösningar genom att 

teknikväljarens personliga urvalskriterier kan påverka teknikvalet. I det följande går vi 

över till att diskutera hur teknikvalsprocessen kan  se  ut och hur denna påverkas av  de  

underliggande motiven.  

1.6.3 	Teknikvalets villkor 

Nedan följer först  en  generell diskussion om grundläggande villkor för företag som 

söker  information  om, och väljer teknik. Därefter tecknas  de  speciella förhållanden 

som ett företag ställs inför då det skall söka efter miljövänliga tekniska lösningar efter 

att  ha  blivit föremål för  en  konflikt om dess förorenande utsläpp.  Min  utgångspunkt är 

att det framförallt var tredje  part  (i detta  fall  de  klagande i konflikten) som utlöste  en  

teknikvalsprocess för Örebro Pappersbruk. 

Grundläggande utgångspunkter i teknikvalsprocesser 

Företaget utgör inte  en  isolerad enhet, utan verkar i samarbete med vissa delar av ett 

större socialt och tekniskt system,61  och möter motstånd från andra delar. Vad som är 

intressant här är hur denna  situation  påverkar företagets teknikvalsprocess, givet  

bristen  på  information  om tekniska  alternativ (se  nedan). För ett företag med 

vinstmaximering som mål är det troligtvis mest rationellt att söka  information  om 

möjliga teknikval hos andra företag i branschen eller hos andra branschgemensamma 

institutioner såsom exempelvis forskningsinstitutioner.  

60 Se  exempelvis  Simons (1997)  analys om så kallad "begränsad rationalitet".  
61  För  en definition  av vad som åsyftas med ett socialt och tekniskt  system, se  aysnitt  1.6.1 samt not 46. 
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Andra institutioner i ett större, samhälleligt  system,  kan också förväntas påverka 

teknikvalsprocessen i det att vissa lagar kan stödja  en  bransch, och därmed ett företag, 

eller genom att det kan existera ett industrivänligt klimat i ett samhälle som leder till 

att det byggs upp statliga forskningsinstitutioner till fördel för branschen och företaget. 

I kapitel  2  görs ett försök att kartlägga några av  de  mest framträdande institutionerna 

och utvecklingstendenserna, som påverkade  den  teknikvalsprocess som Örebro 

Pappersbruk ställdes inför genom konflikten.  

En  annan grundläggande utgångspunkt för företag som söker  information  om, och 
väljer teknik, är  den  ofullständiga kunskapen om teknikmöjligheter och valalternativ. 

Här utgår  jag  från  Nathan  Rosenbergs syn på teknikval och teknikutveckling.62  

Rosenberg  ser (i huvudsak) företaget som  en  vinstmaximerande enhet,  men  med 

ofullständiga kunskaper om teknikmöjligheter och valalternativ.  Informationen  om 

dessa kostar pengar och det är aldrig optimalt för företaget att skaffa sig  all 
information.  Detta gör att teknikval  mindre  handlar om valet mellan givna och väl 

identifierade och testade tekniska lösningar, utan snarare om ett sökande efter tekniska 

kunskaper som i  sin  tur kan omvandlas till ett givet teknikval.  Rosenberg  menar att ett 

företags samlade kunskapsmängd begränsas av företagets tidigare incitament genom 

historien, och att det föreligger  en  stark  spårbundenhet63  i företagets kunskapstillväxt. 

Varför [...]  [skulle]  ett företag  ha  kunskap om ett antal tekniska  alternativ  som starkt 
skiljer sig från det som företaget för närvarande använder? Varför  skulle man  slösa 
resurser på att förvärva kunskap som inte är — eller inte förväntas vara — ekonomisk 
givande, om  man  vet att det är kostsamt att förvärva ny teknisk kunskap?64  

Om  ett företag av olika anledningar tvingas till tekniska förändringar som företaget 

inte tidigare reflekterat över, blir därför sökkostnaderna höga, fortsätter  Rosenberg.  

Kostnaderna styrs av  en  dynamik, ju "nyare" teknik  desto  högre sökkostnader. Detta 

beror på att ju "nyare" tekniken är, dvs, ju  mindre  beprövad  en  teknik som ett företag 

söker är i systemet/branschen i stort,  desto  större är sannolikheten att tekniken inte 

existerar som ett färdigt tekniskt  alternativ,  utan bara i  form  av tillgänglig kunskap, 
dvs, det finns tillgängliga  men  hittills oanvända och kanske ej  heller  testade  alternativ. 
Om  detta säger  Rosenberg;  

62  Se  bl.  a  Rosenberg  (1997). 
63  Om  spårbundenhet och teknik i ett historiskt perspektiv,  se  också  Arthur (1989).  
"  Rosenberg  (1997), s. 23. 
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När företaget överväger tillgängliga  men  hittills oanvända tekniska  alternativ,  är det av  
central  ekonomisk betydelse att det kan minska osäkerheten beträffande  design,  kostnad 
och prestanda.65  

Detta kostar naturligtvis. Informationskostnaderna stiger dessutom ännu mer för 

företaget om kunskapen det söker bara finns som grundläggande vetenskaplig kun-

skap, ännu inte kommersiellt användbar. Dessutom, fortsätter  Rosenberg,  har  i vissa  

fall;  

den  nya vetenskapliga kunskapen varit  sä  begränsad eller  sä  svär att utnyttja ekonomiskt 
att det varit nödvändigt att skapa  en  helt ny vetenskapsgren för att kunna göra det.66  

På detta sätt menar exempelvis  Rosenberg  att ämnet kemiteknik uppstod i början av 

1900-talet.67  

Nu har  vi definierat två grundläggande förhållanden för företag som söker  information  

om, och väljer teknik, dvs,  de  verkar i ett större  system, samt under  informationsbrist. 

Utifrån dessa definitioner kan i  sin  tur tre hypoteser formuleras;  1)  Det mest rationella 

för Örebro Pappersbruk torde vara att inleda teknikvalsprocessen med att söka efter 

färdiga tekniska lösningar inom branschen;  2)  Och om det inte ger utbyte, att söka 

efter tillgänglig, ännu ej kommersiellt använd kunskap genom att exempelvis anlita 

sakkunniga;  3)  Och som  en  sista utväg, att initiera grundforskning. Ytterligare  en  

hypotes kan formuleras, vilken speglar dynamiken ovan;  4)  Ju längre "bak" i 

vetenskapen (ju närmare grundforskningen) som Örebro Pappersbruk måste gå i sitt 

sökande efter kunskap,  desto  dyrare blir det för företaget, och  desto mindre  villigt blir 

det att ta på sig kostnaderna för teknikvalet. 

I det följande går vi över till att diskutera  de  speciella förhållanden som ett företag 

ställs inför då det skall söka efter miljövänliga tekniska lösningar efter att  ha  blivit 

föremål för  en  konflikt om dess förorenande utsläpp. 

Miljökonfliktens betydelse för teknikvalet 

Att Örebro pappersbruk utgör föremål för  en  konflikt innebär att företagets informa- 

tionssökning och teknikval påverkas av ytterligare  en  viktig faktor. Att opinionen  

65  Rosenberg (1997), s. 26. 
66  Rosenberg (1997), s. 30. 
67  Rosenberg (1997). 
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klagar över lukt etc. handlar ju ytterst om att  den  klagar på  de  externa effekterna av 

produktionen, vilka är ett resultat av  den  existerande tekniken. Detta bidrar med 

ytterligare  en dimension  till företagets teknikval. Utöver att det verkar i ett större  

system, samt under  informationsbrist, tvingas, med andra ord, Örebro Pappersbruk 

också att på något sätt inkorporera  de  klagandes klagomål/argument i sökandet.68  

De  klagande hämtar i  sin  tur stöd från framförallt två olika håll; dels från existerande 

lagar och förordningar och dels från vetenskapen. Det är rimligt att anta att  de  exakta 

klagomålen ytterst formuleras utifrån existerande lagar och förordningar,  samt  att  de  

klagomål som  har  starkast stöd i existerande lagar och förordningar också får störst 

uppmärksamhet av företaget, eftersom dessa klagomål med större sannolikhet leder till 

kostsamma förändringar. Det är dessutom rimligt att anta att  de  klagande anlitar 

sakkunniga69  (vetenskapen) i syfte att legitimera sina klagomål,  samt  i syfte att skaffa 

sig  information  om problemets  natur  och koppling till tekniken för att inte komma i 

underläge i konflikten. Företaget svarar även det med sakkunniga, i än högre  grad  än  

de  klagande i syfte att inhämta  information  om problemets koppling till tekniken, eller 

snarare om möjliga tekniska lösningar. Att företag anlitar sakkunniga i syfte att 

inhämta  information  om tekniska lösningar blir särskilt påtagligt då problemen är nya, 

vilket föroreningsproblemet var för Örebro Pappersbruk och för resten av massa- och 

pappersindustrin i början av 1900-talet. När båda sidor i konflikten nyttjar vetenskapen 

är sannolikheten hög att konflikten snart ändrar karaktär. Från att vara  en  debatt mellan 

företaget och  de  klagande får konflikten  en  karaktär av vetenskaplig  kontrovers,  där  de  

klagandes inblandning efterhand marginaliseras. 

Vetenskapliga  kontroverser har  studerats inom bl.  a  vetenskapssociologin. Syftet med 

dessa  har  varit att belysa det vetenskapliga tänkandets dolda antaganden, sociala 

nätverk, ideologier osv., vilka antas blottläggs  just  i  de  vetenskapliga kontroverserna." 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är emellertid varken att försöka "bevisa" 

rationaliteten eller "blottlägga"  relativiteten  i  de argument  som förs fram av  de  olika 

sakkunniga i Örebrokonflikten. Syftet är snarare att kartlägga argumenten som  lades  

fram och studera deras inbördes betydelse för pappersbrukets teknikval.  

68  Detta resonemang  gär  i  linje med den  socialkonstruktivistiska synen  pä  teknikens  design  och innehåll  som 
formad av sin  samhälleliga omgivning  (se  bl.  a  Bijker, Hughes och  Pinch,  1987). 
69  Sakkunniga är naturligtvis inte alltid vetenskapsmän/kvinnor. I  de  flesta  fall  är  de  sakkunniga dock 
vetenskapligt skolade.  
70  Se  bl.  a  Brante och Elzinga  (1988) samt  Brante  (1990).  För  en historisk studie  över  en  föroreningskonflikt 
utifrån ett "vetenskaplig  kontrovers-perspektiv," se  Bäckman  (1998). 
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Utöver att företagets teknikval  sker under  inverkan  av de  klagande och deras 

sakkunniga när företaget utgör föremål för  en konflikt,  bidrar även branschen  med  

ytterligare  en dimension  till teknikvalet. Branschen  har  ett  incitament  att  bistå  

företaget i dess informationssökning  eftersom  klagomålen  kan  bli ett  problem  för hela 

branschen. Denna  relation  förklaras bäst  med  ett  systemperspektiv.  Hela  systemets/  

branschens utveckling hotas  om en del  i  systemet  inte utvecklas i samma  takt som  

övriga  systemet, eller  för att använda  Thomas P.  Hughes begreppsterminologi, när  det  

uppstår  en så  kallad  "reverse  salient"71  i  systemet.  Hughes menar vidare att lösningen  

på en  "reverse salient"  ofta är  en "konservativ  uppfinning," dvs,  en  uppfinning  som  

förbättrar och utvecklar ett redan expanderande  system,  till skillnad från  en "radikal  

uppfinning,"  som  initierar ett  helt  nytt  system.  I praktiken  kan  detta innebära att även  

om  ersättandet  av  moderna och tekniskt avancerade  produktionsprocesser, med  äldre 

och  mindre  effektiva,  helt skulle  eliminera  problemet, kan  denna lösning äventyra 

branschens och företagets ekonomiska styrka.  Av  denna  anledning  söker branschen 

snarare att försöka undvika  problemet  genom att modifiera  den  existerande (moderna)  

produktionsprocessen.  

Villkoren för ett företags teknikval är således flera. Utöver  de  grundläggande 

förhållanden som alla företag ställs inför, såsom systemtillhörighet och informations-

brist, ställs företag som är föremål för  en  miljökonflikt inför ytterligare villkor i 

teknikvalet.  De  klagomål som företaget ställs inför genom konflikten tenderar att 

inkorporeras i teknikvalet, liksom  den  bransch som företaget är  en del  av sannolikt blir 

delaktig i teknikvalet. 

Avslutningsvis kan också påpekas att  de  åtgärder som företaget utifrån yttre 

restriktioner tvingas göra  under  bristande  information,  inte behöver vara 

företagsekonomiskt olönsamma, eller för att använda  Michael Porters  och Claas  van 

der Lindes  ord;  

properly designed environmental standards can trigger innovation that may partially or 
more than fully offset the costs of complying with them.72  

71  Begreppet är hämtat frän militär  terminologi  och  beskriver en del av en  framryckande  front som  hamnat  pä  
efterkälken.  En svensk  motsvarighet  skulle  kunna vara begreppet flaskhals. Hughes påpekar emellertid att;  
"Because  it suggests  uneven  and  complex change,  this  metaphor [reverse salient]  is more  appropriate  for systems  
than  the rigid  visual concept of  a  bottleneck,"  (Hughes,  1987, s. 73). 
72  Porter  och  van der Linde (1995), s. 98. 
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Med andra ord menar  Porter  och  van der Linde  att eftersom företaget, givet informa-

tionsbristen, inte med säkerhet vet att det  har den  mest effektiva tekniken, kan 

eventuella restriktioner som sätts på företaget innebära att företaget får kunskaper om 

bättre teknik, kunskaper som det inte  skulle ha haft  incitament att införskaffa utan 

restriktionen.  

1.7 	Källor  
De  källor  jag  använder mig av i föreliggande fallstudie är huvudsakligen kring  70  st. 

klagomålsskrivelser, sakkunnigutlåtanden och förklaringar, angående företagets 

förorenande utsläpp  under den  aktuella perioden, dvs. från  1904  då  de  första klagomå-

len skickades till länsstyrelsen i Örebro till  1911  då Regeringsrätten fällde  sin  dom.73  

Dessa skrivelser finns till största delen bevarade i regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civil-

departementet, på riksarkivet i  Stockholm. En del  skrivelser i ärendet, från/till/mellan  

de  lokala myndigheterna i Örebro,  har jag  funnit på Örebro stadsarkiv.  En del  

dokument till/från Konungens befallningshavande i Örebro län  har jag  funnit på 

länsstyrelsens arkiv (Örebro). Vidare  har jag  använt mig av företagets styrelseproto-

koll med bilagor för att få insyn i företagets resonemang kring, och agerande i frågan. 

Dessa finns magasinerade på  Samhall  Dala i Falun. Tyvärr  har  styrelseprotokollen från 

företagets tre första år i verksamhet försvunnit varför konfliktens första år, dvs, från 

det att  den  första klagomålsskrivelsen skickades till länsstyrelsen  1904,  inte kan 

belysas utifrån styrelseprotokollen.  Jag  bedömer dock inte detta som ett allvarligt  

problem  eftersom det är i början av konflikten, och varför det ännu inte hunnit skapas 

särskilt många punkter på dagordningen för konflikten. Med andra ord  har jag  bedömt 

det som fullt möjligt att erhålla  en  rättvis bild över företagets agerande vid denna tid 

utifrån det material som funnits att tillgå, såsom exempelvis företagets förklaringar i 

officiella skrivelser från konfliktens första år. 

Utöver styrelseprotokollen finns det mycket mer material från företaget som hade varit 

högst önskvärt att få tillgång till, såsom exempelvis korrespondens till/från styrelse-

medlemmarna/bruket  under den  aktuella perioden. Att försöka samla  in  ett sådant 

material hade emellertid varit mycket arbetskrävande, om inte omöjligt, bl.  a  på grund 
av att  de  av företagets handlingar som finns bevarade från perioden, dels är uppdelade  

73  Regeringsrättens dorn  faller  redan  1911, men  konflikten  har  regelbundna efterdyningar i brukets 
styrelseprotokoll fram till  1915. 
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mellan ett förråd i företagets  lokaler  i Örebro och ett magasin i  Samhall  Dalas regi i 

Falun, dels är okatalogiserade.  Jag  bedömer det emellertid som fullt tillräckligt för 

denna uppsats att  ha  utgått från styrelseprotokollen. 

Annat  relevant  källmaterial som spelat  en central roll  i denna uppsats utgörs av Svensk 

Papperstidning, samtidens enda egentliga facktidskrift i cellulosatekniska frågor,  samt  

vissa av Svenska Pappersbruksföreningens bevarade handlingar på föreningen  

Stockholms  företagsminnens arkiv.  Jag har  även i någon mån gagnat Teknisk Tidskrift,  

samt  samtida lokalpress, företrädesvis Örebro Dagblad  samt  Nerikes allehanda.  Jag 

har  även  haft god  användning av företagets två jubileumsböcker; Ett djärvt industriellt 

initiativ  (1951) samt den  nyss utgivna Örebro pappersbruk  1901-2001:  ett bruk och 

dess människor  (2001). 
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Kapitel 2 

EN  EKONOMISK, POLITISK OCH 

TEKNISK BAKGRUND 

Syftet med föreliggande kapitel är att teckna  en  ekonomisk, politisk och teknisk 

bakgrund till konflikten i Örebro. Dels utgör kapitlet ett försök att belysa massa-

industrins framväxt i  relation  till andra industrier i  Sverige  vid sekelskiftet,  samt  att 

beskriva dåtida svenska föroreningsdebatt och miljöpolitiska  situation.  Syftet med 

kapitlet är emellertid också att ge  en  översiktlig bild av  den  tekniska verklighet som 

massaindustrin befann sig i vid sekelskiftet,  samt  att presentera Örebro Pappersbruk  

anno  1900-talets början. I  sin  helhet presenterar således kapitlet  de  ekonomiska, 

politiska och tekniska förhållanden  under  tidigt 1900-tal som vi bör  ha  kunskap om 

inför vår tolkning av konflikten.  

2.1 	Sekelskiftets industriella utveckling' 
Det industriella genombrottet i  Sverige  var i grunden  en  effekt av  en  växande 

efterfrågan från och med  mitten  av 1800-talet. Dels växte  den  internationella 

efterfrågan på vissa enkla svenska rå- och insatsvaror från branscher som 

sågverksindustrin, gruvindustrin,  samt  järn- och stålindustrin. Dels stod jordbruks-

sektorn för  en  växande inhemsk efterfrågan på bl.  a  konsumtionsvaror. Utöver detta 

bidrog även utbyggnaden av järnvägar med  en  ökad inhemsk efterfrågan på bl.  a  

timmer, räls och verkstadsprodukter. Industrin växte,  men  ända fram till efter första 

världskriget var mer än hälften av Sveriges totala arbetskraft sysselsatt inom 

jordbrukssektorn.  

En  inte obetydlig  del  av  den  expanderande industrin utgjordes av industrier som var 

inriktade på hemmamarknaden, såsom konsumtionsvaruindustrin. Textilindustrin 

flyttade exempelvis sakteliga från landsbygdens förlagssystem till städernas fabriker, 

där bomullen mer och mer kom att ersätta ull och lin. Även inom livsmedelsindustrin  

1  Om  annat inte anges bygger detta aysnitt huvudsakligen på Magnusson  (1996). 
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kom tillverkningen långsamt att bli mer fabriksmässig med arbetsdelning och 

maskinell utrustning. På 1880-talet etablerades exempelvis flera sockerraffinaderier 

och kring sekelskiftet uppstod  en  rad fabriksbildningar inom bl.  a  mejeriindustrin.  

Bland de  svenska exportbranscher som expanderade starkt  under  1800-talets senare  del  

kan sågverksindustrin sägas  ha  varit först eftersom denna industri upplevde sitt 

genombrott redan  under  1850-talet.  En  bidragande orsak till sågverksindustrins 

expansion vid  den  här tiden var introduktionen av ångdrift. Samtidigt med introduk-

tionen av ångdrift koncentrerades sågverken och blev därmed färre och större. Dessa 

förlades i huvudsak utmed kusterna, bl.  a  i trakterna kring Sundsvall. Från och med 

1870-talet börjar även verkstadsindustrin att expandera kraftigt och anläggningarna 

blir allt fler och större.  Den  svenska verkstadsindustrin präglades emellertid länge av 

mångsyssleri, varför skalfördelar vanligtvis inte utvecklades förrän  en bit in  på 1900-

talet.  En  annan traditionell industri som genom utbyggd masugnskapacitet och nya 

götstålsmetoder upplevde ett definitivt genombrott på 1870-talet var järn- och stål-

industrin.  

1880-  och 90-talen var genombrottsdecennierna för Sveriges pappersmassaindustri. 

Slipmassan hade introducerats i  Sverige  på 1850-talet och  den  kemiska massan (sulfit 

och sulfat) gjorde sitt intåg på 1870-talet.2  De  tidigaste massafabrikerna anlades ofta i 

nedlagda järnbruk i södra och mellersta  Sverige,  där det ju ofta fanns goda 

skogstillgångar,  samt  i förbindelse till pappersproduktion.3  Med sågverksindustrins 

begynnande  stagnation  vid sekelskiftet anlades fler och fler massafabriker i direkt 

anslutning till sågverk, något som medförde att massaproduktionen började förskjutas 

norrut. Sågverken hade incitament att utvidga  sin  produktion, här fanns dessutom 

råvaran för massaproduktionen,  samt kapital  att investera i  de  miljonanläggningar som 

massafabrikerna utgjorde.4  Den  kemiska massaproduktionen började växa i kapp och 

passera  den  mekaniska massaproduktionen  under 1880-  och 1890-talen. Sulfitproduk-

tionen var i  sin  tur fortfarande större än sulfatproduktionen i början av 1900-talet. Efter  

1910  växer emellertid sulfatmassans betydelse.  

2  Sundblad (1948). 
3  Fahlström  (1948).  
'Fahlström  (1948)  och Sundberg  (1948). 
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Massaindustrin expanderade starkt  under de  två decennierna före första världskriget, 

och produktionen sexdubblades.8  Vid första världskrigets utbrott var  Sverige  världens 

näst största massaproducent efter  USA  och världens största massaexportör.6  För att 

ställa massaindustrins expansion i  relation  till andra industrier kan nämnas att järn- och 

stålprodukter  under  tidigt 1870-tal stod för  25  % av Sveriges totala exportvärde, 

träprodukter för nästan  30  %, och pappers- och massaindustrin för drygt  1  %.  40  år 

senare, strax före första världskriget, står järn- och stål för drygt  10  %, trä för drygt  20  

%, och papper- och pappersmassa för hela  19 %.7  Det är bara kraftindustrin som  har en  

något snabbare årlig tillväxttakt än massaindustrin  under  perioden  1890-1910.  Massa-

och pappersindustrin  har en  tillväxttakt på ca  12  %  per  år,  under  det att kraftindustrins 
tillväxttakt ligger på ca  13  %  per  år. Verkstadsindustrins tillväxttakt är också hög  
under  perioden, ca  11  %  per  år,  under  det att  den  svenska industrin som helhet ligger 
på  en  tillväxttakt på ca  6  %  per  år  under  åren  1890-1910.8  

På bara några decennier omvandlades således  Sverige  från  en  jordbrukarnation till  en  

industrination. Även om denna omvandling i sina huvuddrag inte kan sägas  ha  varit 

fullbordad förrän fram på 1960-talet, var det  en  omvandling som  man  bör  ha  i åtanke 
då  man  studerar  en  miljökonflikt mellan ett industriföretag och  en lokal opinion  vid 

1900-talets början. Dels gav  den  industriella expansionen upphov till helt nya  problem,  

såsom industriell förorening av vatten och luft, som befolkningen (och industrin) hade 

lite erfarenheter och kunskaper om. Dels innebar  den  snabba industriella expansionen, 

där speciellt massaindustrin spelade  en  huvudroll, att industrin ofta erhöll  en  privile-
gierad  position  i samhället. 

Det uppstod ett intresse för  den  svenska staten att gynna  en  fortsatt industriell tillväxt 
så att  den  materiella välfärdsökningen kunde fortgå.  En  industrinationalism utveck-

lades som främjade  den  inhemska industrin. Ett  led  i denna utveckling var att staten 

började intressera sig för  den  inhemska vattenlcraftsbaserade elproduktionen.9  

Byggandet av statens kraftstation i Trollhättan, vilken invigdes  1910,  markerar 

inledningen på detta intresse.10  Genom ett sådant engagemang stärktes inte bara 

nationens autonomi vad gällde energiförsörjning. Dessutom skapades konkurrens- 

Fahlström  (1948). 
6  Rydberg  (1990). 
7  Larsson  (1991),  Tabell  7, s. 61. 
8  Schön  (2000),  Tabell  4.4, s. 229. 
9  Se  vidare i Fridlund  (1999). 
1°  Ibid.  
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fördelar för  den  inhemska industrin.11  Elkraftens betydelse kring sekelskiftet för  de  

viktiga järn- och stål-,  samt  massa- och pappersindustrierna, kan knappast överskattas.  

Den  billiga elkraften kom bl.  a  att spela  en  stor betydelse vid  den  kraftkrävande 

malmutvinningen, och redan  1894/95  elektrifierades valsverksanläggningen i Hofors.12  

Redan  under  tidigt 1900-tal hörde även pappers- och massaindustri till  de  mest 

elenergikrävande industrierna.13  Den  industrinationalistiska "andan" speglas också i  

den  stora statliga satsningen mellan  1870  och  1914  på  de  vetenskapliga institutioner, 

universitet, högskolor och andra forskningsdrivande verk, där industrins fackfolk 

utbildades. Antalet naturvetenskapliga ämnen vid dessa institutioner ökade drastiskt  

under  perioden.14  Med andra ord var industrins samhällsekonomiska betydelse och 

politiska makt stor vid sekelskiftet. Detta gäller inte minst massaindustrin, givet dess 

betydelse i  den  totala expansionen.  

2.2 	Sekelskiftets miljöpolitik  
2.2.1 	Sekelskiftets föroreningssituation  
De  industriella föroreningsproblemen förvärrades i samma takt som industrin 

expanderade, och ett behov av regleringar av  de  negativa biverkningarna började växa 

fram.  De  fabrikerna som startade  sin  produktion vid sekelskiftet var små jämfört med 

idag,  men  släppte ofta ut sitt obehandlade avfall i små vattendrag, varför det inte är 

underligt att konflikter uppstod. Inte minst  den  expansiva massaindustrin släppte ut 

stora mängder hartsämnen, fibrer och avfallslutar i vattendragen. Tillsammans med 

livsmedelsindustrin, och då framförallt sockerbruken, stod massafabriker och 

pappersbruk för  de  värst upplevda, industriellt orsakade, föroreningsproblemen vid 

sekelskiftet.15  Föroreningssituationen blev  heller  inte bättre av att  61  av Sveriges  88  

städer år  1905  hade investerat i vatten- och avloppsledningar, vilka i regel drogs 

kortaste vägen till närmsta bäck, hamnbassäng eller sjö. Sakteliga började dessutom 

vattenklosetten  (WC)  slå igenom, med  en  förvärrad förorening av vattendragen som 

följd.16  

"Se  vidare i Fridlund  (1999). 
12  Magnusson  (1996). 
13  Olsson  (1984). 
14  Eriksson  (1978). 
13  Lundgren  (1974). 
16  Lundgren  (1991). 
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Den  föroreningsdebatt  (se  aysnitt  2.2.3)  som växte fram på 1890-talet gällde fram-

förallt vattenförorening, och  den  dominerades av medicinare. Flera läkare ansåg att  

just  avloppsvattnet från massafabriker och sockerbruk borde behandlas.17  I provinsial-

läkarnas årsberättelse från åren  1901-1908  stod  35  massafabriker och pappersbruk för 

ett stort antal notiser.  11  fabriker uppgays  ha  skadat fisket, och i sju  fall  uppgays 

vattnet  ha  blivit oanvändbart för hushållsändamål. Vanligt var också klagomål över  

stank  från recipienterna.18  I början av 1900-talet engagerades utöver läkare även 

fiskeritjänstemän och ingenjörer i debatten.19  Redan på 1890-talet gjorde emellertid 

både medicinare och ingenjörer studieresor till Tyskland och  England  för att studera 

utländska erfarenheter av behandling av industriellt avloppsvatten och kloakvatten.2°  

Vid sekelskiftet existerade det vissa rättsregler som var inriktade på att skydda miljön, 

och det förekom åtal och förbud mot förorenande utsläpp. Förorening betraktades 

framförallt som ett hälso- och hygienproblem.21  Vad gällde behandling av förorening 

var  en  allmän uppfattning att vattendragen hade  en  självrenande effekt, varför helt 

oreglerade utsläpp ofta accepterades.22  Det installerades därför inte någon  form  av 

behandlingsanordningar för avloppsvatten i samhällen eller vid fabriker före sekel-

skiftet, med undantag för enkla dammar vid några massafabriker och sockerbruk.23  

Nedan följer  en  kartläggning av  den  miljörätt som fanns och nyttjades vid sekelskiftet. 

Denna miljörätt bestod av viss offentligrättslig lagstiftning mot framförallt 

vattenförorening,  men  även mot övriga "utsläpp," dvs. luftförorening, buller,  stank,  

skakningar  mm.  Det existerade även  en  civilrättslig praxis rörande miljöstörande 

inverkan,  den  så kallade grannelagsrätten.  

2.2.2 	Grannelagsrätt, hälsovårdsstadga och vattenrättsförordning 

Innan det fanns lagstiftning mot miljöstörande verkan drogs åtskilliga miljötvister 

inför domstol av ägare till grannfastigheter. Utifrån dessa tvister utvecklades så 

småningom  en  domstolspraxis rörande miljöstörande inverkan, immisioner, över 

fastighetsgränser,  den  så kallade grannelagsrätten. Vanligast var att skadestånd utgick 

i granrielagsförhållanden.  En  förutsättning för att skadestånd  skulle  utgå var i 

allmänhet kravet på att det förelegat någon  form  av påvisad oaktsamhet eller att  

17  Lundgren  (1991). 
18  Ibid.  
19  Lundgren  (1974). 
20  Ibid.  

21  Ibid.  
22  Ibid.  
23  Ibid.  
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verksamheten hade inverkat på själva grannfastigheten med vatten, ånga, skakningar 

och dylikt. I vissa  fall  kunde det räcka med olägenheter i  form  av buller eller  stank. De  

vanligaste  fallen  av hmnissionsskadestånd  under  slutet av 1800-talet gällde järnvägs-

bolags skyldighet att ersätta skada av eldsvåda som orsakats av gnistor från lokomotiv. 

Här utdömdes skadestånd regelmässigt med hänvisning till bristande försiktighet från 

bolagets sida. Vid sidan av framväxten av skadeståndsrättsliga principer vid 

immissionsmål växte det dessutom fram  en  immissionsrätt som gick ut på att återställa 

ägarens (till grannfastigheten) frihet, antingen genom att förbjuda  den  inunisionerande 

verksamhetens fortsatta  drift,  eller genom att förelägga  den  som orsakade immissionen 

att vidta åtgärder för undanröj  andet  av olägenheterna. Det finns relativt gott om 

rättsfall från slutet av 1800-talet och från början av 1900-talet där domstolar dömt efter 

denna praxis även om det var vanligast med skadestånd. I ett rättsfall  1877  förbjöds 

exempelvis  en  ånghammare som alstrade skakningar i  en  grannes fabriks- och 

kontorslokaler.24  

Misslyckade försök till lagreglering av immisioner gjordes i både  1909-års,  och i  

1947-års  förslag till jordabalk, misslyckade i  den  mening att  Sverige  inte fick någon 

jordabalk förrän  1972.  Alltså först då, några år efter  1969-års  miljöskyddslags 

tillkomst, kodifierades  den  rättsgrundsats om att var och  en  vid nyttjande av  fast  

egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen. Denna syn hade genomsyrat jorda-

balksförslag ända  sedan  början av 1900-talet. Även om  1909-års  förslag till jordabalk 

således inte ledde till någon lagstiftning om immisioner, fick ändå lagförslaget stor 

betydelse för utformning av rättspraxis på området.25  

Vid sidan om  den  privaträttsliga grannelagsrätten utvecklades i slutet av 1800-talet 

även  en  tidig  form  av miljöskyddslagstiftning av offentligrättslig karaktär,  1874-års  

hälsovårdsstadga. Stadgan byggde på  de  vetenskapliga upptäckter som gjorts inom 

bakteriologin  under  1800-talet, vilket gav  de  nya obligatoriska hälsovårdsnämndema26  

en  vetenskaplig auktoritet.27  Den  nya hälsovårdsstadgan reglerade vidare stad och 

landsbygd på olika sätt. I städerna  skulle  det inrättas hälsovårdsnämnder, vilka  skulle 

se  till att det fanns tjänligt dricksvatten  samt  att fabriker inte drevs eller inrättades så 

att  de  blev hälsovådliga för arbetare, närboende, eller det allmänna. I landskom- 

24  Hyd6n  (1978).  För utförlig  information om  rättsfallet,  se  Nytt Juridiskt  Arkiv (1877), s. 514. 
25  SOU  (1996:103). 
26  Det hade  funnits bestämmelser  om  hälsovärd, och centrala myndigheter  med  uppgift att  se  över hälsovärden, 
redan tidigare, bl.  a  i  form av  sä  kallade sundhetskollegier  (SOU,  1996:103). 
27  SOU  (1996:103). 
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munerna var det däremot kommunalnämnderna som  skulle se  till detsamma. För att 

förhindra förorening av vattenhämtningsställen hade  de  aktuella myndigheterna rätt att 

ge råd, upplysningar, uppmaningar, varningar, sätta ut viten,  samt,  som  en  sista utväg, 

göra anmälan till Konungens befallningshavande. Enligt stadgan  skulle  dessutom 

näringars anläggande förhandskontrolleras av hälsovårdsnämnden i  respektive  stad. I 

landskommuner fick däremot näring anläggas var som helst.28  

Hälsovårdsstadgan  var det  första statliga,  mer  övergripande, försöket att hantera  det  

industriella föroreningsproblemet. Viss (tidig  form av)  miljöskyddslagstiftning fanns 

emellertid redan tidigare, framförallt  vad  gällde vattenförorening. I  1734-års lag  fanns  

det  exempelvis förbud mot byggande  av  kvarnar till  men  för  fiske,  och sågverksägare 

fick inte låta sågspån "flyta ut"  på  åker och äng.29  I  1852-års  fiskeristadga  gays  vidare 

direkta anvisningar för att förhindra utflytande  av  sågspån i vattendrag. Här nämns för 

första gången också ett  koncessionssystem på  miljöskyddets  område, d v s  sillsalterier 

och trankokerier  blev  tvungna att söka tillstånd  vid  länsstyrelsen för att  få  anlägga 

verksamhet.30  I  1868-års  ordningsstadga för rikets städer fanns ytterligare förbud mot 

vattenförorening. Döda djur, sopor etc., fick inte längre kastas i sjö, vik,  kanal eller  

vattendrag, i  eller  invid  en  stad.31  År 1875  trädde vidare  den  första byggnadsstadgan i  

kraft,  vilken också fick viss betydelse för vattenvården. Bl.  a  fick  fabrik  inte inrättas  så  

att eldfarlig olja  kunde  rinna från  fabrik  till allmän  eller  enskild egendom,  eller  till 

allmän väg, sjö,  kanal eller  flytande vatten.32  Det var  emellertid först i och  med  §  12  i  

1880-års  vattenrättsförordning  som vi  fick  den  första generella lagstiftningen mot 

vattenförorening. Formellt betraktad innebar förordningen förbud mot allt  fast  avfall  

som kunde  orsaka grundning  eller  annan olägenhet i vattendrag. Förbudet  var  

emellertid mycket generellt formulerat och därmed  vagt.  Trots allt innebar förord-

ningen att länsstyrelsen fick rätt att ingripa mot allvarlig vattenförorening, och  den  

utgjorde tillsammans  med 1874-års  hälsovårdsstadga  den  huvudsakliga regleringen 

mot vattenförorening fram till  1942-års reform av  vattenlagen.33  Vad  gäller  1874-års  

hälsovårdsstadga och  de  rättigheter  den gav  lokala myndigheter, hälsovårdsnämnd i  

stad samt  kommunalnämnd i landskommun, att ingripa mot förorening, är  det  viktigt 

att uppmärksamma  de  begränsade  resurser  dessa myndigheter  hade.  Framförallt  

28  Hyden  (1978). 
29  Ibid.  
30  Ibid.  
31  Ibid.  
32  Ibid.  

33  Naturvårdsverket  (1994). 
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sakkunskapen var bristande, vilket var speciellt olyckligt med  tanke  på hur stor 

betydelse själva tillämpningen får när det gäller så generella och vaga förordningar 

som var typiska för  den  här tiden. Vidare disponerade i början av seklet ofta ett eller 

ett fåtal bolag över  en  majoritet av rösterna i vissa  kommuner,  vilket ytterligare kunde 

minska  de  kommunala myndigheternas möjligheter att ingripa mot  den  lokala indu-

striella föroreningen.34  

2.2.3 	Sekelskiftets miljödebatt 

Strax efter sekelskiftet startade  en  första riksdagsdebatt om föroreningsfrågan och om 

behovet av  en  utökad lagstiftning.  Under den  varma sommaren  1901  uppenbarades  den  

allvarliga föroreningssituationen vid flera svenska vattendrag. Året därpå motionerade  

en liberal  riksdagsman i andra kammaren,  Johan  Wahlgren, mot  den  industriella 

föroreningen.35  I motionen kritiserade han hälsovårdsstadgans bestämmelser för 

landsbygden och menade att  den  industriella utvecklingen i många  fall  haft en negativ  

inverkan på hälsotillstånd och välbefinnande.  1903  lämnades  sedan  ytterligare två 

motioner36  angående utredning och kartläggning av olägenheterna,  samt  med krav på 

förebyggande åtgärder och civillag mot  den  industriella föroreningen av vatten och 

luft. Både första och andra kammaren beslutade att riksdagen i  en  skrivelse till 

regeringen  skulle  anhålla om  en  utredning om lagstiftning i frågan.  Under 1902-  och  

1904-års  riksdagar motionerades även om bättre fiskevård. Dessa motioner kan knytas 

till föroreningsdebatten eftersom  de  bl.  a  berörde frågan om huruvida institutionen 

fiskeriingenjör  skulle  inrättas eller ej.37  Den  nya fiskeriinstitutionen med  sex  

naturvetenskapligt inriktade fiskeriintendenter och  en  tekniskt inriktad fiskeriingenjör 

inrättades  1905.  Historikern  Lars  Lundgren menar att detta kom att bli  den  grupp av 

tjänstemän i  Sverige  som hade bäst kunskaper om föroreningssituationen i början av 

1900-talet.38  

Denna tidiga debatt i riksdagen, där utsläppen från massafabrikerna och sockerbruken 

stod i fokus,39  väckte ingen större uppmärksamhet i samtida massmedia, varför kravet 

utifrån på regeringens agerande i frågan  heller  inte var särskilt stort. I juli  1907,  hade 

emellertid riksdagens skrivelse om lagstiftning om förorening varit på remiss vid  

34  Lundgren  (1991). 
35  1902  MAK  (motion  i andra kammaren) nr  32. 
36  1903  MAK nr  129  och  131. 
37  Lundgren  (1974). 
38  Ibid.  
39  Lundgren  (1991). 
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landets  alla länsstyrelser. Dessa framhöll i allmänhet  just  massafabriker och pappers-

bruk  som  förorenare, och uttryckte  på  olika sätt  en  önskan  om  lagstiftning mot 

vattenförorening.  Som en  följd  av  detta uppdrogs åt Dikningslagskommitt6n4°  (DLK) 

att utreda frågan  om  vattenförorening och att utarbeta lagförslag  om  förebyggande 

åtgärder mot olägenheter  av sådan  förorening  som  orsakades  av  fabriker.4I  1908  

uppstod  sedan en  nytändning i föroreningsdebatten i riksdagen, där  just  sulfat-

fabrikernas  lukt kom  i  fokus.  (I denna debatt  kom  för övrigt två  av  Örebro 

Pappersbruks styrelseledamöter att spela  en aktiv  roll.)42  Debatten  spreds  nu  även till  

dagspressen.  Samma  år  begärde också riksdagen, i  en skrivelse  till  regeringen,  att  en  

utredning  om  olägenheter  av  luftförorening  skulle  tillsättas. I  maj  samma  år  gays  sedan  

DLK i uppdrag att även utreda frågan  om  lagstiftning mot luftförorening.43  

1915 lade  DLK fram ett omfattande'  4  lagförslag på  127  paragrafer om vatten- och 

luftförorening, och med ett detaljerat förslag till koncessionssystem. Förslaget byggde 

på principen att industrins behov av att förorena måste vägas mot allmänhetens 

intresse av  en  ren och hälsosam miljö. Koncession  skulle  beviljas om olägenheterna 

bedömdes bli ringa i förhållande till anläggningens nytta. Kommittén föreslog också  

en  regleringsfond att användas bl.  a  för att stödja fisket och för att stödja ny och  
mindre  förorenande teknik.45  

Lagförslaget skickades av regeringen ut på remiss till ett stort antal offentliga 

myndigheter och enskilda sammanslutningar. Regionala och lokala myndigheter i 

områden med erfarenhet av industriell förorening var i regel positiva till förslaget.  De  

tre tunga remissinstanserna; Kommerskollegium, Medicinalstyrelsen och Social-

styrelsen (ansvarig för sysselsättningsfrågor) menade emellertid att  lagen  kunde 

förväntas få negativa konsekvenser för industrin. Lagförslagets motståndare ansåg att  

en lag  var onödig, att hårdnande konkurrens ändå  skulle  driva fram bearbetning av 

avfallet/biprodukter. Lagförslagets anhängare ansåg emellertid att det var  en  fördel för 

företag om förhandsprövning infördes eftersom kostnaderna för förorening i så  fall  

Initialt  tillkallades denna  av regeringen 1906  för att utarbeta ett förslag till  lag om  torrläggning (Lundgren,  
1974). 
41  Lundgren  (1974). 
42  Styrelseledamot  konsul Johan  Ekman  satt  i andra kammaren och påpekade bl.  a  att eventuella åtgärder  som  
påtvingades sulfatcellulosaindustrin  skulle  kunna försvåra möjligheterna att exportera och konkurrera  med  
utlandet. Styrelseledamot ryttmästare  Knut  Bohnstedt,  som  satt  i första kammaren, ansåg i  sin tur  att fruktan för 
sulfatcellulosaindustrins hälsovådliga inverkan  var  överdriven (Lundgren,  1974). 
43  Lundgren  (1974).  
"  Lars  Lundgren menar att  1969-års  miljöskyddslag knappt  var så  avancerad när  den kom  (Lundgren,  1991). 
45  SOU  (1996:103). 
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kunde  tas  med  i kalkylerna.  Efter  remissbehandling och  efter en  kompletterande  

teknisk  utredning beslöt emellertid  regeringen 1921  att lägga utredningen till hand-

lingarna. Att  det aldrig blev  någon  lag beror  antagligen  dels på  industrins styrka,  dels 

på en  ostadig efterkrigskonjunktur.46  Detta markerar emellertid slutet  på en  tidig 

miljövårdsdiskussion. Frågan  om en  utökad, samlad miljölagstiftning  kom sedan  att i  

stort  sett ligga i träda i ca  40  år.47  

2.2.4 	Det samtida naturskyddet  
Den  miljörätt som redogjorts för ovan, och som baseras på motstånd mot förorening, 

utgör bara  en  av två "linjer" i  den tradition  som  den  moderna miljövården och miljö-

skyddslagstiftningen växt fram ur.  Den  andra linjen utgörs av det naturskydd som 

växte fram kring sekelskiftet.  Lars  Lundgren benämner dessa linjer  den  blå miljö-

skyddslinjen  respektive den  gröna naturskyddslinjen.48  Miljöskyddet kan, enligt 

Lundgren, sägas  ha sin  utgångspunkt i  1874-års  hälsovårdsstadga. Naturskyddet hade å 

andra sidan  sin  utgångspunkt i 1890-talets nationalromantik med  den  nya känslan för 

det svenska, och inte minst  den  svenska naturen, vilken växte fram i vissa kretsar. Det 

var ett naturskydd som ville skydda vissa ytor mot exploatering av industri, jordbruk 

och vattenkraft. Motiven bakom detta var flera,  men  främst ville  man  göra det av 

vetenskapliga, estetiska och kulturhistoriska skäl, dock utan att inkräkta på äganderätt 

och industriell verksamhet. Sådana intressen gav till skillnad från föroreningsmot-

ståndet, som ju hade kritiska synpunkter på hur  den  industriella verksamheten bedrevs, 

inte upphov till några politiska  kontroverser  och redan  1909  kunde riksdagen anta 

lagar om naturminnesmärken och nationalparker. Här  skulle  vetenskapen finna 

studiematerial och folket  skulle  kunna betrakta  den  fosterländska naturen. Vad 

industrin hade för sig utanför nationalparken berörde inte naturskyddet. Samma år,  

1909,  grundades också  den  Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).49  Vid sekelskiftet 

förekom det inte någon nämnvärd koppling mellan föroreningsdebatten, vilken sköttes 

av medicinare och tekniker, och naturskyddsdebatten, som främst sköttes av botanister 

och geologer  m. f1.50  

46  Hyden  (1978). 
47  Lundgren  (1999). 
48  Se  Lundgren  (1991, 1999). 
49  Ibid.  
5°  Ibid.  
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2.2.5 	Sammanfattning — miljörätten kring sekelskiftet 
Redan vid sekelskiftet upplevde vi i  Sverige  industriella föroreningsproblem. 

Massaindustrins förorening upplevdes som speciellt omfattande. Föroreningsdebatten 

dominerades till  en  början av medicinare och föroreningen betraktades i allmänhet 

som ett hälso- och hygienproblem.  Den  tidiga debatten dominerades också av 

vattenförorening och vanligtvis åberopades  1874-års  hälsovårdsstadga och  1880-års  

vattenrättsförordning. Regleringen av immisioner, dit vattenföroreningar inte brukar 

räknas, kan däremot sägas  ha  följt dels  en  offentligrättslig, dels  en  sedvanerättslig 

karaktär. Genom grannelagsrätten, dvs,  en  domstolspraxis utan egentligt stöd av 

skriven rätt, kunde nämligen grannar gå till domstol och få skadestånd för, eller 

förbjuda störande verksamhet. Gällde det vattenföroreningar vände  man  sig i högre  

grad  till offentliga myndigheter även om det också hände att skadelidande vände sig 

till domstol. 

Vilka konsekvenser kan då ovan nämnda miljöpolitik tänkas  ha haft  för konflikten i 

Örebro? Det faktum att massaindustrin, tillsammans med sockerindustrin, stod i fokus 

för  den  samtida debatten om industriell förorening, torde på ett eller annat vis  ha  

påverkat både  de  klagandes och pappersbrukets beteende i konflikten.  Man  kan tänka 

sig att debatten bidrog till att  de  klagandes krav blev mer "högljudda" än  de  annars  

skulle ha  varit,  samt  att  den  skärpte pappersbrukets uppmärksamhet gentemot kraven. 

Vidare  har  vi kunnat notera att kunskaperna om föroreningen och dess avhjälpande var 

små, vilket bl.  a  speglas i  den  knapphändiga miljölagstiftningen från  den  här tiden.  

Den  lagstiftning som fanns gav få givna regler, och det är inte svårt att tänka sig att det 

var  en  komplicerad process att vänta om någon ville klaga på ett företag som Örebro 

Pappersbruk.  

2.3 	Massaindustrin, tekniken och miljön51  
De  föroreningsproblem som konflikten i Örebro baserades på, var i grunden ett resultat 

av  de  produktionsprocesser, material etc. som användes vid Örebro Pappersbruk. 

Likaså var klagomålen i konflikten relaterade till dessa produktionsegenskaper. För att 

bättre förstå klagomålens bakgrund och innehåll,  men  framförallt för att bättre förstå  

51  Jag har  i detta aysnitt  valt  att lägga  fokus  pä  den  kemiska massaproduktionens tekniska utveckling därför att  
det var  sulfatmassaproduktionen  vid  Örebro Pappersbruk  som  orsakade  både det  luftburna avfallet (lukten) och  
en stor del av det  vattenburna avfallet (kemikalierna).  Vad  gäller fiberutsläppen  stod  emellertid  både  slipmassa-
och pappersframställningen  vid  Örebro Pappersbruk, tillsammans  med  brukets sulfatmassaframställning, för 
dessa.  
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det kunskapsbyggande som problemen föranledde, dvs, det sökande efter  en  teknisk 

lösning som ligger i fokus för denna uppsats, följer nedan  en  översiktlig 

teknisk/vetenskaplig bakgrundsteckning till pappers- och massaproduktionen.  

2.3.1 	Vad är och hur tillverkas pappersmassa?52  

Pappersmassa består av fibrer som utvinns ur ved. När pappersmassa tillverkas handlar 

det huvudsakligen om att frigöra fibrer från varandra, vilka är sanunankittade av lignin 

(ca  50%  av veden består av cellulosa/fibrer, resten utgörs av lignin, hemicellulosa, 

hartsämnen etc).53  För att frigöra fibrerna från varandra kan  man  dels använda 

kemiska, dels mekaniska metoder. Vilken metod som väljs beror i  sin  tur på till vilket  

slags  papper  man  ämnar använda fibrerna. Kraftmassa är exempelvis  en form  av 

kemisk massa, oblekt sulfatmassa, som framställs för tillverkning av starkt emballage-

papper (kraftpapper) vilket tillverkades vid Örebro Pappersbruk. 

Kokningen av  de  kemiska massorna sulfit54  och sulfat,55  går till så att veden kommer 

till fabriken som rundved eller som flis från sågverk. Rundveden barkas i barktrumma 

och huggs till flis i huggmaskin. Därefter kokas veden tillsammans med lut (kallad 

vitlut i sulfatprocessen), satsvis eller kontinuerligt. Kokprocessen kan liknas vid  en  

tryckkokare där trycket ökar när temperaturen ökar.56  Efter kokningen skall luten 

tvättas ur massan. I kontinuerlig kokning tvättas massan i kokaren. I satsvis kokning 

blåstes massan tidigare över i  en  serie kärl, diffusörer,57  där  den  använda luten 

tvättades ur massan för återvinning av kokkemikalierna  (se  nedan). Diffusörssystemet 

ersattes så småningom med filtertvätt. Efter tvätten silas massan så att föroreningar i  

form  av  bark  och kvist etc. ayskiljs. (Speciellt vid tillverkning av kraftmassa användes 

tidigare kollergångar58  efter kokningen i syfte att mala massan.59) Skall massan  

52  Där annat inte angivs,  bygger  detta aysnitt  på  Håkansson och  Steffen (1994)  och Kassberg  (1998). 
53  Den  utlösta  substansen, d v s ligninet  och kokkemikalierna, är energirik och används numera  som  bränsle för 
kokningen och kemikalierna  kan  återvinnas  ur  askan.  
54  Vid  tillverkning  av  sulfitmassa kokas granmassaved (tall används inte här) i  en  koksyra  av  svaveldioxid och  av  
någon  bas, t ex magnesium. 
55  Till  sulfatmassa  kan både  tall- och granmassaved användas. Kokvätskan innehåller natriumhydroxid och  
natriumsulfid. 
56  Det  är här inte fråga  om  kokning där vätska bubblar och avger ånga.  
57  De  tidiga diffusörerna  var  cylindriska plåtbehållare  med  perforerade bottnar. Här tömdes först  den  otvättade 
massan och därefter pumpades vatten  in  i  toppen  vilket tryckte undan luten  som togs  ut från botten. Tidigare  var 
det vanligt  att  man  "tvättade till sjön" för att minska utspädningen  av  luten. Detta innebar att  man  lät  den  allt  mer  
utspädda luten, i slutet  av  tvättningen,  gå  till avlopp (Kassberg,  1998). 
58  Kollergängen är  en  typ  av  krossmaskin där två valsar/hjul roterar runt  en vertikal  axel.  Det som  skall krossas  
ligger  pä  bottnen  av  ett runt tråg. 

Bosaeus  (1949). 
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blekas6°  görs  den det efter  silningen.  Vid  integrerade bruk pumpas massan därefter  

direkt  till pappersbruket, annars torkas  den  i torkmaskin och paketeras i balar. I 

pappersbruket blandas  sedan  fibrerna i pappersmassan  med  vatten och mals. Denna 

process  kallas  mäldberedning. Därefter späds mälden  med mer  vatten och sprutas ut 

och fördelas jämt  på en  plastduk,  så  kallad  vira,  där  maiden  avvattnas och pappersarket 

börjar bildas. Ytterligare vatten pressas ut  ur arket  genom att viran för  arket  genom 

roterande valsar.  Det  återstående vattnet torkas  sedan bort.  

Kemikalierna återvinns idag  både  inom  sulfit-  och sulfatprocessen.61  Återvinningen  

går  till  så  att  den  använda luten (i sulfatprocessen kallad svartlut),  som  innehåller 

vedämnen och  kemikalier, går  till  en  indunstningsapparat  efter  tvätten där  den  

indunstas för att  få en  högre torrhalt och bli brännbar. När svartluten indunstas 

tjocknar  den  och blir  så  kallad tjocklut. Tjockluten bränns  sedan  i  en  sodaugn/ 

sodapanna  (en  ångpanna  som  är anpassad för att bränna tjocklut), där bildat  natrium-

sulfat,  och eventuellt tillsatt  natriumsulfat,  ombildas  med  hjälp  av  kol i  den  förkolade 

torrsubstansen, till  natriumsulfid, den  ena  av de  två verksamma kemikalierna i 

sulfatprocessen. Natriumsulfiden, tillsammans  med  bl.  a natriumkarbonat,  rinner  sedan  

ut  ur  ugnens botten  som  smälta. Smältan blandas  med kalk  och vatten, där 

kalciumhydroxid (släckt  kalk)  reagerar  med natriumkarbonat så  att natriumhydroxid,  

den  andra verksamma kokkemikalien i sulfatprocessen, bildas.  Den  resterande 

reaktionsprodukten, kalciumkarbonat, också kallad  mesa,  bränns  sedan om  i mesaugn 

(roterugn) till  kalk. 

Vid  en  återblick till tidigt 1900-tal, över förfaringssättet vid kemikalieåtervinningen 

(sodakervinningen), kan nämnas att även om  den  grundläggande principen var 

densamma som  den  som beskrivits ovan, var apparaterna som användes vid 

regenereringen annorlunda. Indunstningen av svartluten skedde i två steg, först i 

varpor, och därefter i roterande ugnar. Smältningen skedde därefter vanligtvis i  en  med 

täljsten inmurad blästerugn.62  Mesan kunde i  sin  tur, förutom att ombrännas till kalk, 

även användas som fertilitetsmedel i jordbruket.63  

60  Vill  man ha  ljusare massa löser  man  ut det återstående brunfargade  ligninet  ur massan genom att bleka  den  
med kemikalier.  
61  Från början återvanns bara kokkemikalierna i sulfatprocessen. Det var först kring  1945  som massafabrikerna 
kunde börja indunsta och förbränna sulfitlut genom att börja använda nya syrafasta stål som kunde stå emot 
korrosion. Innan dess tömdes ofta sulfitluten rakt ut i recipienten.  
62  Bosaeus  (1949). 
63  Cedergren  (1910). 
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Mekanisk massa framställs genom att barkad ved slipas/mals ned i raffinörer/ 

defibrörer. Idag använder  man  ibland ånga för att värma  den  våta flisen innan  den  

slipas/mals, för att på så sätt få starkare fibrer.  En  sådan massa kallas termomekanisk 

massa eller TMP. Ibland blandar  man  dessutom  in  lite svag sulfitlösning i flisen när  

den  värms.  En  sådan massa kallas kernitermornekanisk massa eller CTMP.  

2.3.2 	Pappersmassa —  en  teknikhistorisk sammanfattning 

Önskan att hitta  en  ersättning för bristråvaran lump i papperstillverkningen fanns redan  

under  1600-talet.  Den  tyske pastorn Schäffer experimenterade då med bl.  a  hyvelspån,  

vide, halm  och  tory  i sina försök att hitta  en  ersättningsråvara. Det dröjde dock till  

mitten  av 1800-talet  (1844)64  innan någon löste problemet med råvarubristen. Då 

lyckades  en  tysk vävmästare vid namn  F.  G.  Keller  och  en  tysk pappersmakare vid 

namn  Heinrich  Voelter att tillverka slipmassa av ved, som uppblandad med lump 

kunde användas för tillverkning av fullgott papper.65  I  Sverige  anlades  de  första 

träsliperierna på 1850-talet.66  Det var emellertid först  under 1880-  och 90-talen som 

slipmassaproduktionen expanderade på allvar.67  En  viktig gränslinje i slipmassa-

tillverkningsutvecklingen kan dras vid sekelskiftet  (1800/1900)  då  man  började nyttja 

varmslipning istället för kallslipning.68  Genom varmslipningsmetoden blev slipmassa-

tillverkningen  en  svensk storindustri.  Den  största expansionen inom massaindustrin 

kring sekelskiftet upplevdes emellertid inom  den  kemiska massaindustrin, dvs, inom 

sulfit- och sulfatindustrin.  

Den  kemiska massatillverkningsmetoden, där fibern friläggs istället för att malas 

sönder, vilket bl.  a  ger ett starkare papper, utvecklades  under  senare delen av 1800-

talet.  Den  fabrik som först tillverkade fibermassa genom kokning av ved låg i 

Pennsylvania,  USA.  Massan där tillverkades enligt  soda-  (sulfat-) metoden och året 

var  1860.69  Inledningsvis benämndes sulfatprocessen natron- eller sodametoden därför 

att natriumkarbonat  (soda)  användes som ersättningskemikalie för natriumförlusten.  
De  första svenska natron-/sodacellulosafabrikerna anlades  1871-1872.7°  I början av  

65  Rudin  (1987). 
66  Det första träsliperiet utanför Tyskland anlades  1857  vid Trollhättan, Öhnan, av entreprenören  Otto  Francke 
(Rudin,  1987,  Rydberg,  1990). 
7  I början av 1870-talet fanns det bara ett tiotal träsliperier i  Sverige, men  redan i  mitten  av 1890-talet fanns ca  

70  stycken (Rudin,  1987). 
68  Bosaeus  (1949). 
69  Där tillverkades sodacellulosa genom att natriumkarbonat tillsattes vitluten, d  v s  kokvätskan (Rudin,  1987). 
70  Delary i Småland och Värmbol i Södermanland  (Sundblad, 1948). 
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1880-talet utvecklas  sedan  sulfatprocessen av tysken C.  F. Dahl,  där natriumförlusten, 

i stället för att ersättas med det dyra  natriumkarbonatet,  ersätts med det billigare 

natriumsulfatet71  (somliga fortsatte trots detta att benämna processen sodaprocessen).  

Nu  blev sulfatprocessen billigare än sulfitprocessen. Andra faktorer som också tidigt 

talade för valet av sulfatprocessen var att sulfatmassan kunde framställas inte bara av  

gran  utan också av sågverksavfall och tallved etc. Det var emellertid först  1930  som 

industrin lärde sig att bleka sulfatmassan och som  den  på allvar kunde börja 

konkurrera ut sulfitmassan.  Under  efterkrigstiden  har sedan den  blekta sulfatmassans,  

samt den  mekaniska massans andel av  den  totala massaproduktionen ökat,  under  det 

att sulfitmassans andel, både oblekt och blekt,  har  minskat.72  

Sulfitprocessen upplevde  en  snabbare utveckling än sulfatprocessen  under  slutet  av  

1800-talet därför att sulfitmassan redan från början gick att bleka  med  hypoklorit-

blekningsmetoden.73  Det var en  amerikan,  Benjamin  Tilghman,  som  upptäckte 

sulfitprocessen i slutet  av  1860-talet.  En svensk, Carl Daniel  Ekman,  var  emellertid 

först  med  att framställa säljbara  produkter  genom sulfitprocessen  vid  fabriken i 

Bergavik i  Hälsingland 1874.74  Sulfitprocessens använda  lut  gick länge  rakt  ut i 

närmsta vattendrag.  Det  dröjde ända till 1940-talet innan  man med  hjälp  av  syrafast  

stål, som  motstod  korrosion, kunde  indunsta och förbränna sulfitluten.75  

2.3.3 	Svensk forskning kring pappersmassa vid sekelskiftet  
Perioden  fram till och med det första decenniet av 1900-talet karakteriserades av 

experimentering och hemlighetsmakeri i  den  svenska massabranschen. Forskning och 

laboratoriearbete bedrevs i mycket begränsad omfattning.76  Ett viktigt undantag var 

emellertid  Peter  Klasson på KTH, som bedrev omfattande undersökningar på vedens 

sammansättning  under  åren kring sekelskiftet.  1908  bildades även Svenska pappers-

och cellulosaingenjörsförbundet (SPCI), vilket speglar  en  vilja till branschsamarbete i 

cellulosatekniska frågor.77  Från och med 1910-talet blev industrin  sedan  allt mer 

vetenskapsbaserad, och utbildade tekniker började i större omfattning ligga bakom 

förbättringar i tillverkningen, inte minst vad gällde utvinnandet av biprodukter och  

71  Westergren  (1912). 
72  Rydberg  (1991). 
73  Ibid.  
74  Westergren  (1912). 
75  Sundin  (1981). 
76  Om  massaindustrins forsknings och utvecklingsaktiviteter  under  tidigt 1900-tal,  se  Bosaeus  (1949) samt  
Sundin  (1981). 
77  Sundblad (1948). 
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förbättrad värmeekonomi.78  Vid  de  flesta större massafabrikerna inrättades  nu  också 

driftslaboratorier. I fråga om permanenta laboratorier med uppgifter utöver  den  

enklaste driftskontrollen, anlades det som brukar karakteriseras som det första, vid 

Stora Kopparbergs första massafabrik i Skutskär  1903.  Det gjordes flera betydelsefulla 

cellulosatekniska utvecklingsprojekt vid laboratoriet i Skutskär. Bl.  a  utarbetades här 

det så kallade Rinmansförfarandet  under  åren  1909-1914,  av  Ernst  Ludvig Rinman  m.  

fl. Metoden gick ut på att genom torrdestillering av lutar från sodacellulosafram-

ställning, bättre försöka tillvarata biprodukter, och på så sätt erhålla ett flertal 

värdefulla produkter. Metoden blev mycket uppmärksammad, bl.  a  därför att frågan 

om lukten från sulfatprocesser var högst aktuell vid  den  här tiden. Sodaprocessen 

luktade inte, och kunde  man  göra  den  lika värdefull som sulfatprocessen  skulle  

luktproblemet försvinna. Metoden lyckades emellertid aldrig återuppliva intresset för 

sodacellulos aframställning  .79  

Först  1918  bildades  en  gemensam försöksanstalt för massaindustrin, det så kallade 

Pappersmassekontoret.  Tanken  om  en  gemensam försöksanstalt var emellertid inte ny 

inom branschen. Bl.  a  hade grunderna till ett sådant förslag presenterats vid tekniker-

mötet i Gävle redan  1901.80  Viss statsunderstödd organiserad forskning i träkemi pågick 

dessutom redan  1906.  Det året startade nämligen verksamheten vid det kolningstekniska 

laboratorium vid Materialprovningsanstalten, vars uppgift var att verkställa under-

sökningar på träkolningsområdet. Vissa av laboratoriets  studier  kom också att behandla 

förhållanden inom massaindustrin.81  Kolningslaboratoriets verksamhet var  en  följd av  

en  pågående debatt, i bl.  a  riksdagen, om ett mer rationellt utnyttjande av  de  svenska 

virkestillgångarna, vilka ju berörde både massatillverkningen och träkolningen. Denna 

debatt kom också att resultera i ett statsunderstött forskningsprojekt om vedens 

sammansättning  under  KTH-professom  Peter  Klasons ledning.82  

Som nämnts ovan fokuserades  de  forskningssträvanden som fanns inom pappers- och 

massaindustrin  under  1900-talets början till stor  del  kring utvinnandet av biprodukter. 

Denna fokusering är naturligtvis besläktad med samtida debatter om Sveriges 

begränsade virkestillgång  samt  om branschens förorening av vatten och luft.  Kopp- 

78  Rydberg  (1990). 
29  Bosaeus  (1949). 
8°  Sundin  (1981).  
gl  Bl.  a  undersöktes  1907,  kokerikondensat från sulfatfabriker av laboratoriets föreståndare Hilding Bergström 
(Sundin,  1981). 
82  Sundin  (1981). 
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lingen mellan industrin och  den  samtida debatten om virkestillgången speglas bl.  a  i ett 

uttalande av ingenjör J. Westergren, verksam vid Lessebo pappersbruk, vid  1911-års  

kemistmöte. 

[D]en begränsade tillgången på råmaterial [...] [ställer] cellulosaindustrien inför 
nödvändigheten af att genom  en  rationellare teknik, genom framställning af högvärdig 
kvalitetsvara  samt  icke minst genom tillvaratagandet af biprodukter söka utvinna större 
värde af landets begränsade virkesproduktion.8i  

Föroreningsdebatten handlade till stor  del  om utsläppen av sulfitlut, och första gången 

föroreningsfrågan berördes i Svensk Papperstidning  1900,  var det  just  sulfitlutens 

inverkan på fisk som diskuterades.84  Andra avfallsutsläpp som diskuterades, och som 

berörde massaindustrin, var utsläppen av  fiber  i vattendragen,  samt  sulfatlukten. I olika 

sammanhang började tekniker inom branschen som  en  effekt av detta att peka på 

möjligheterna att göra avfallshanteringen till något företagsekonomiskt försvarbart. 

Fabriksmässig produktion av sulfitsprit genomfördes exempelvis i Skutskär redan  

1910.85  Vad gäller sulfatproduktionen kom svartluten vid samma tid framförallt att 

utnyttjas för dess bränslevärde i sodaugnarna,86  men  även exempelvis terpentinolja  

togs  till vara.87  Fokuseringen på massaindustrins avfallsproblem kom således att öka 

kraven på branschen att dels använda  mindre  förorenande produktionsmetoder, dels att 

ta  hand  om sina avfallsprodukter på ett bättre sätt.  Den  samtida föroreningsdebatten 

kom likaså att, liksom  den  samtida debatten om virkestillgången, direkt bidra till  en  

närmare koppling mellan massaindustrin och  den  vetenskapliga forskningen. Bl.  a  

innebar det ökande intresset i avfallsprodukterna ett ökat intresse för produktionens 

kemiska processer.88  Denna koppling kommer att belysas mer i detalj i föreliggande 

uppsats.  

83  Westergren  (1912), s. 21. 
84  Lundgren  (1974). 
85  Bosaeus  (1949),  Westergren  (1912).  Heltäckande beskrivningar av sulfitspritens produktionstekniska 
utveckling,  samt  utvecklingens konsekvenser ur ett samhällspolitislct perspektiv, finns i Sundin  (1981) samt  
Lundgren  (1974). 
86  Westergren  (1912),  Bosaeus  (1949). 
87  Bosaeus  (1949). 
88  Detta antyder även ingenjör Westergren  under  sitt föredrag vid  1911-års  kemistmöte då han säger att; 
Imlöjligen hade luktfrågan det goda med sig att  den  föranledde ett närmare studium af  de  kemiska processerna 
vid sulfatkokningen" (Westergren,  1912, s. 22). 

45 



2.4 	Örebro Pappersbruk  anno  1900-talets början89  
2.4.1 	Starten  

I Molae Chartariae Suecanae, Svenska pappersbruksföreningens tjugofemårsskrift från  

1923,  står följande att läsa om Örebro Pappersbruk; 

Mot  en  ljus morgonhimmel  en  mäktig skorsten med  en  svepande vit rökstrimma, som 
än ytterligare betonar Närkesslättens länga linjer. Det är första glimten av Örebro 
pappersbruk, när vi söderifrån åka  in  i  de  hundrade skofabrikantemas bygd. 

Fritt för sol och vindar ligger bruket ovanför staden på vida gärden i sakta sluttning 
nedemot Svartån och Hjälmaren.9°  

Vi kommer att i föreliggande uppsats få anledning att återkomma både till  "den  

mäktiga skorstenen,"  samt  till brukets läge "ovanför staden," "nedemot Svartån," "på 

vida gärden," "fritt för vindar."  Den  mäktiga skorstenen byggdes nämligen som ett 

resultat av att det i början av 1900-talet växte fram  en opinion  i Örebro mot att det från 

det näraliggande pappersbruket spreds illaluktande  dunster  inemot staden. Opinionen 

motsatte sig dessutom pappersbrukets utsläpp av  fiber  etc. i Svartån. 

Örebro Pappersbruk grundades på initiativ av bruksmannen och bergsingenjören  Carl  

Sahlin  (1861-1943). Han  var vid sekelskiftet nybliven disponent för Laxå bruk och 

hade som uppgift att försöka ställa kraftverksbolaget Örebro Elektriska på fötter, där 

Laxå bruk hade stora ekonomiska intressen. Lösningen blev att grunda ett 

strömslukande pappersbruk i Örebro, med ett mångårigt kraftkontrakt med elektricitets-

bolaget, vars trångmål då  skulle  avhjälpas.91  Sahlin säger själv om händelsen att; 

[f]rån alla intresserades sida mottogs detta förslag med entusiasm. Stiftelseurkund 
uppsattes, tomt inköptes, kraftkontrakt tecknades och aktieteckning igångsattes.92  

Stora aktietecknare blev bl.  a  Laxå Bruks  AB,  exportfirman Ekman &  Co.,  Göteborg  

(mot att firman fick ensamrätt till bolagets exportförsäljning),  samt  Karlstads 

Mekaniska Werkstad (mot att  en del  av brukets maskinella utrustning beställdes där).  

Bland  enskilda aktietecknare märktes bl.  a professor  Svante Arrhenius, som bara några  

89  Idag heter Örebro Pappersbruk Frantschach  Coating  Sweden  AB  och ägs  av  österrikiska Frantschach  AG.  
Företaget vidarförädlar  papper, liner,  kartong och andra  substrat  genom beläggning och  laminering med  olika  
typer av polymerer.  (Axelsson och Jonsson,  2001). 
9'  Svenska Pappersbruksföreningen,  1923, s. 127f. 
91  Johansson och Eckerbom  (1951). 
92  Johansson och Eckerbom  (1951), s. 10. 
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år tidigare  (1896)  gjort  en  banbrytande kvantitativ beräkning av växthuseffekten,93  och 

kung  Oscar  II. Aktieteckningen skedde på våren  1901,  och  den 30  maj konstituerades 

bolaget.  Till  styrelseledamöter valdes ryttmästare K. Bohnstedt, Hjälmarsnäs, konsul  

Johan  Ekman,  Göteborg,  kamrerare  Claes  Bergman,94  Örebro, disponent  Carl  Sahlin, 

Laxå, och fabrikör  Gustaf  Melin,  Göteborg  (Svante Arrhenius valdes till revisors-

suppleant). Bohnstedt blev ordförande i styrelsen och Melin utsågs till disponent och  
VD.  David  Fielding  blev teknisk ledare för fabriken.95  Under den  tidsperiod som 

föreliggande studie fokuserar på, dvs. åren  1903-1911,  består denna ledning så när som 

på att Melin avgår som disponent på grund av hälsoskäl sommaren år  1903  och ersätts 

av  Gustaf  Åkerholm,  samt  att tekniske ledaren  Fielding  i oktober år  1905  ersätts av 

ingenjör G.  A.  Staaf.96  

Styrelseledamot och disponent  Gustaf  Åkerholm spelade  en central roll  i  den  konflikt 

som ligger i fokus för denna uppsats. Åkerholm var  den  som författade  de  flesta av 

pappersbrukets skrivelser i ärendet, ibland helt utan styrelsens inblandning, ehuru 

styrelsen alltid informerades om dessa skrivelser vid nästa styrelsemöte (företaget hade 

i genomsnitt  4  styrelsemöten  per  år). Alla större beslut vad gällde konflikten; såsom 

teknikval, strategiplanering, engagerandet av sakkunniga etc., gjordes emellertid av 

styrelsen gemensamt. Innan Åkerholm blev disponent och styrelseledamot vid Örebro 

Pappersbruk hade han varit anställd vid järnbruk och gruvor,  samt  VD  i Maltesholms  

Cement AB.  Åren efter konfliktens ayslut  1911  blev han bl.  a  ständig ledamot i 

Svenska Pappersbruksföreningen, ordförande i Svenska Pappersbruksförbundet,  samt  

ledamot i Örebro stadsfullmäktige.97  

Den 30  juni  1901 togs  det första spadtaget i det område som förvärvats i Almby socken 

nära Örebro stads gräns. Redan  den 9  januari  1903  stod  sedan den  fabrik helt färdig 

som avsågs tillverka ca  4000 ton  kraftpapper och  3000 ton  papp  per  år,  samt  därtill 

erforderlig  soda-/sulfatmassa och slipmassa i eget kokeri och sliperi.98  Örebro 

Pappersbruk producerade således inte bara sulfatmassa utan även mekanisk massa  samt 

93  Svante Arrhenius upptäckte inte växthuseffekten (jordens temperaturförändring som  en  funktion av luftens 
koldioxidhalt),  men  var först med  en  kvantitativ beräkning av  den.  Arrhenius säg emellertid inga nackdelar med 
att koldioxidökningen  skulle  höja temperaturen.  Han  betraktade det snarare som positivt för eftervärlden att få ett 
mildare klimat (Andersson,  2001). 
94  Claes  Bergman  var  far  till författaren Hjalmar  Bergman.  
95  Johansson och Eckerbom  (1951).  
% Ibid.  
97  Svenska Pappersbruksföreningen  (1923). 
98  Johansson och Eckerbom  (1951). 
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papper och papp. Det är dock sulfatmassaproduktionen som ligger i fokus i denna 

uppsats eftersom  den  ensam orsakade lukten  samt  utsläppet av  alkali-  och ka1ksalter 

(fiberutsläppen kom emellertid från både  slip-  och sulfatmassatillverkningen,  samt  från 

papperstillverkningen). I  en  av Sveriges första veckotidningar Hvar  8:e  dag står det 

vidare  den 8  februari  1903  om färdigställandet att läsa; 

Pappersbruket [...]  [har]  fulländats och igångsatts på  den  efter svenska förhållanden 
otroligt korta tiden af något öfver  1  [och]  1/3  år,  hvilket  inom fackmannalcretsar anses 
vara ett rekord."  

2.4.2 	Maskinparken 

Artikeln i Hvar  8:e  dag ger  en  ingående beskrivning av fabriksområdet och 

maskinparken (citatet är till största delen hämtat ur Örebro Pappersbruks jubileumsbok 

från  1951,  där  den  ursprungliga texten i Hvar  8:e  dag omarbetats något); 

Vi besöka naturligtvis allra först brukets lastkaj vid Svartån, där veden lastas ur brukets 
egna pråmar medels två svängbara ångkranar och därefter  via  ett spårsystem föres till 
vedgården, där  8000  kubikfamnar massaved få  plats.  Härifrån forslas veden upp i 
vedrenseriet, beläget i  den  norra delen av  den 150 meter  långa och  40 meter  breda och 
delvis två eller tre våningar höga fabriksbyggnaden. Genom automatisk  transport  föres  
sedan den  barkade och kapade veden till  respektive  hugg- eller slipmaskiner, beroende 
på dess förädling till kemisk eller mekanisk massa. Norr om fabriksbyggnaden ligger 
sliperiet med  en  kapacitet av  6 000 ton  massa  per  år. Anmärkas bör, att  den  maskinella 
utrustningen här är komplett levererad av Karlstads Mekaniska Werkstad. 
Vi följa vedens förädling till kemisk massa, varav kraftpapperet framställes. Genom ett 
paternosterverk föres  den  huggna veden upp i spånbingarna  samt  därifrån ut till  de  fem 
stående roterande kokarna, däri  den,  tillsatt med sodalut och andra kemikalier, kokas  
under  högt ångtryck.  Sedan  massan blivit tillräckligt kokad, blåses luten över till  den 20 
meter  öster om fabriksbyggnaden belägna sodaugnen, där sodan återvinnes. Massan 
transporteras  in  på kollergångarna,  14  stycken, där  den males  eller krossas.  Sedan  föres 
massan till holländarna,  9  stycken, där lim och behövliga ingredienser tillsättas, och då 
massan är färdig, släppes  den  ned i rörkaren och därifrån  in  på  de  komplicerade 
pappersmaskinerna, där  den  tunnflytande massan inom några minuter antager  fast form  
av  en  ändlös pappersbana, vilken hastigt rullas upp på  en  trähylsa, för att därefter skäras 
i  ark  eller omarbetas till  mindre  rullar.  De  båda pappersmaskinerna producera ca  14 ton  
kraftpapper  per  dygn. 
I maskinsalen, som är  70 meter  lång och  40 meter bred,  finns utom  de  två pappers-
maskinerna även  en  pappmaskin  samt en  större rullmaskin, vågar och pappers-
provningsinstrument. [...] 
Ångpannehuset, med reperationsverkstad, beläget nära intill fabriksbyggnaden, rymmer 
fyra ångpannor om vardera  100 m2  eldyta. Reparationsverkstaden rymmer  en  mångfald 
maskiner, såsom svarv, hyvel, borr m.m.  samt  smedja. Här intill ligger sodahuset. 
Brukets transformator ligger mellan fabriken och sliperiet. I denna nedtransformeras  
den  från Örebro Elektriska  AB  levererade strömmen från  15 000 volt  till  440 volt.  [...]  

99 Hvar 8:e dag (1903). 
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Bolaget som vid maskinernas anskaffande varit så protektionistiskt som möjligt  har  till 
leverantör för allt sitt elektriska maskineri  haft  Allmänna Svenska Elektr.  AB  i 
Vesterås.Iffl  

I  en  närmare beskrivning från  1907,  över  den  vid bruket bedrivna kokprocessen, 

berättas att  de  fem stående roterande kokarna var och  en har en  rymd på  24 m3, samt  att  

de under  kokning erhåller ett tryck av  5-6  atmosfärer.  Om  kokluten sägs vidare att  den  

utgörs av  den  "vanliga" svavelnatriumhaltiga lösningen av kaustiksoda, och att halten 

svavelnatrium i  sin  tur utgör ca  15  % av totalalkalit. Det berättas också att koktiden är  

kort,  ca  6  timmar,  samt  att  chargen  utgör ca  5 ton  obarkad ved  per  kokare. Slutligen 

berättas att ångan, då veden är färdigkokt, blåses genom ett kylkar där vatten för 

massans tvättning värms upp.101  

2.4.3 	Tillverkningen och marknaden 

Åren fram till första världskriget var besvärliga för Örebro Pappersbruk. Priserna var 

pressade och exportmöjligheterna dåliga för kraftpappret. Inte förrän  1907  uppnådde 

företaget  den  produktionsmängd av papper och papp på  7000 ton  som  man  beräknat 

från början.102  Trots  den  ökade produktionsmängden bidrog prisfluktuationer och 

växande kvalitetskrav till ökade skulder, och  1909  tvingades företaget öka aktie-

kapitalet med  195 000  kronor till sammanlagt  1 540 000  kronor. Först i samband med 

första världskriget ökade priserna på pappersmarknaden och vid bolagsstämman i mars  
1917  kunde aktieägarna för första gången glädja sig åt utdelning på sina aktier. 

företagets jubileumsbok från  1951  hävdas att förutom att pressade marknadspriser 

försämrade företagets ekonomi så bidrog även  den  föroreningskonflikt som skall 

studeras nedan till företagets dåliga ekonomiska situation.1°3  I Pappersbruksföreningens  
25-årsskrift från  1923  sägs vidare om  de  teknikval som Örebro Pappersbruk gjorde som  

en  följd av konflikten, att; 

[d]essa anordningar och särskilt  de  omfattande utredningar och försök, som gingo före  
dem,  bidrogo i ej ringa mån till att företaget [Örebro Pappersbruk] från  sin start  och 
fram i världskrigets första år icke arbetade med samma ekonomiska framgång som 
numera.1G4  

m°  Johansson och Eckerbom  (1951), s. 15f., samt  Hvar  8:e dag (1903). 
101  Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, serie A, nummer 116  (Orebro  
stadsarkiv,  Orebro).  
102  Assarsson  (1991). 
103  Johansson och Eckerbom  (1951). 
104  Svenska Pappersbruksföreningen  (1923), s. 133. 
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Det första verksamhetsåret  (1903)  slutade med  en  förlust på  188 000  kronor. 

Marknadsförhållandena hade varit dåliga med hårt pressade priser.  Den  goda tillgången 

på papper och papp hade i  sin  tur ökat kvalitetskraven på bl.  a  kraftpappret, vilket 

Örebro Pappersbruk i  sin  jubileumsbok ger som anledning till att  man under  sommaren  

1903  övergick från  soda-  till sulfatmetoden.1°5  Det är riktigt att sulfatmetoden bidrog 

med ett starkare papper. Sulfatmetoden var emellertid också billigare än sodametoden 

och bidrog bl.  a  med ett större vedutbyte. Med sulfatmetoden startade strax  de  klagomål 

över lukten som tillsammans med klagomål över pappersbrukets vattenförorening kom 

att leda till  en,  för  den  här tiden, ovanlig rättsprocess som gick ändå upp i 

regeringsrätten. I företagets jubileumsbok från  1951  sägs bl.  a  om detta att; 

[d]et är ingen överdrift att påstå, att fä industrier i värt  land  varit så utsatta för 
svårigheter och  hinder  med anledning av luftföroreningar som Örebro Pappersbruk.106  

Konflikten  kom att engagera  en  rad sakkunniga inom både medicin, naturvetenskap och 

teknik, och kom att bidra till flera specifika teknikval för Örebro Pappersbruk. I  de  

resterande kapitlen i denna uppsats studeras närmare hur konflikten  tog form,  hur  den  

påverkade bruket, och då speciellt dess teknikval.  

105  Johansson och Eckerbom  (1951). 
10 6  Johansson och Eckerbom  (1951), s. 76. 
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Kapitel 3 

KONFLIKTENS BÖRJAN 
Klagomålen läggs fram och pappersbruket inleder 

sökandet efter tekniska lösningar  

3.1 	Inledning/läsanvisning för kapitel  3-6  
I  de  följande tre kapitlen redovisas  den  konflikt kronologiskt, som stod mellan å ena 

sidan Örebro Pappersbruk (ÖP) och å andra sidan privatpersoner och lokala 

myndigheter i Örebro  under  åren  1904-1911.  I detta kapitel, kapitel tre, studeras 

konflikten från det att  den  första skrivelsen i ärendet skickades till Konungens 

befallningshavande  (KB)  i juni  1904,  fram till och med det att  KB  gav sitt utslag i 

ärendet i april  1907. De  klagande skickade sina skrivelser till  KB  (länsstyrelsen) därför 

att det var  den  instans som i och med  1880-års  vattenrättsförordning hade rätt att 

ingripa mot vattenförorening,  samt  därför att det var  den  instans som hälsovårds-

nämnden, enligt  1874-års  hälsovårdsstadga, hade som  en  sista utväg att göra anmälan 

hos  (se  aysnitt  2.2.2). Kapitel  tre (aysnitt  3.2)  inleds med  en  genomgång av  de  

klagandes perspektiv (motiv och  argument)  och sakkunnigutlåtanden.  De  klagande 

utgörs i denna första  fas  av konflikten av  en  grupp fiskerättsägare och villaägare kring 

Hjälmarens  strand, samt  av drätselkammaren och hälsovårdsnämnden i Örebro stad. 

Genomgången ayslutas med  en  sammanfattande analys. Därefter följer  en  översikt 

över KB:s agerande fram till utslaget. Att även KB:s agerande ges  plats  i studien beror 

på att  KB,  liksom  de  klagande och ÖP, anlitade sakkunniga som kom att påverka  den  

teknikvalsprocess som konflikten startade. Först efter detta skildras ÖP:s svar på 

klagomålen/konflikten. Dels skildras ÖP:s kommentarer till, och sakkunnigutlåtanden 

om klagomålen, dels skildras  den  teknikvalsprocess som ÖP ställdes inför i och med 

klagomålen/konflikten. Genomgången av ÖP:s handlande ayslutas även det med  en  

sammanfattande analys. Sist i kapitlet presenteras  en  sammanfattning av KB:s utslag 

från  den 7  april  1907.  Detta utslag markerar slutet på konfliktens första  fas.  

Även i uppsatsens fjärde kapitel  (1907  —  1909)  behandlas  de  klagandes  respektive  

ÖP:s handlande var för sig. Här studeras konflikten  under  perioden från KB:s utslag i 

april  1907  fram till och med  1909.  I denna  fas  utgörs  de  klagande av samma grupper/  

51 



myndigheter som i  den  första  fasen.  Här överklagas KB:s utslag och klagomålen ges 

delvis nya  argument.  Ärendet går vidare till högsta instans, Regeringsrätten/ 

Civildepartementet, som i  sin  tur anlitar egna sakkunniga, medicinalstyrelsen och 

KTH. Även i detta kapitel ayslutas genomgången av  de  klagandes besvärsskrivelser 

och sakkunnigutlåtanden med  en  sammanfattande analys. Efter detta presenteras 

utlåtandena från Regeringsrättens sakkunniga. Därpå följer  en  ny genomgång av ÖP:s 

svar (kommentarer, sakkunnigutlåtanden, teknikvalssituation) på klagomålen. I denna 

genomgång ingår dessutom  en  presentation av det branschgemensanuna samarbete 

som  1908  startades som  en  följd av branschens föroreningsproblem. Genomgången av 

ÖP:s handlande ayslutas med  en  sammanfattande analys. 

Det femte kapitlet behandlar konflikten  under  framförallt  1910, samt under 1911,  fram 

till strax efter Regeringsrättens utslag i mars.1  Under  denna  fas  når konflikten  sin  

kulmen, för att  sedan  delvis upplösas med Regeringsrättens utslag  1911. 1910  är ett  

turbulent  år för alla inblandade i konflikten. Nya aktörer dyker upp på  de  klagandes 

sida och konflikten får mer och mer  formen  av  en  vetenskaplig  kontrovers  när 

sakkunniga till viss  del  tar över debatten. Först här synliggörs dessutom konfliktens 

stöd i  en  större  lokal opinion  genom att ett allmänt möte i frågan lockar närmare  1000  

deltagare. I detta kapitel ser vi även  de  slutliga effekterna av konflikten i företagets 

teknikval. Kapitlet ayslutas med  en  redogörelse över Regeringsrättens utslag och ÖP:s 

direkta reaktion på utslaget,  samt  med  en kort  översikt över konfliktens långsiktiga 

efterspel.  

Analysen  av empirin sker till viss  del  löpande.  Den  huvudsakliga analysen sker dock i 

det fristående analyskapitlet, kapitel  6, samt  i  de  fyra korta sammanfattningar som 

finns insprängda, dels halvvägs  in  i, och dels i slutet av kapitel  3  och  4. 

3.2 	"Fiskarna dör och luften  stinker"  — fiskerättsägare och 

myndigheter inleder klagandet 
I detta aysnitt presenteras  de  klagande och deras motiv/argument i konfliktens första  

fas,  dvs, från det att  den  första skrivelsen i ärendet skickades till länets högsta statliga 

myndighet,  KB,  i juni  1904,  fram tills det att  KB  gav sitt utslag i ärendet i april  1907.  

Genom  en  kartläggning av  de  klagandes motiv/argument belyses  de  teknikval som  OP  

I  den  slutliga översikten av konfliktens långsiktiga efterspel berörs även  kort  senare är.  
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ställdes inför i och med konflikten.  De  klagandes  argument  mot ÖP:s förorening 

handlade ju ytterst om brukets tillverkningsprocess. 

ÖP:s övergång från  soda-  till sulfatmetoden sommaren  1903,  bidrog som tidigare 

nämnts till att "sulfatlukt" (svavelföreningar, huvudsakligen merkaptaner) började 

driva  in  över Örebro då vinden låg på från öster där fabriken var belägen.2  Genom  den 

dialog  som så småningom inleddes mellan företaget och  den  lokala  opinion  som var 

emot föroreningarna, förstår vi att lukten av vissa upplevdes som mycket besvärande. 

Trots detta dröjde det innan röster höjdes inifrån staden mot lukten. I  den  lokala 

dagstidningen Örebro Dagblad (med  en  upplaga på ca  3600  exemplar och tillsammans 

med Nerikes Allehanda  den  enda dagstidningen i Örebro  1903)3  finns  under  det första 

året med sulfatlukt (sommaren  1903  — sommaren  1904)  inte  en  enda kommentar om 

lukten.4  Företaget nämns i och för sig i samband med vattenförorening tidigt på våren  

1904.  Det sägs då att länets fiskeriförvaltningsnämnd tvingats fästa länets träsliperiers 

uppmärksamhet på att  de  (sliperierna) skadar fisket genom att förorena vattnet,  samt  

att det bl.  a  bidragit till att  OP  investerat i  "en  särskild maskin till förebyggande af 

vattnets förorenande i Hjälmaren."5  Det var emellertid först i och med att flera 

fiskerättsägare kring Hjälmarens  strand  skickade  en  skrivelse till  KB  om ÖP:s 

förorening av både vatten och luft, som det framfördes  en  formell klagan över lukten, 

och som konflikten startade på allvar. Fiskerättsägamas skrivelse var  den  första i  en  

lång rad av skrivelser och intyg i det ärende som kom att ligga på KB:s bord fram till i 

april  1907.  Fiskerättsägarna, tillsammans med stadens drätselkammare, kom i  sin  tur 

att huvudsakligen fokusera sina klagomål kring föroreningen av vattnet och det därtill 

kopplade hotet mot fiskets bestånd,  under  det att stadens hälsovårdsnämnd fokuserade 

sina klagomål kring föroreningen av luften och det därtill kopplade luktproblemet.  KB  

var länets högsta statliga myndighet.  Hit  skickades klagomålen i  en  första  fas.  När  

sedan KB  i april  1907  avgett sitt utslag i målet, besvärade sig  de  klagande, och 

konflikten gick  in  i  en  andra  fas,  vilken redogörs för i kapitel  4. 

2  Tidpunkten för bytet av produktionsprocess omnämns i  en  skrivelse från  1906  mellan hälsovårdsnämnden och  
en  av nämndens sakkunniga (Sundelius — hälsovårdsnämnden  19/3 1906,  Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civil-
departementet, RA).  
3  Kungl. Biblioteket  (2001). 
4  En  fullständig genomgång av Örebro Dagblad, från och med  den 1  juli  1903  till  den 30  juni  1904,  tillkännager 
endast  en  liten notis i ärendet,  den 21  juni  1904,  om att Mömer m.fl. skickat  en  skrivelse i ärendet till Konungens 
befallningshavande  (se  aysnitt  3.2.1). 
5  Örebro Dagblad  17/2 1904. 
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3.2.1 	Fiskerättsägarna inleder konflikten  
Den 8  juni  1904  skickades  den  första skrivelsen i ärendet om Örebro Pappersbruks 

aktiebolags förorening av vatten och luft till  KB  i Örebro län. Det var greve  Axel  

Mörner som tillsammans med 25-talet andra fiskerättsägare och villaägare kring 

Hjälmarens  strand,  beklagade sig över att ÖP släppte ut "spillvatten och annat avfall" 

som hotade förstöra fisket i såväl nedre delen av Svartån som i Hemfjärden och i 

Mellanfjärden,  samt  förorenade vattnet i Hemfjärden så att "vedervärdig och helt 

säkert för närboendes hälsa menlig stank"6  spreds till bostäderna kring sjön. Mörner 

m.fl. beklagar sig även över  den  "för hela trakten besvärande röken," vilken  de  menar 

orsakar obehag av hälsovådlig  art. Under  åberopande av hälsovårdsstadgan hemställer  
sedan  greve Mörner m.fl. att ÖP skall tvingas vidta åtgärder för undanröjandet av 

olägenheterna. Framförallt föreslås att röken skall avledas genom  en  högre skorsten 

"eller på annat mot hälsofara fullt betryggande sätt."7  I ett litet tillägg i slutet på 

skrivelsen åberopas dessutom §  12  i  1880-års  vattenrättsförordning. 

Knappt ett halvår senare, i november  1904,  efter att ÖP hunnit inkomma med två 

förklaringar,  en  i juli och  en  i oktober  (se  också aysnitt  3.4.1),  skickade greve Mörner 

m.fl. ännu  en  skrivelse. Här påpekas att ÖP visserligen i  den  första förklaringen helt 

och hållet bestrider att bruket orsakar  stanken  från vattnet, att  den  beror på Hjälinarens 

sänknings  samt  på stadens ldoakledningar,9  men  att ÖP i förklaringen från oktober inte 

längre vidhåller detta, utan där istället medger att det då och då släpps ut illaluktande 

ämnen även från deras fabrik, "dock icke hälsovådliga sådana."1°  På dessa sinsemellan 

motstridiga uttalanden svarar Mörner m.fl. att det visserligen även före pappersbrukets 

anläggning, "speciellt vid dimmig luft," ibland märktes  en  obehaglig lukt från sjöns 
vatten och sanka stränder,  men  att lukten kraftigt tilltagit, "blivit annorlunda" och 

"mycket vidrigare" efter pappersbrukets tillkomst  samt  att  man nu  ständigt märker av  
den.  Att stadens kloakledning kan  ha  någon  del  i denna lukt tror Mörner m.fl. är 

möjligt;  

men  tillökningen i luktens intensitet  samt  dess nya karaktär och förekomstsätt härleda 
sig förvisso från pappersbruket. Först efter dettas tillkomst  har  vattnet antagit  en  mera  

6  Mörner —  KB 8/6 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
7  Ibid.  
8  Hjälmaren sänktes  1.9 m  pä  1880-talet och  190  km2  torrlades (Nationalencyklopedien).  
9  Om  ÖP:s förklaring,  se  ÖP —  KB 22 juli 1904  (Regeringsrättsakt  7/3  1911, Civildepartementet,  RA). 
I°  Om  ÖP:s förklaring,  se  ÖP —  KB 24 oktober 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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brunalctig färgton och är ofta överdraget af  en  mångskiftande hinna såsom af utspilld 

Att illaluktande ämnen släpps ut  med  vattnet från fabriken menar Mömer m.fl. 

dessutom måste  anses  vara ett  faktum  i och  med  att  det  framgår att  så  är  fallet  i  det  

intyg  av  f.d.  rektor  Fernqvist  som  är  bilagt  ÖP:s  egen skrivelse  från  oktober 1904.  I 

fråga  om  ÖP:s påstående att lukten inte är hälsofarlig, påpekar Mömer m.fl. vidare att 

Hjälmarens strandboende "inte skall behöva riskera  liv  och hälsa" för pappersbrukets  

skull,  att  de har  obehag nog ändå  som  tillståndet  är.12  

Vad gäller i  sin  tur fisket, vilket Mörner m.fl. för övrigt anser är  den  kanske viktigaste 

frågan i sammanhanget, påpekas att  OP  gör påståenden om sakkunnigas utlåtanden,13  

vilka inte underbyggs av  de  skriftliga intyg som  OP  bifogat  sin  förklaring. Mömer 

m.fl. angriper också ÖP:s refererande till  en  utredning gjord av Örebro kemiska  

station,  och framhåller att  den  inte kan fria  OP  från anklagelsen att föroreningarna 

skadar fisket, eftersom  den  ju  de facto  antyder att förruttnelsen sker  just  ute i sjön. 

Själv åberopar Mömer m.fl. uppgifter lämnade av fiskaren vid Esplunda, Mömers eget  

gods, den 28  augusti  1904.  Uppgifterna tyder på att fisket minskat betydligt efter 

pappersbrukets tillkomst,  samt  att fisken numera självdör "såväl uppflytande vid  

stranden  som fastsittande vid redskapen."14  Det intygas också att fiskens kött är löst 

och dåligt,  samt  luktar illa, "fotogenaktigt," och att fisken är svårsåld i Örebro. Även 

kräftornas kött intygas vara löst och fotogenaktigt, att även  de  självdör vid  stranden, 

samt  att tillgången på  dem  minskats till  en  fjärdedel jämfört med tidigare.15  

Mömer m.fl.  har  till novemberskrivelsen dessutom bifogat ett intyg från  18  fiskare och 

fiskerättsägare vid Hemfjärden, vilka utöver vad fiskaren vid Esplunda intygar, 

dessutom intygar att det  under  vintern  1903-1904  steg "mycket  stark  och osund lukt" 

ur vattnet när vakar i isen gjordes; att denna lukt speciellt märktes vid själva 

islossningen; att  de  delar av ryssjor som berört bottnen mycket  fort  förstörts av röta  

samt  att det i redskapen ofta fastnat slemmiga klumpar vilka aysöndrat  en  oljeaktig 

vätska som täckt vattnet med  en  skiftande hinna; och slutligen, att dessa företeelser  

11  Mömer —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
12  ibid.  

13  OP  påstår bl.  a  att både deras egen sakkunnige, Sond6n, och drätselkammarens sakkunnige, Ekman, hävdat att 
ÖP:s verksamhet inte är skadligt för fisket  (se  också aysnitt  3.4.1). 
14  Mörner —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
15  Ibid.  
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inte märkts innan  OP  startade  sin  verksamhet.16  Om  fiskens lekplatser i Hjälmaren  

skulle  göras otillgängliga på grund av ÖP:s åtgöranden, fortsätter Mörner m.fl.,  skulle 

en  näring av stor betydelse, "såväl för  en  ingalunda fåtalig befolkning som för  landet  i 

dess helhet,"17  lida  en  kanske obotlig skada. Mörner m.fl. poängterar också att 

fiskeriintendent Ekman  (se  aysnitt  3.2.3)  framfört att Örebro stads kloaker inte kan 

anklagas för fiskets försämring, och att kloakerna i stället kan antas tillföra ämnen som 

är lämpliga som fiskföda.18  

Även i Mömers m.fl. andra skrivelse framhålls rökens hälsovådlighet, hur  den  är "till 

lida" för alla kringboende,  samt  hur det vore "särskilt önskvärt" om  den  kunde 

åtgärdas. Mörner m.fl. påpekar också att det verkar som om vetenskapen uppfunnit 

metoder till förebyggande av hälsovådlig rök eftersom det tillsatts rökinspektörer i 

vissa stora städer.19  

OP  åberopar i  sin  oktoberskrivelse, som stöd för att lukten inte  skulle  vara hälsovådlig, 

tidigare domar i Regeringsrätten, där klagomål om  en  annan cellulosafabriks 

hälsovådliga avfall inte bifallits därför att det inte förekommit någon utredning om 

huruvida fabrikens avfall var hälsovådligt  (se  aysnitt  3.4.1). Om  detta säger Mörner 

m.fl. att  just en  grundlig utredning önskas i detta  fall.  Det utlåtande som i  den  tidigare 

domen lämnats av  den,  som Mörner m.fl. uttrycker det, "på detta område främste och  

ende  auktoriteten,"2°  professor Peter  Klason, menar Mörner m.fl. emellertid är av 

största intresse för detta ärende eftersom Klason då framhållit  en  fara för förorening, 

vilken Mörner m.fl. menar torde vara särskilt stor i Hemfjärdens stillastående och 

grunda vatten. Mörner m.fl. ayslutar skrivelsen från november  1904  med att framhålla 

att  de  med tillfredställelse ser att  OP  redan vidtagit flera åtgärder mot klagomålen,  

samt  att fler åtgärder väntas. På grund av att frågor av denna  art  är ganska svårlösta, 

och då det;  

16  Bilaga till Mörner —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
17  Mörner —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
19  Ibid.  
19  Monier  —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA). Begreppet rökinspektör 
nämns inte någon  mer  gång i  det  material  jag  gått igenom rörande Örebrokonflikten.  Se  dock Uekotter  (1999) 
samt  Stradling och  Tarr  (1999), som  sammanfattas i aysnitten  1.5.1  och  1.5.2.  I  Finland  övervägdes  1910 om  
inspektörer  skulle  övervaka påbjudna åtgärder mot sulfatfabriker  (se  exempelvis  Svensk  Papperstidning,  1910a, 
1910d). 
29  Mörner —  KB 22/111904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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ingalunda är afsikten att omöjliggöra pappersbrukets verksamhet utan endast att värja 
våra egna berättigade intressen,21  

fortsätter Mörner m.fl., bör  OP  inte vägras anhållan om uppskov med frågans 

avgörande. Ännu ett skäl till ett sådant uppskov ser Mörner m.fl. i att staten från och 

med  1905 skulle  komma att tillsätta  en  fiskeriingenjör med uppgift att utreda frågan 

om åtgärder mot fiskvattens förorening från fabriker, "och hvilkens yttrande i frågan 

synes böra inhämtas."22  

3.2.2 	Drätselkammaren understödjer fiskerättsägarnas  argument  

Först i maj  1906  skickade drätselkammaren i Örebro  en  första skrivelse i ärendet till  

KB, men  då hade kammaren redan engagerat sig i frågan  under  flera års tid. Redan 

någon gång  under 1903,  eller möjligtvis i början av  1904,  hade nämligen drätselkam-

maren ansökt vid Kungliga Lantbruksstyrelsen (Lantbruksstyrelsen hade  hand  om 

ärenden rörande fisket fram till Fiskeristyrelsens tillkomst  1948),  om  en  utredning om 

huruvida avfallet från  OP  hade skadlig inverkan på fisket i Svartån och i Hjälmaren. 

Detta uppdrag vidarebefordrades då till dåvarande statens undervisare i fiskodling, 

sedermera fiskeriintendent  Thorsten  Ekman (om fiskeriintendent Ekman,  se  aysnitt  

3.2.3).  Kammaren berättar i skrivelsen att  den  anlitat Ekman eftersom  den  äger fiske-

rätten i Svartån,  samt  att Ekman, efter två års utredning, avgett ett utlåtande där det 

"bestämt" framhålls att fisket kommer att "lida svår och mycket svårbotlig skada" i 

hela Hjälmaren om  OP  fortsätter att släppa ut så stora mängder avfall som dittills. Det 

berättas också att Ekman fastslagit att  den  uppåtgående fisken, särskilt till Svartån,  

skulle  komma att minska i antal och att det dessutom  skulle  bli svårt att fånga fisken 

på grund av att fiskeredskapen  skulle  komma att förstöras av avfallet.23  

Drätselkammaren informerar dessutom  KB  om att  den  i  de  fall  OP  påstått sig  ha  

vidtagit förändringar för att förebygga eller minska olägenheterna, uppmanat Örebro 

kemiska  station  att undersöka avloppsvattnet  samt  att lämna analysbevis. Ett sådant 

analysbevis, daterat  den 26  oktober  1905,  finns bilagt kammarens skrivelse. Där 

framgår att prover tagits på brukets avfallsvatten vid sju tillfällen, det tidigaste  den 28  

augusti  1903,  och därefter i mars, september,  samt  i oktober  1905.  Vidare framgår att 

proverna dels tagits ur avfallsvattnet från sliperiet, och dels ur avfallsvattnet från 

pappersmaskinerna och  den  kemiska massan. Proverna på avfallsvattnet från sliperiet  

21  Mörner —  KB 22/11 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA). 
n  Ibid.  
23  Drätselkammaren —  KB 8/5 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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visar på  en  stadig ökning av mängden slipmjöl och träfibrer, från  100  mg/liter i augusti  

1903  till  149  mg/liter vid det näst sista provtagningstillfället i oktober  1905.  Vid det 

sista provtagningstillfället,  10  dagar senare,  togs  aldrig några prover ur avfallsvattnet 

från sliperiet. Proverna på avfallsvattnet från pappersmaskinerna och  den  kemiska 

massan tyder i  sin  tur också på  en  ökning, dock inte lika entydig. Vid det första 

provtagningstillfället utgjorde mängden slipmjöl och träfibrer i avfallsvattnet från 

pappersmaskinerna och  den  kemiska massan,  130  mg/liter. Vid provtagningen i 

september  1905  var mängden hela  191  mg/liter,  under  det att mängden vid det sista 

provtagningstillfället hade minskat till  170 mg  slipmjöl och träfibrer  per liter.  I analys-

beviset, vilket är undertecknat av föreståndaren för Örebro kemiska  station,  J. 

Wid611,24  berättas också att två massafångare (stoffänger) varit i verksamhet vid 

provtagningarna i september och i oktober, vilka samlat upp  en  "hel  del"  träfiber och 

mjöl ur tvättvattnet från kemiska massan och pappersmaskinerna. Widén berättar dock 

att betydliga mängder fortfarande följt med avfallsvattnet. Proverna visar onekligen att 

så var fallet. Mängden träfiber och mjöl var  t o m  större  under  september och oktober 

än  under  tidigare provtagningstillfällen. Widén trodde att  den  ökade mängden berodde 

på ändrad produkttillverkning eller på annan ändring i fabrikationen.25  Mycket riktigt 

hade fabrikationen förändrats så till vida att produktionsmängden papper och papp 

ökat från  6272 ton 1904,  till  6900 ton 1905,  och mängden mekanisk och kemisk massa 

från  5420 ton 1904,  till  6450 ton 1905.26  

Drätselkammaren påpekar vidare att fiskeriintendent Ekman i det till skrivelsen 

bifogade utlåtandet framhåller att  den  ökade mängden trämjöl och träfibrer i brukets 

avfallsvatten "gör saken ännu allvarligare."27  Med stöd av det anförda och eftersom 

Örebro stad äger fiskerätten i Svartån där ÖP hotar förstöra fisket, ayslutar kammaren 

skrivelsen; 

mätte Konungens Befallningshavande ålägga bolaget att vidta anordningar  sä  att vattnet 
i Svartån ej förorenas, eller meddela  absolut  förbud för bolaget att utsläppa något som 
helst afloppsvatten.28  

24  Widén  satt  även  med  i hälsovårdsnämnden i  Orebro  stad. 
z5  Analysbevis från Örebro kemiska  station  till drätselkartnnaren daterat till  den 26 oktober 1905  (Bilaga till 
drätselkammaren —  KB 8/5 1906,  Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
26  Johansson och Eckerbom  (1951). 
27  Ekman — drätselkammaren  21/7 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
28  Drätselkammaren —  KB 8/5 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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3.2.3 	Fiskeriintendenten Ekman — drätselkammarens sakkunnige  

Institutionen  fiskeriintendent inrättades  1905.  Fiskeriintendentens uppgift var att verka 

för fiskets utveckling och fiskevård inom  respektive  intendentsdistrikt. För tjänsten 

krävdes högre akademisk utbildning i fiskeribiologiska ämnen.29  Ekman hade  en  

doktorsgrad3°  i zoologi från  Uppsala  universitet.  Han  publicerade flera arbeten om 

fiskevård och praktiskt fiske  under  åren kring sekelskiftet, och var dessutom 

sekreterare i Svenska Fiskarförbundet  1907-35. Under  åren  1907-27  var han även 

redaktör för Svensk Fiskeritidskrift.31  

I juli  1904  sammanställde Ekman ett första utlåtande till drätselkammaren. Där 

meddelar han att han vid  sin  undersökning inte kunnat påträffa nämnvärda mängder 

ruttnande organiska fasta ämnen på bottnen, vare sig på djupare eller på grundare 

ställen, eller  bland  vass. Detta tror han emellertid beror på att  den  ovanligt långa och 

starka vårfloden samma år  (1904)  spolat  rent  vattendragen så att några större mängder 

avfall  sedan  inte hunnit samlas. Ekman påpekar också att undersökningarna gjorda av 

Örebro kemiska  station den 20  juni  1904  visar på  en  tillräcklig syrgashalt i vattnet, 

vilken han tror dels beror på att det kalla vintervattnet syresatts väl vid  fallen  vid 

Örebro, dels på att avfallet inte hunnit ruttna i ån på vintern, utan först ute i sjön. 

Det blefve därför, om säkra resultat skall kunna vinnas, nödvändigt att göra nya 
undersökningar och iakttagelser i februari-mars och möjligen i själfva islossningen, 
särskilt ute i själfva Hjelmaren.32  

I detta första utlåtande (juli  1904)  framhåller Ekman också att han tycker att det lägre 

djurlivet är ringa, dock inte märkbart  mindre  än strax ovanför fabriken.  Han  poängterar 

också att fiskare uppgett att det luktat mycket starkt ur Hjälmarens vatten på vintern  

(1903/04),  speciellt vid islossningen; att  de  dessutom uppgett att ryssjor mycket  fort  

nötts och förstörts av bl.  a  vattensvampbildningar, vilka Ekman för övrigt påpekar 

förekommer rikligt i fabrikens avfallsdiken;  samt  att flera fisksorter, bl.  a  lake och 

abborre, givit dålig avkastning på våren  (1904).33  

Ekman ayslutar  den  första skrivelsen med att redogöra för vad företaget uppgett om 

avfallet; att det så gott som uteslutande utgörs av trämjöl och träfiber från sliperiet och  

29  Nationalencyklopedien.  
3°  Avhandlingens  titel  är  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Stieles  der  Brachiopoden  (1897). 
31  Fiskeriverket  (2001). 
32  Ekman — drätselkammaren  21/7 1904  (Regeringsrättsalct  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
" Ibid.  
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pappersmaskinerna, att företaget därför installerat  en  trämjölsuppfångare  vid  sliperiet  

(1904),  att  en  till skall installeras  om den  första inte visar  sig  vara fullt  effektiv, samt  

att  en eller  två likadana trämjölsuppfångare skall installeras  vid  pappersmaskinerna 

innan  årets  slut.34  Anmärkningsvärt är att  den  kemiska massan inte alls omnämns i 

sammanhanget, trots att Widén från  Orebro  kemiska  station  omnämnt  just  tvättvattnet 

från  den  kemiska massan  som  innehållande mycket träfibrer och trämjöl, och trots att 

Widén uppgett att  OP  satt  upp  en  massafångare för  just  detta tvättvatten.  Det  tycker  

man  att  OP borde ha anledning  att lyfta fram.  Kan det kanske  förklaras  av  att  OP  

försökte styra  bort  eventuella ytterligare klagomål från  den  kemiska massan  som  redan  

var under hård kritik  för dess luftförorening  (se  aysnitt  3.2.4),  och vilket  var  ett, 

tekniskt sett, svårare  problem  att lösa?35  

3.2.4 	Lukten —  en  hälsofara: hälsovårdsnämnden tar strid 

Drygt ett år efter att Mömer m.fl. skickade  den  första skrivelsen i ärendet till  KB,  

skickade hälsovårdsnämnden i Örebro stad, i juli  1905, en  första, mycket  kort  skrivelse 

om  den  "särdeles elaka lukt" som spreds till större delen av Örebro från  OP.  

Hälsovårdsnämnden anhåller här om att  KB  snarast skall ålägga pappersbruket att 

vidta sådana åtgärder att lukten upphör.36  Som svar på denna skrivelse hänvisade ÖP 

till det svar som redan lämnats på Mömers skrivelse från oktober  1904,  om att lukten 

som emellanåt förekom från bruket inte var hälsofarlig. Nio månader senare, i april  

1906,  sammanställde emellertid hälsovårdsnämnden ytterligare  en  skrivelse. Denna 

relativt långa skrivelse inleds med  en  förklaring över varför det dröjt nio månader 

innan  den  sammanställts; nämnden  har  helt enkelt låtit verkställa  en  vidare utredning 

av frågan. Bl.  a har den  begärt och erhållit utlåtande från stadsläkaren  Oscar  Sundelius 

i Örebro, och från ingenjören vid  Stockholms  stads hälsovårdsnämnd, Klas Sond6n 

(Son&n blev sålunda anlitad som sakkunnig av båda sidor i konflikten, av  OP 1904, 

samt  av hälsovårdsnämnden  1906).  Hälsovårdsnämnden påpekar vidare att  den  med  

sin  talan endast åsyftar förebyggande av  den  elaka lukt som sprids från bruket. 

Nämnden hade alltså inga invändningar mot det vattenburna avfallet. 

I  den  nya skrivelsen bemöter hälsovårdsnämnden ÖP:s tidigare uttalanden om lukten.  

Om  påståendet att lukten inte  skulle  vara hälsofarlig säger exempelvis hälsovårds- 

Ekman — drätselkammaren  21/7 1904  (Regeringsrättsakt,  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
35  Ekman sammanställde ytterligare  en skrivelse  till drätselkammaren  den 6 juli 1905,  vilken finns bifogad 
drätselkammarens  skrivelse  från  den 8/5 1906.  Denna  skrivelse  lästes emellertid upp  pä  ett möte i ärendet  som 
KB  sammankallade  den 5  augusti  1905,  och finns  således  återgivet i aysnittet  om KB (se  aysnitt  3.3.1). 
36  Hälsovårdsnämnden —  KB 4/7 1905  (Regeringsrättsalct  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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nämnden att det då visst måste vara menligt för stadens invånare att inandas luft som 

är "förskämd" av lukten. Beträffande luktens hälsovådlighet åberopar hälsovårds-

nämnden också stadsläkaren Sundelius bilagda utlåtande  (se  aysnitt  3.3.2).  Angående 

ÖP:s uttalande om att företaget inte  skulle  tveka att uppföra  en  högre skorsten om det 

kunde minska lukten,  men  att det ändå inte  skulle  bidra till någon luktminskning, 

framhåller hälsovårdsnämnden att  den  genom att studera flera andra fabriker i Örebro 

med höga skorstenar kunnat  se  att; 

[röken,] när  den  utkommer ur skorstenarna, visserligen äfven vid svag vind följer 
dennes riktning,  men  på sådant sätt att  den  icke nedkommer i staden, och att röken 
endast vid starkare blåst tryckes nedåt.37  

Hälsovårdsnämnden påpekar också att stadsläkaren Sundelius uppgett att han funnit att 

eftersom skorstenarna som släpper ut  de  illaluktande gaserna från  OP  bara är  9 

respektive 15 meter  höga,38  torde effekterna av  en  högre skorsten kunna bli stora och 

lukten i stort sett kunna undvikas. Det framhålls dessutom att denna åsikt delas av Klas 

Sonddri.39  

Hälsovårdsnämnden påpekar i samma skrivelse att det enligt hälsovårdsstadgan 

tillkommer stadens hälsovårdsnämnd att  se  till att fabriker inte inrättas till  men  för 

arbetares, närboendes, eller det allmännas hälsa. Vidare, att hälsovårdsnämnden är 

berättigad förmana fabriken vidta åtgärder för olägenhetens avhjälpande,  samt,  om 

åtgärderna inte verkställs och om olägenheten är svår, äger rätt att tills vidare förbjuda  

driften  av fabriken. Således, sammanfattar hälsovårdsnämnden, sätter Kungl. Maj:t 

städers "sundhetsförhållande" framför  drift  av fabrik.40  

Avslutningsvis meddelar hälsovårdsnämnden att  den  av ovan nämnda skäl anser sig  ha  

anledning att anhålla om att  KB  skall ålägga  OP  att antingen sluta släppa ut  de  

illaluktande gaserna när vinden ligger på mot Örebro stad, eller att snarast uppföra  en  

ca  80 meter  hög skorsten för gasernas bortförande.41  

37  Hälsovårdsnämnden —  KB 28/4 1906  (Regeringsrätt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
38  Båda dessa skorstenar ledde bort gaser som uppstod vid sodaåtervinningen  (se  aysnitt  3.2.5). 
39 

 

Hälsovårdsnämnden —  KB 28/4 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
4°  Ibid.  
41  ibid.  
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3.2.5 	Sundelius och Sondin — hälsovårdsnämndens sakkunniga 
Örebro stadsläkare,  Oscar  Sundelius, som enligt praxis i  1874-års  hälsovårdsstadga 

själv satt med i stadens hälsovårdsnämnd,42  uppmanades av nämnden någon gång  

under  hösten  1905,  eller  under  vintern  1905/06,  att yttra sig rörande luktens eventuella 

hälsovådlighet.  Den 19  mars  1906  skrev Sundelius  sedan  ett yttrande till hälsovårds-

nämnden där det framhölls att invånarna i Örebro stad besvärats av  en  ytterst elak lukt 

från  OP  alltsedan sommaren  1903,  när bruket övergick från sodametoden,  "hvilken  

icke medför någon svårare förorening af luften,"43  till sulfatmetoden, "som däremot 

[...] i hög  grad  åstadkommer 1uftförskämning."44  Att det är  just  från pappersbruket 

som lukten kommer menar Sundelius bevisas av att:  (a)  lukten inte förekom innan  

1903;  (b) lukten endast förnimmes på läsidan av fabriken; och (c) lukten i orten går  

under  beteckningen "pappersbrukslukten." 

Dessa omständigheter tillsammans gifva otvetydigt vid handen, att  den  ifrågavarande 
elaka lukten sprides  just  frän merbemälte pappersbruk och icke från något annat håll.45  

Sundelius återger också  en del  uppgifter han inhämtat från ÖP:s disponent angående  

de  illaluktande gaserna, bl.  a  att  de  utgörs av svavelväte, metylmerkaptan och andra 

gasformiga föreningar som hör till merkaptangruppen,  samt  att  de  alstras dels vid 

träets kokning i kokarna, dels vid sodaåtervinningen. Vidare att  de  gaser som bildas 

vid kokningen kondenseras i ytkondensatorer,  samt  avgår i luften genom  en  trähuv på 

fabrikstaket.  De  gaser som bildas vid sodaåtervinningen  har  Sundelius vidare upplysts 

om avgår tillsammans med  en  stor mängd vattenånga genom två skorstenar på  9 

respektive 15 meters  höjd. Dessa gaser, fortsätter Sundelius, kan  sedan  dagligen 

förnimmas på slätterna kring staden "där vinden  har  fritt spelrum,"  under  det att lukten 

"stegras till odräglighet" inne i staden där luften är  "mindre  rörlig." Här tränger lukten 

igenom otätheter i dörrar och fönster och är  sedan  i stort sett omöjlig att bli av med, 

förklarar Sundelius, och förhållandet för stadens invånare blir i sanitärt hänseende 

menligt eftersom  de  förutom att  de  tvingas inandas  den  förskämda luften dessutom 

hindras från att föra  in frisk  luft i sina bostäder och andra  lokaler.  Dessutom, fortsätter 

Sundelius, blir alla andra åtgärder för att bevara luftens renhet i staden tillintetgjorda 

av "pappersbrukslukten."  46  

42  1874-års  hälsovårdsstadga, §  1  mom  1-2, 6-7,  §  2  mom  2. 
43  Sundelius — hälsovårdsnämnden  19/3 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
44  Ibid.  
45  Ibid.  
46  Ibid.  
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Antagandet att lukten är hälsovådlig baserar Sundelius på det faktum att läkare i staden 

uppgett att  de  iakttagit flera  fall  där lukten inverkat menligt på "känsliga och svaga 

individer" i  form  av "äckel, huvudvärk och allmänt illamående," vilket  har  försämrat 

deras hälsa och försvagat deras motståndskraft mot sjukdomar.  Under  sådana 

förhållanden är det inte konstigt, fortsätter Sundelius, att både enskilda personer och 

allmänna inrättningar där större antal människor samlas, såsom sjukhus och skolor, 

klagar mycket över lukten.47  

Utöver att intyga luktens hälsovådlighet yrkar Sundelius dessutom på  en  lagändring i 

syfte att fylla luckan mellan hälsovårdslagstiftningen för stad och  land  så att; 

följderna af landtkonununemas liknöjdhet för sanitära angelägenheter icke må gå ut 
öfver närliggande stadssamhällen, såsom förhållandet är uti ifrågavarande  fall."  

Kommunalnämnden i Almbys, dvs. ÖP:s "hemkommuns", protokoll från  1904-1911  

tillkännager bara två notiser om föroreningarna från  OP, en 1904  och  en 1908,49  och 

ingen av  dem  tyder på att kommunalnämnden  tog  strid med  OP  i frågan. 

Sundelius ayslutar sitt utlåtande med att framhålla det underliga i att hälsovårds-

stadgan kan döma personer till böter för "bristfälliga anordningar för luftväxling" eller 

för "torgföring af otjänlig människoföda;" 

då det samtidigt går för sig att strafflöst påtvinga befolkningen  en  luft, som är både oren 
och till inandning otjänlig.5°  

Hälsovårdsnämndens  andre  sakkunnige  under  konfliktens tidiga år, Klas Sond6n,  en  

samtida  central gestalt  inom föroreningsdebatten,51  ombads i  sin  tur yttra sig rörande 

möjligheten att minska lukten. Sond6n  (1859-1940)  var anställd som ingenjör och  

47  Sundelius — hälsovårdsnämnden  19/3 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
48  Ibid.  

49  Notisen  1904  berättar att nämnden  av  länsstyrelsen ombetts uttala  sig om den  industriella föroreningen  av  
vatten och  luft.  Länsstyrelserna  hade  i  sin tur  beordrats  av  finansdepartementet att uttala  sig  i frågan  som en  följd  
av den  tidiga föroreningsdebatten i riksdagen  1902-1904 (se  aysnitt  2.2.3).  Kommunalnämnden sade  då  i sitt 
uttalande att  OP spred en  "nästan olidlig  lukt"  pä  betydliga aystånd, vilken trängde  in  i omkringliggande 
bostäder,  samt spred "en  mängd  bestående  delar" till Svartån, ehuru kommunalnämnden tyckte att bruket funnits 
för  kort tid  för att  man  skall kunna uttala  sig om  hur  skadlig föroreningen  var  för vattnet och  fisken, samt  lukten 
för människors hälsa  (Protokoll  fördt  vid  Almby kommunalnämnds sammanträde  den 21  mars  1904,  
Kommunalnämnden protokoll  1904-1920,  Örebro stadsarkiv). Notisen  1908  berättar i  sin tur  att ÖP:s  disponent  
Åkerholm i  en skrivelse bett  kommunalnämnden intyga att  driften vid OP  inte  var  hälsovådlig för arbetare  eller  
närboende. Ett  sådant  intyg  hade  kommunalnämnden emellertid inte velat ge (Ibid.).  
5°  Sundelius — hälsovårdsnämnden  19/3 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
51  Lundgren  (1974). 
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kemist  vid Stockholms stads  hälsovårdsnämnd.52  Han var  dessutom  docent  i  teknisk  

hygien  vid  KTH  (1894-1922) samt blev  medicine hedersdoktor i  Uppsala (1907),53  och  

hade  alltså något  så  ovanligt  som både  tekniska, kemiska och medicinska kunskaper.  

1908 blev han  ledamot  av  Dikningslagskommitten,  som året  innan fått i uppdrag  av  

riksdagen att utreda föroreningsfrågan. Där  var han en aktiv  ledamot och ledde 

kommitténs vetenskapliga undersökningar.54  På  uppdrag  av  Dikningslagskommitten 

sammanställde  Sonden  dessutom  en  översikt  om  vattenbeskaffenhet i svenska vatten-

drag, vilken  var  färdig  1914.55  1912 blev han  dessutom invald  som  sakkunnig i vatten-

föroreningsfrågor i  det  vetenskapliga  råd som  inrättats  av  medicinalstyrelsen samma  

år.56  Då hade han  redan anlitats  av  medicinalstyrelsen  som  sakkunnig  under  många  år. 

Sonden var kort sagt  inblandad  som  sakkunnig i  de  flesta stora föroreningskonflikter i 

början  av  1900-talet,57  och tillhörde  de relativt få  experter  som både gjorde  undersök-

ningar och  som gav  förslag  på  åtgärder.58  Under Sondens  verksamhetstid  var det  

framförallt vattenförorening  som  uppmärksammades, och ett grundläggande  krav  för  

Sonden  när  det  gällde vattenförorening,  var  att  slam skulle  avlägsnas  ur  avloppsvatten 

genom bl.  a  slamavsättningsbassänger.  

Om  möjligheterna att minska utsläppsmängden av illaluktande gaser från ÖP yttrade 

sig  Sonden  i  en  skrivelse ställd till hälsovårdsnämnden i Örebro  den 7  april  1906. 

Sonden  meddelar här att han inte känner till någon metod för borttagandet eller 

oskadliggörandet av lukten  men  att han anser varje minskning av berörda olägenhet 

vara "gagnelig" när  en  fabrik av detta  slag  är belägen i närheten av  en  stad. Angående 

frågan om  en  högre skorsten framhåller  Sonden  att Alvar Müntzing59  (en  framstående 

pappers- och cellulosaingenjör som bl.  a  var redaktör för Svensk Papperstidning60) 

intygat att gaserna sjunker mot marken vid disig och regnig väderlek vare sig 

skorstenen är hög eller låg. Detta håller  Sonden  med om,  men  menar å andra sidan att  

en  högre skorsten åtminstone  skulle  föra gaserna bortom staden  de  dagar då 

väderleken inte är disig och regnig.  Sonden  påpekar dessutom att  en  högre skorsten  

52  Eriksson  (1978). 
53  Bäckman  (1998). 
54  Lundgren  (1974).  

Eriksson  (1978). 
56  Ibid.  
57  Han  var bl.  a  sakkunnig i  en  föroreningstvist mellan Avesta Jemverks Aktiebolag och 
Fabriks Aktiebolag  under  1900-talets första  decennium. Se  vidare i Bäckman  (1998). 
58  Lundgren  (1974). 
59  Om  Alvar Müntzing,  se  Sundin  (1981). 
6°  Tidskriften, som var  organ  för Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Pappers- 
föreningen (SPCI), var samtidigt  den  enda egentliga facktidskriften för cellulosatelcniska  

Stockholms  Superfosfat 

och Cellulosaingenjörs-
frågor (Sundin,  1981).  
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skulle  föra gaserna till  en  "vida större höjd" över marken än vad som direkt motsvarar 

skorstenshöjdens ökning på grund av att gasmassan  skulle  erhålla  en  ökad hastighet i  

en  högre skorsten. Dessa fakta sarmnantaget, fortsätter  Sonden,  utgör goda skäl för att 

ålägga fabriken att uppföra största, praktiskt möjliga, höjd på  den  skorsten där  de  

illaluktande gaserna avleds,  samt  för att  se  till att gaserna endast får tillfälle att avgå i 

denna skorsten.61  

I slutet på skrivelsen meddelar  Sonden  att han inte anser sig kunna underlåta att 

meddela att han  under  hösten  1904  utfört vissa undersökningar för ÖP:s räkning, och 

att han i redogörelsen över dessa undersökningar rekommenderat fabriken att höja 

skorstenen.  Han  råder dessutom hälsovårdsnämnden att genom dagliga och 

regelbundna iakttagelser samla observationsmaterial beträffande frekvensen på lukten i 

olika delar av staden, i händelse av  en  vidarebehandling av frågan.62  Det existerar dock 

inga bevis för att hälsovårdsnämnden följde detta råd.  

3.2.6 	Sammanfattning 
Två huvudmotiv för  de  klagande i konflikten är  nu  kartlagda; förorening av vattnet i 

Svartån och Hjälmaren, och det därmed hotade fisket;  samt den  "hälsovådliga" lukten i 

luften. Motiven, liksom vem som klagade, präglades i mycket hög  grad  av rådande 

miljölagstiftning  (se  aysnitt  2.2.2).  Det var fiskerättsägare och ägare av strandtomter 

som framförallt med hänvisning till  1880-års  vattenrättsförordning klagade över 

försämrat fiske, liksom det framförallt var hälsovårdsnämnden som klagade över 

lukten, vilken nämnden försökte bevisa var hälsovådlig för att kunna åberopa 

hälsovårdsstadgan. Mömer m.fl. klagade även  de  över lukten,  men  framhöll till 

skillnad från hälsovårdsnämnden att lukten faktiskt kunde vara  en  stor olägenhet även 

om  den  måhända inte var hälsovådlig.  

Greve  Mömer och andra fiskerättsägare och boende kring Hjälmarens  strand  klagade i 

denna tidiga  fas  av konflikten,  under  åberopande av hälsovårdsstadgan och  1880-års  

vattenrättsförordning, framförallt över ÖP:s vattenburna avfall, vilket  de  menade 

hotade förstöra fisket  samt  dessutom orsakade  stank  från vattnet.  De  klagade 

emellertid också över röken (lukten). Lukten i luften och från vattnet framhölls som 

hälsovådlig utan hänvisning till expertutlåtande,  men  det påpekades också att 

befolkningen inte  skulle  behöva riskera "liv och hälsa" för att slippa lukten. Mömer  

61  Sonden  — hälsovårdsnämnd  7/4 1906  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
62  Ibid.  
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m.fl. betraktade emellertid skadan  på fisket som det  allvarligaste  problemet,  och visade  

med  intyg från fiskare  hur  inte bara fiskebeståndet minskat, utan även  hur  fiskens  och 

kräftornas kött försämrats,  samt  hur  fiskeredskapen blivit dåliga. Fiskets betydelse, 

inte bara för  regionen,  utan för hela  landet,  framfördes också  som argument  för att 

tillskriva  OP  åtgärder. I fråga  om  tekniska åtgärder mot vattnets förorening framförde 

Mörner m.fl. inga förslag,  men  föreslog att  dels Peter  Mason,  dels  att  den snart  

inrättade fiskeriingenjörsinstitutionen  skulle  höras i frågan.  Angående  åtgärder mot  

luftens  förorening  gays  förslaget att höja  skorstenen, men det  påpekades också att 

"vetenskapen" torde  ha  uppfunnit andra åtgärder  eftersom det  tillsatts  så  kallade 

rökinspektörer i vissa städer. Sammantaget  var  Mörner m.fl. ändå förhållandevis 

försiktiga i sina första  krav då de  "ingalunda"  ville  omöjliggöra ÖP:s verksamhet. 

Drätselkammaren klagade, såsom ägare till fiskerätten i Svartån, enbart över ÖP:s 

vattenburna avfall och dess skada på fisket. Tidigt  tog  kammaren kontakt med högsta 

statliga myndighet för fiskefrågor för att finna  en  sakkunnig. Som  en  följd av detta 

anlitades fiskeriintendent Ekman. Ekman var till  en  början ganska försiktig i  sin  

bedömning. Snart hävdade han emellertid att fisket i hela Hjälmaren hotades om  OP  

fortsatte att släppa ut stora mängder avfall, och han menade att det torde bli 

nödvändigt att förbjuda  OP  göra detta om det hindrade fiskerättsägare från att 

tillgodogöra sig  sin  fiskerätt  (se  också aysnitt  3.3.1).  Liksom Mörner m.fl. betonade 

Ekman också hur fiskeredskapen förstördes. Utöver Ekman anlitade drätselkammaren 

dessutom Örebro kemiska  station,  som visade hur utsläppsmängden ökat  under  

perioden  1903-1905.  Sammantaget kan sägas att kammaren inte gav några förslag på 

åtgärder,  samt  att  den  gick längre än Mörner m.fl. i sina kray.  Om  inte  OP  ålades att 

helt och hållet rena avfallsvattnet ansåg kammaren att  OP  helt  skulle  förbjudas släppa 

ut något avfall. 

Hälsovårdsnämnden klagade i  sin  tur enbart över lukten. Nämnden anlitade två 

sakkunniga till hjälp. Dels anlitades stadsläkaren  Oscar  Sundelius, som intygade att 

lukten var hälsovådlig därför att flera läkare i staden uppgett att lukten inverkat 

menligt på "känsliga och svaga individer." Sundelius betonade också  bristen  i 

hälsovårdsstadgan i det att Örebro stad drabbades på grund av att kommunalnämnden i 

Almby inte agerade mot utsläppen. Dels anlitades Klas Sond6n av nämnden för att ge 

förslag på möjliga åtgärder mot lukten. Sond6ns enda förslag, liksom även nämndens 

och Sundelius förslag, var att höja skorstenen. Sammantaget kan sägas att nämnden 

var förhållandevis hård i sina krav eftersom  den  krävde att  OP  antingen  skulle  åläggas  
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sluta släppa ut  de  illaluktande gaserna när vinden låg på mot staden, eller åläggas 

bygga  en 80 meter  hög skorsten, vilket var högt med  den  tidens mått mätt.  

Om den  experthjälp som engagerades av  de  klagande i denna  fas  i konflikten kan 

konstateras att  den  framförallt anlitades i syfte att stärka  de  klagandes  argument,  och 

inte så mycket i syfte att ge förslag på åtgärder (Sonddn undantagen). Hur lyckades då  
de  sakkunniga med detta? Vad gäller Mömers m.fl. "experthjälp" utgjordes  den  endast 

av fiskare och fiskerättsägare i trakten, vilket inte kan antas  ha  utgjort något speciellt 

auktoritärt stöd för Mömers m.fl.  argument,  speciellt inte som huvudintyget lämnades 

av Mömers egen fiskare, och därför kan antas  ha  betraktats som partiskt. 

Drätselkammaren anlitade i  sin  tur  den  nyinrättade fiskeriintendenten Ekman för 

expertutlåtande. Huruvida Ekmans utlåtanden av samtiden tillskrevs något större 

anseende eller ej, är svårt att bedöma. Även om fiskeriintendenterna så småningom  
skulle  komma att bli  den  grupp av tjänstemän i  Sverige  som troligtvis hade bäst 

kunskaper om föroreningssituationen i början av 1900-talet, kan det antas att  de  ännu 

inte hunnit förvärva det anseende som  de  senare  skulle  komma att erhålla. Värt att 

notera är också hur Ekman bl.  a  hänvisade till uttalanden av fiskare i sina utlåtanden, 

något som eventuellt kan  ha  minskat vikten på hans "expertutlåtanden."  Om  

hälsovårdsnämndens båda sakkunniga, Sundelius och Sonddn, kan i  sin  tur konstateras 
att även deras anseende kan ifrågasättas. Sundelius var  en  "enkel" stadsläkare, som 

dessutom inte använde speciellt starka  argument  i sina försök att bevisa luktens 

hälsovådlighet, "lukten går inte att vädra ut," "läkare  har  uppgett att  de  iakttagit flera  
fall  där lukten inverkat menligt, i  form  av äckel och huvudvärk...." Vad gäller i  sin  tur 
Sonddn, var han  en  samtida auktoritet i fråga om vattenförorening. Här anlitades han 

emellertid av hälsovårdsnämnden i syfte att lämna förslag på åtgärder mot 

luftförorening.  Hans  utlåtande lär inte  heller ha  stärkts av att han inleder det med att 

framhålla att han inte känner till någon metod för borttagandet eller oskadliggörandet 

av lukten.  

3.3 	Konungens befallningshavandes agerande innan utslaget  
3.3.1 	KB  utlyser möte på slottet 
Inför sommaren  1905  hade  KB  såsom högsta statliga myndighet i länet, mottagit 

flertalet skrivelser angående föroreningarna från  OP,  dels klagomål från greve Mörner 

och hälsovårdsnämnden, och dels svar från  OP (se  aysnitt  3.4).  När ordföranden i 

Örebro läns fiskeriförvaltningsnämnd,  Rob  Montgomery Cederhielm, i slutet av maj  
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1905  anhöll om att  KB skulle  utlysa ett möte för parter intresserade i saken, tyckte 

antagligen landshövdingen  Theodor  Nordström att det lät som  en  bra idé.  Under  

sommaren lästes nämligen  en  kungörelse upp i kyrkor i Örebro stad  samt  i Ekers, 

Långbros, Hofstas, Ringkarlebys, Glansham.mars, Almbys och Stora Mellösas socknar. 

Denna kallade ägare eller innehavare av fiskerätter i Hemfjärden,  samt  i staden 

intresserade personer, till ett möte på slottet  den 5  augusti  1905.63  

Av underskrifterna på mötesprotokollet att döma torde ett 25-tal personer  ha  varit 

närvarande, däribland greve Mörner, fiskeriintendent  Thorsten  Ekman,  samt  

disponenten vid  OP, Gustaf  Åkerholm.  Under  mötet lästes olika parters medhavda 

skrivelser upp.  Disponent  Åkerholm läste exempelvis upp ett svar från  OP  på 

klagomålen,  samt  fick två bilagor lagda till protokollet  (se  också aysnitt  3.4.2).  

Bilagorna utgjordes av intyg, och dels från  en  f.d. rektor (Fernqvist) för Örebro 

tekniska elementarskola, på att  OP  vidtagit åtgärder för att minska föroreningarna, dels 

från flera fiskare, på att fisket inte nämnvärt försämrats  sedan  pappersbrukets 

tillkomst.  Under  mötet lästes dessutom ett utlåtande av fiskeriintendent Ekman upp, 

adresserat till drätselkammaren. Detta utlåtande utlöste  en  het diskussion.64  Utlåtandet 

var sammanställt  en  månad tidigare och sammanfattar  de  dittillsvarande klagomålen i 

fråga om fisket till tre riktningar, dels klagomålen om att fisken och kräftorna fått  en  

smak av  fotogen,  dels klagomålen om att redskapen fiskade sämre och var  mindre  

hållbara,  samt  dels klagomålen om att fiskens och kräftornas bestånd hotades på grund 

av avfallsämnena. Gällande klagomålen om att fisken och kräftorna fått  en  smak av  

fotogen  menar Ekman att  de  är befogade med  tanke  på att stora mängder  fotogen  

används i fabrikationen.  Han  menar vidare att det torde vara nödvändigt att förbjuda 

pappersbruket släppa ut sådana mängder  fotogen  att sjöns vatten luktar och smakar  

fotogen  om pappersbruket genom detta hindrar fiskerättsägare från att tillgodogöra sig  

sin  fiskerätt. Angående klagomålen om att redskapen förstörs anser Ekman att även  de  

är befogade eftersom träfiber etc. som avgår med fabrikens avloppsvatten sätter sig 

som tjocka beläggningar på redskapen, vilka gör  dem  "sämre" och  "mindre  hållbara." 

Vad gäller klagomålen om att fiskens och kräftornas bestånd hotas på grund av 

avfallsämnena, anser sig Ekman inte kunna avgöra om mängden  fotogen  och övriga 

lösta avfallsämnen som släpps ut från fabriken  har  någon inverkan på fiskens 

förekomst eftersom han inte känner till hurdant vattnets beskaffenhet var före 

fabrikens tillkomst.  Han  tycker dock att vattnets och bottnens utseende starkt talar för  

63  Protokoll från möte på landskansliet  5/8 1905  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA). 
" Ekman — drätselkammaren  6/7 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  

68 



att vattnet i Hemfjärden förändrats av dessa ämnen så att fisken inte längre, "så gärna 

som förut," går upp i Hemfjärden och i Svartån,  samt  så att kräftorna "inte trivs så 

bra." Vad som är av ännu större betydelse, fortsätter Ekman, är  den  stora mängd 

träfiber i olika  former  som släpps ut från fabriken och som "samlas i massor" och 

"blandas upp med vattensvampar" som  lever  på fibrerna, eftersom träfiberavfall och 

vattensvampar både skadar fisken, dess lekplatser,  samt  dess tillgång på föda. 

Och är det  min  bestämda åsikt, att fisket i Hjälmaren, om Örebro Pappersbruk fortfar att 
utsläppa  sä  stora mängder affall 	kommer att lida svår och mycket svärbotlig skada 
och detta ej endast  hvad  Svartån och Hemfjärden utan, och i mån af långvarigheten af 
missförhållandet, äfven öffiga delar af Hjälmaren.65  

Greve  Mömer instämde till fullo i  den  upplästa skrivelsen från Ekman och  lade  

dessutom till att fotogensmaken varit borta  under  våren  1905 men  återkommit i juli 

månad; att fångsten av fisk och kräftor inte kan avyttras om fiskarna inte ljuger om 

platsen där fisken fångats; att det finns tjocka beläggningar på kräftorna av samma 

ämne som förstör redskapen; att det i Hemfjärden  nu  inte finns  ens  hälften så mycket 

kräftor som  under  föregående år;  samt  att pappersbruket måste lämna ersättning till 

fiskerättsinnehavare för  den  orsakade ekonomiska förlusten om  en  ändring inte kan 

åstadkommas.66  

På Mömers uttalande följde  en  het diskussion mellan å ena sidan greve Mömer, greve 

Kalling, lantmätare Davidsson och herr Kristoffersson, vilka alla bestämt menade att 

ÖP:s utsläpp skadade fisket, och å andra sidan ryttmästare Bohnstedt, ÖP:s styrelse-

ordförande,  samt  landshövding Nordström  (KB). Under  det att Nordström intog  en  till 

synes diplomatisk ställning i frågan, ansåg Bohnstedt att Mömer överdrev vad gällde 

ÖP:s orsakande av försämrat fiske och påpekade att det även finns andra orsaker till 

fiskets försämring. Som exempel gav Bohnstedt sjöns sänkning, vilken han framhöll 

hade bidragit med att vattnet blev för grunt och varmt om sommaren så att fisken sökte 

sig till djupare vatten.  Han  nämnde också rovfiske,  den  omfattande ångbåtstrafiken,  

samt  utsläppen av avloppsvattnet från staden. 

Efter Bohnstedts inlägg ville landshövdingen säga några ord.  Han  sammanfattade då 

att det å ena sidan  under  mötet framhållits att vattnet försämrats genom förorenat 

vatten, pappersfiber och  fotogen  i  Hem-  och Mellanfjärdarna  sedan  ÖP:s tillkomst,  

65  Ekman — drätselkammaren  6/7 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
66  Protokoll från möte på landskansliet  5/8 1905  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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men  att det å andra sidan även framhållits att flera förbättringar inträtt, bl.  a  genom att  

filterapparater  införts, och genom att  fotogen  inte längre användes i fabrikationen. 

Landshövdingen berättade  sedan  att han själv vid ett besök vid bruket för "ett eller 

annat år  sedan"  hade sett ett "tjockt och orent vatten" rinna från bruket genom ett dike 

till sjön. Vid ett  nyligt  besök vid bruket hade dock detta missförhållande visat sig vara 

avhjälpt, och bl.  a  hade vattnet från sliperiet blivit i högst väsentlig  grad  renare genom 

filtreringsinrättningama. Istället för  fotogen,  fortsatte landshövdingen, används  nu  

dessutom "fina spantrar" för att uppnå samma effekt som med fotogenet.67  

Landshövdingen påpekade också att det  under  mötet sagts att fisket lika gärna kunde  

ha  skadats av kloakens orena vatten. Detta, fortsatte landshövdingen,  har  exempelvis 

skett med vattnet i Hammarby sjö nära  Stockholm,  vilket blivit "ytterligt försämrat"  

sedan  stora kloaker från staden dragits dit så att fisken där  "dog  i massor." 

Landshövdingen framhöll ayslutningsvis att han tyckte att mötesdeltagarna 

huvudsakligen diskuterat förhållandena som  de  var innan  de  nyss antydda 

förbättringarna införts.  Han  önskade därför att  de  fortsättningsvis  skulle  uttala sig om 

förhållandena efter det att förbättringarna vidtagits, och diskutera om olägenheterna 

fortfarande förekom i samma  grad  som förut.68  

De  dokument som finns bevarade från mötet på slottet  den 5  augusti  1905,  antyder inte 

på något sätt att luktproblemet överhuvudtaget nämndes. Detta är anmärkningsvärt 

med  tanke  på att två av tre klagande uttryckte sitt missnöje över lukten. Inbjudan till 

mötet riktades i och för sig i huvudsak till ägare/innehavare av fiskerätter,  men  

lämnade det även öppet för andra (med andra frågor utöver fisket) genom att "i staden 

intresserade personer" även var välkomna. Luktfrågan kom onekligen i skymundan  

under  konfliktens första  fas,  även om det verkar vara  den  som upptog mest 

uppmärksamhet av  OP under  perioden  (se  aysnitt  3.4). KB  var onekligen delaktig i att 

luktfrågan kom i skymundan i det att  KB  aldrig begärde utlåtande från någon 

sakkunnig i luktfrågan (brukligt hade varit att begära utlåtande från förste provinsial-

läkaren,  se  aysnitt  4.2.2). KB  begärde emellertid åtminstone utlåtande av sakkunniga 

vad gällde frågan om föroreningen av vattnet; dessa var fiskeriingenjören  Schmidt  och 

handelskemisten Landin.  

67  Fotogenet kan eventuellt  ha  använts i syfte att skumma av massan.  
68  Protokoll från möte på landskansliet  5/8 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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3.3.2 	Schmidt  och Landin utreder det vattenburna avfallet 
Troligtvis någon gång  under  senhösten  1905  kontaktade  KB  Lantbruksstyrelsen för ett 

utlåtande i frågan. Lantbruksstyrelsen förordnade i  sin  tur dels handelskemist och 

ingenjör  John  Landin, innehavare av Kemiskt tekniska byrån i  Stockholm, samt  statens 

fiskeriingenjör  Carl Schmidt,  verksam vid  AB  Vattenbyggnadsbyrån i  Stockholm,  att 

verkställa undersökningar över i vilken mån fiskevattnet nedanför ÖP förorenades 

genom brukets avloppsvatten.69  Landin och  Schmidt,  speciellt  Schmidt, skulle  komma 

att anlitas som expert vid flertalet föroreningskonflikter även om det kanske inte ännu 

hunnit bli så många år  1905.7°  Schmidt  var nybliven fiskeriingenjör eftersom institu-

tionen  just  inrättats. 

På eftermiddagen fredagen  den 8  december  1905  anlände  Schmidt  och Landin till 

Örebro i syfte att göra  en  första undersökning rörande ÖP:s vattenförorening. 

Ytterligare resor i samma syfte gjordes av  de  båda i april, i september  samt  i november 

påföljande år. Sammanlagt  tog Schmidt  och Landin  54  vattenprov  samt 23  hävnings-, 

botten- och skrapprov  under  dessa resor, allt till  en  sammanlagd kostnad för  KB  på 

knappt  1800  kr.  En  slutlig  rapport  skickades till  KB  på nyårsafton  1906.71  

Rapporten  inleds med  en  redogörelse över undersökningens tillvägagångssätt. Det 

berättas bl.  a  att vattenproven tagits från avloppsvatten inom fabriken, från Svartån, 

både ovan och nedan bruket,  samt  från  Hem-  och Mellanfjärdarna. Samtliga prov  har,  

berättas det vidare, underkastats kemisk analys, med hänsyn till  halter  av både 

uppslammade och lösta ämnen, såväl organiska (biologiska) som oorganiska. 

Dessutom  har  vattnets syresättning undersöks i flertalet  fall.  Förutom vattenprov  har  

det dessutom utförts hävnings-, botten-, och skrapprov (det sistnämnda från vass och 

sten) i Svartån  samt  i  Hem-  och Mellanfjärdarna. Dessa prov  har  i  sin  tur undersökts 

mikroskopiskt. Slutligen  har  dessutom dels mikroskopiska undersökningar gjorts på 

svampbildningar, vilka  de  funnit både i brukets avlopp och i dess vattenintag, dels  har  

vattnets genomskinlighetsgrad undersökts på olika platser genom att det observerats 

hur djupt  en  vitmålad skiva kunnat skönjas. 

Vad gäller undersökningsresultaten berättar  Schmidt  och Landin att det framgått att 

Svartån är "ett ganska orent vattendrag" redan ovanför staden,  samt  att vattendraget  

69 1905-års  ankomna brev  1:a bandet 31-74 1905  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
7°  Om  Schmidts  och Landins engagemang i föroreningskonflikter,  se  Lundgren  (1974). 
71 1905-års  ankomna brev  1:a bandet 31-74 1905  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
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förorenas ytterligare  under sin  väg genom staden, genom framförallt stadens 

kloakledningar,  men  också genom ett garveri och  en  yllefabrik. 

Nedom staden är renhetsgraden sålunda ej så hög som  man  eljest genom vattnets 
själfrening [...] kunnat vänta.72  

Rapporten  berättar vidare att provtagningar visat på spår av träceller redan ovanför 

brukets vattenintag,  men  att dessa "gifvetvis" i hög  grad  ökade nedanför bruket. Även 

mängden uppslammade och lösta ämnen, liksom syreförbrukningen, var stor vid 

provtagningar nedanför bruket. Längre ned i ån  har  emellertid mängden visat sig 

minska igen, även av träceller, vilket  Schmidt  och Landin menar tyder på att  de  till 

stor  del  sedimenterat. I undersökningarna av Hemfjärden  har  träceller påträffats vid 

större vattenflöde, både vid Oset  samt  i Segelrännan. I övrigt, fortsätter  Schmidt  och 

Landin, tyder provtagningar i Hemfjärden, i Norra Ess-sundet  samt  i Mellanfjärden, 

"på helt naturliga förhållanden för att ett vattens produktion av fisk ej skall gå ned."73  

Vid ett prov i Norra Ess-sundet hade  man  visserligen träffat på  en  stor mängd 

uppslammade oorganiska ämnen. Detta menar  Schmidt  och Landin emellertid 

förklaras av att det muddrats där strax före provtagningen. Vad gäller i  sin  tur 

syreförbrukningen visade provtagningarna att  den  inte överstigit  20 mg per  litern  

under  sommaren,  en  siffra som enligt  Schmidt  och Landin är "aysevärd,"  men  vilken 

inte kan anses vara för hög för ett fiskevatten.  

Rapporten  berättar vidare att avloppsvattnet från pappersbruket förs till ån genom två 

ledningar, där  den  ena utgörs av  en  öppen rämm, fortsatt av ett dike, från träsliperiet, 

och där  den  andra utgörs av  en  täckt trätrumma (tuben), från kokare och pappers-

maskiner.  Schmidt  och Landin berättar vidare att mängden uppslarrunade ämnen 

(huvudsakligen träfiber)  respektive  lösta ämnen (huvudsakligen extraktivämnen frän 

trä,  samt  i tuben, även  alkali-  och kalksalter) varierat stort mellan  de  olika provtag-

ningarna i  de  båda ledningarna.  De  påpekar att detta är helt naturligt med hänsyn till 

fabrikationens karaktär.  Schmidt  och Landin berättar också hur  de  i ett ayskummat 

prov från avloppsdiket funnit  62  % med eter utlösbar substans, varav  91  % var 

mineralolja och  9  % var hartsartade ämnen. Vidare upplyser  de  om hur  de  uppmärk-

sammat hur svampbildningarna i ledningen från sliperiet lossnat och följt med 

avloppsvattnet då  de  nått  en  viss storlek, och sedermera ruttnat i lugnare vatten.  

72  Schmidt  och Landin —  KB 31/12 1906  (drätselkammarens protokoll och handlingar  1907,  Örebro stadsarkiv).  
73  Ibid.  
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I fråga om brukets befintliga reningsanläggningar (december  1906)  berättar  Schmidt  

och Landin att dessa, förutom sodaåtervinningen och några  mindre  försöksanord-

ningar, bl.  a  ett "omvänt sandfiltrum," endast utgörs av träfiberfångare (stofffångare) 

bestående av roterande sildukar. Av träfiberfångarna  har  vidare  den  så kallade Füllners 

apparat (av större modell) visat  de  bästa resultaten.  

Schmidt  och Landin sammanfattar därefter situationen såsom följer; 

Af det ovan anförda framgår att pappersbrukets affallsvatten tillför Svartån  en  afsevärd 
mängd föroreningar,  men  att dessa på grund af åvattnets själfrenande förmåga hittills 
endast obetydligt och vid större vattenflöde kunnat spåras i Hemfjärdens vestra  del  
omkring segelrännan. Emellertid är det naturligen endast  en  tidsfråga när  de  
sedimenterande ämnena kunna komma att spridas vidare och menligt inverka på 
lekplatser  samt  bottnens  flora  och  fauna. De  mera direkt oxiderbara ämnena komma 
såsom hittills att till största delen oskadliggöras i ån ofvan Oset, så länge mängden 
föroreningar från andra håll, såsom från Örebro stad, icke ökas.74  

En  sådan ökning tror emellertid  Schmidt  och Landin knappast går att undvika med  

tanke  på Örebro stads utveckling. 

Sist i rapporten ger  sedan Schmidt  och Landin förslag på åtgärder mot ÖP:s 

föroreningar, vilka  de  menar bör vidtas redan  nu  "i  den  utsträckning det inom rimliga 

kostnadsgränser låter sig göras."75  Till  skillnad från fiskeriintendenterna  (ex.  Ekman) 

ger  den  tekniskt utbildade fiskeriingenjören  Schmidt  förslag på åtgärder.  De  mest 

effektiva reningsmetoderna, såsom att indunsta (förånga) avloppsvattnet eller rena det 

biologiskt, framhåller  Schmidt  och Landin vidare  skulle  bli allt för kostsamma och  

skulle  kunna äventyra företagets existens.  De  ger istället förslag på, som  de  säger, 

"billigare om ock ej så effektiva metoder."76  

De  inleder med att dela upp avloppsvattnets föroreningar i tre grupper; fettartade 

ämnen (mineralolja, hartsämnen m.m.); sedimenterbara ämnen (huvudsakligen 

träfibrer);  samt  lösta oxiderbara ämnen. Därefter går  de  igenom  de  föreslagna 

åtgärderna för  respektive  grupp. Fettämnena, anser  Schmidt  och Landin, bör ayskiljas 

genom skumning eftersom dessa ämnen, särskilt mineraloljan, är ytterst beständiga,  

samt  lägger sig som ett tunt skikt på vattenytan och hindrar syreabsorptionen.  

74  Schmidt  och Landin —  KB 31/12 1906  (drätselkammarens protokoll och handlingar  1907,  Orebro  stadsarkiv).  
75  Ibid.  
76  Ibid.  
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Skumningen  menar  de kan ske  genom att avloppsvattnet  får  passera  en grund  bassäng 

där strömhastigheten inte är  mer  än  0.1 meter per sekund. Vad  gäller  de  sedimen-

terbara ämnena  anser Schmidt  och Landin att  de  bör frånskiljas genom träfiberfångare, 

företrädesvis Füllners,  samt  genom  filtrering  och avsättningsbassänger.  Schmidt  och 

Landin påpekar att  OP  redan  nu  försöker filtrera vattnet från sliperiet,  men  att  det  torde 

bli svårskött  med tanke på  filtrens hastiga igenslamning. Här understryker  Schmidt  och 

Landin vikten  av  ett fortsatt experimenterande innan  beslut  tas  om en  anläggning i  stor 

skala. Vad  gäller avsättningsbassänger informerar  Schmidt  och Landin att  det enligt 

professor  Hofer  i  München  genomförts försök  med  sådana  vid  Aschaffenburg, och att  

man  där lyckats frånskilja träfibrerna ända till  en rest av 4 mg per liter, om  

avloppsvattnet  får stå  alldeles stilla  under 24  timmar.  Om man  genom försök  kan  

uppnå ett tillräckligt  effektivt resultat med en  avsättningstid  på  bara  8  timmar, 

fortsätter  Schmidt  och Landin,  så skulle det vid OP  krävas  10  bassänger  om 500 m3  

rymd, till  en  kostnad  av 50 000  kronor. Dessa  skulle successivt  fyllas för att  med  

jämna mellanrum åter tömmas genom flottöravlopp. Därefter  kan de  aysatta fibrerna 

tappas  ur  genom  en  bottenventil, för att  sedan  återföras  fabrikationen. De  lösta 

oxiderbara ämnena bör i  sin tur  behandlas genom vattnets  luftning  genom exempelvis 

droppfördelning i  mindre torn av  träribbor, fortsätter  Schmidt  och Landin.  De  påpekar 

också att  oxideringen av  vattnet i  tuben kan  underlättas genom att  luft  pumpas  in  i 

avloppsvattnet. 

Förutom föroreningarna i avloppsvattnet kommenterar  Schmidt  och Landin också det 

avfall (mesan), bestående av framförallt kalciumkarbonat, som lagras på hög utanför 

fabriken.  De  påpekar att dessa kalksalter riskerar att sköljas ut i avloppsdiket vid 

häftiga regn, vilket bör förhindras genom omflyttning eller genom att  en  skyddsvägg 

uppförs mot diket. Vad gäller svampbildningarna i avloppen framhålls slutligen att  de  

"naturligtvis" bör rensas bort innan  de  når  en  sådan storlek att  de  lossnar och följer 

med avloppsvattnet. 

Avslutningsvis kan om KB:s insats innan utslaget sägas att luktfrågan förbisågs  men  

att vattenföroreningsfrågan fick  en  grundlig genomgång, inte minst genom att  den  

nyinstallerade fiskeriingenjören  (Schmidt)  anlitades.  Schmidt  var  den  enda i  landet  i 

sitt  slag,  och hans medverkan bidrog sannolikt till att för tiden relativt avancerade 

förslag på tekniska åtgärder mot vattenföroreningen  lades  fram.  
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3.4 	ÖP svarar på klagomålen och söker tekniska lösningar  
Om  KB:s agerande innan utslaget kan så här i efterhand konstateras att luktfrågan 

förbisågs. Att helt förbise luktfrågan i sina svar på klagomålen var dock inte  en  

möjlighet för ÖP, utan kommenterade i sina svar både luktfrågan och frågan om det 

vattenburna avfallet från bruket. Anmärkningsvärt är att ÖP i ett mycket tidigt skede 

inledde sökandet efter färdiga tekniska lösningar på det nya  problem  som klagomålen 

utgjorde. Notera att vi här tvingas ta ett rejält kliv tillbaks i historien för att kunna 

skildra ÖP:s agerande, från Mörners m.fl. första skrivelse i juni  1904,  fram till KB:s 

utslag i ärendet i mars  1907. 

3.4.1 	ÖP:s tidiga åtgärder — Tysklandsresa,  Sonden  och rektor Fernqvist 

I juli  1904  svarar styrelsen för ÖP på  den  skrivelse som Mörner m.fl. hade skickat till  

KB  månaden innan. ÖP inleder med att bestrida att företaget orsakar  stanken  från 

Hjälmaren och påpekar att det ända  sedan  Hjälmaren sänktes  under  vissa perioder 

luktat "mer eller  mindre"  illa av vattnet i Svartån  samt  i  Hem-  och Mellanfjärden. 

Dessutom, fortsätter ÖP, sprids  en  "vedervärdig" lukt från stadens kloakledningar där  

de  mynnar ut i Svartån,  en  lukt som "mycket väl kan föras ut i Hjelmaren."77  Här 

hänvisas också till ett bilagt intyg som utfärdats samma dag av kaptenerna Ringvall 

och Källström. Intyget säger bl.  a  att det luktade vid Slussen, där stadens kloak-

ledningar mynnar, långt innan brukets verksamhet.78  

Angående röken/lukten invänder ÖP inte mot att  den  kan "verka obehaglig" för  den  

närmaste omgivningen vid "lägre lufttryck" och vid "vissa vindar." Sådan är 

emellertid situationen vid alla fabriker, menar ÖP, och påpekar att  man  inte tror att 

olägenheten  skulle  upphävas av att skorstenarna höjs, vilket Mörner m.fl. redan hunnit 

föreslå. Beträffande rökens/luktens eventuella hälsovådlighet hävdar ÖP bestämt att  

den  inte är hälsovådlig. ÖP meddelar dock att  man  ser det som angeläget att utföra 

grundliga utredningar, "[e]ftersom  en  hel  del  personer verkar  ha den  uppfattningen att 

pappersbruket orsakar nämnda olägenheter."79  För detta ändamål, berättar ÖP,  har  dels 

företagets disponent gjort  en  studieresa till Tyskland, och dels  har man  bestämt sig för 

att vidta andra åtgärder. Vilka åtgärder det var frågan om berättas inte här,  men  i  en  

senare skrivelse framgår att det troligtvis handlade om att göra studiebesök även vid  

77  ÖP —  KB 2217 1904  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
78  Bilaga till ÖP —  KB 22/7 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
79  ÖP —  KB 22/7 1904  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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svenska fabriker. ÖP ayslutar skrivelsen med att meddela att det redan  nu  installerats  

en  apparats°  för att samla upp trämjölet från sliperiet så att det inte släpps ut i vattnet.81  

Det är anmärkningsvärt att ÖP berättade att disponenten redan varit på studieresa till 

Tyskland, eftersom detta agerande visar att klagomål om lukten troligtvis existerade 

redan innan Mörners skrivelse, trots att det inte fanns tecken på det i Örebro Dagblad. 

Studieresan är dessutom anmärkningsvärd därför att  den  visar att ÖP  under  detta tidiga 

skede fortfarande hoppades att i Tyskland hitta  en  färdig teknisk lösning på lukt-

problemet. 

Tre månader senare, i oktober  1904,  inkom ÖP med ytterligare  en  förklaring till 

Mörners klagomål. Detta är  en  flera sidor lång skrivelse med fyra bilagor. ÖP inleder 

med att informera om att  man  redan när fabriken anlades vidtog alla då kända 

försiktighetsmått för att förhindra förorening av vatten och luft (det som ÖP syftar på 

här är, så vitt  jag  kan  se,  sodaåtervinningen, vilken  man  tillämpade främst av 

ekonomiska skäl,  se  aysnitten  2.3.1-2.3.3, 2.4.2, samt  nedan i detta aysnitt). ÖP 

berättar vidare att  man  när företaget utsatts för klagomål först försökt ta reda på om 

olägenheterna beror på företaget och därefter försökt finna åtgärder mot  dem.  Bruket  

har  för detta ändamål bl.  a  tillkallat Klas Sond6n. Det berättas att Sond6n uppmanats 

göra noggranna undersökningar i frågan  samt  att därefter ge förslag på åtgärder. 

Undersökningarna var emellertid ännu inte ayslutade. ÖP nämner också återigen att  

man  besökt fabriker i Tyskland.  Den  här gången berättas emellertid också att 

förhållandena undersökts även i andra fabriker i  Sverige, samt  att  man  genom  de  olika 

besöken fått beskedet att det är fullkomligt omöjligt att helt och hållet få bort 

olägenheterna av lukten.82  Tyvärr lämnas inga upplysningar om vilka fabriker i  

Sverige  och Tyskland som besökts, eller om vilka förhållanden som rått på dessa. 

Vad gäller  de  förslag på åtgärder som ÖP berättar att  man  uppmanat Sond6n att ge, 

återkommer ÖP i praktiken aldrig till dessa.  En  rimlig förklaring till detta kan vara att 

ÖP i detta tidiga skede betraktade förslagen som alltför kostsamma, och därför inte såg 

någon anledning till att diskutera  dem  mer i detalj. Detta är  en  rimlig förklaring med  

tanke  på att Sond6n, efter att  ha  varit anlitad av ÖP, även kom att anlitas som  

8°  Detta torde vara  den  "särskilda maskin till förebyggande  af  vattnets förorenande i Hjälmaren"  som det  
berättades  om  i  Orebro  Dagblad  några månader tidigare (februari  1904)  att ÖP införskaffat  (se  aysnitt  3.2). 
81  ÖP —  KB 22/7 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
82 p  -  KB 24/10 1904  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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sakkunnig av hälsovårdsnämnden, och då han i ett uttalande där berättar att han bl.  a  

föreslagit  OP  att uppföra  en  högre skorsten  (se  aysnitt  3.2.5).  Rimligt är också att 

Sond6n kom med  de  idéer om slamavsättningsbassänger som kom att diskuteras vid 

styrelsemötet  den 6  september året därpå  (se  aysnitt  3.4.2).  Sond6n var ju expert på 

vattenföroreningsfrågor och rekommenderade ofta  just  slamavsättningsbassänger.  

OP  fortsätter oktoberskrivelsen  (1904)  med att återigen understryka att det framförallt 

är stadens kloaker  samt  fabriker belägna ovanför bruket som släpper ut förruttnande 

ämnen i Svartån, och på så sätt orsakar lukten från Svartån, Hemfjärden och 

Mellanfjärden. Dessa ämnen sprids  sedan  till fjärdarna, berättar  OP,  där  de  bl.  a  sätter 

sig på vass och därefter förs upp till vattenytan genom "ångbåtars propellrar" och 

sprider "elak lukt."  OP  vill emellertid  den  här gången inte helt förneka att det "då och 

då" även från deras fabrik släpps ut ämnen som orsakar lukt.  Man  påpekar dock att  den  

lukt som bruket orsakar "säkerligen inte" är så svår som  den  vid Slussen. 

I alla händelser är  den  lukt, som sprides af vår fabrik ej i ringaste män hälsofarlig utan 
för hälsan fullkomligt oskadlig.83  

Trots att  den  lukt från Svartån som "möjligtvis" kan härledas från fabriken är 

fullkomligt oskadlig för hälsan, och trots det faktum att Svartån är ett så pass stort 

vattendrag att "det borde vara ett naturligt och fullt berättigat avlopp för  en  industris 

avfall,"84  berättar  OP  vidare att  man  redan  nu  vidtagit  en del  åtgärder i syfte att minska 

lukten från vattnet  samt  för att förhindra att främmande ämnen rinner ut i Svartån. I 

fråga om dessa åtgärder hänvisas till ett bilagt intyg utfärdat av f.d. rektorn för 

tekniska elementarskolan i Örebro, B. Fernqvist. Här intygas bl.  a  att bruket i syfte att 

minska lukten i vattnet beräknar ta i bruk ytterligare  en  avdunstnings- och soda-

återvinningsugn  den 1  januari  1905,  genom vilken  den  lut kommer att tillvaratas som 

annars  skulle  följa med avfallsvattnet. Dessutom intygas att bruket håller på att 

konstruera  en kondensationsanordning,  genom vilken  den  illaluktande  gas  som  nu  

bortgår med avfallsvattnet kommer att inledas i vatten som i  sin  tur kommer att 

användas i fabrikationen. Avslutningsvis intygar Fernqvist att  en  vattenreningsapparat 

är i verksamhet i sliperiet, och att  den  fungerar mycket tillfredställande i det att  den  

samlar upp kvarvarande  fiber  och trämjöl ur sliperiets avfallsvatten och lämnar ifrån  

83  OP  —  KB 24/10 1904  (Regeringsrättsakt  7/3  1911,  Civildepartementet, RA). 
'Ibid.  
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sig "i det allra närmaste  klart  vatten."85  Fernqvist intygar också att bruket håller på att 

installera vattenreningsapparater vid pappersmaskinerna så att det skall släppas ut 

renare vatten även från pappersfabriken.86  

Att  OP  planerade köpa  in en  extra  sodaåtervinningsugn  samt  höll på att konstruera  en 

kondensationsanordning  för kokargaserna där  gasen skulle  inledas i vatten som  skulle  

användas i fabrikationen, var högst sannolikt inte, såsom  OP  hävdade, framförallt 

motiverat av att företaget ville minska avfallsutsläppen till Svartån och lukten från 

vattnet. Av ekonomiska skäl hade  man  inom sulfatcellulosatillverkningen återvunnit 

kemikalierna i stort sett ända  sedan  metoden introducerades. Likaså var det vanligt att i 

förvärmningssyfte låta avblåsa kokargaserna i lutcistemerna,87  eller i vatten som  skulle  

användas för massans tvättning. Vad  OP  åsyftade med  sin "kondensationsanordning  

för kokargasema" var i detta  fall  högst sannolikt  just  att förvärma vatten för massans 

tvättning.88  Vad gäller  den  vattenreningsapparat i sliperiet som Fernqvist också intygar 

är i verksamhet, lär det vara samma apparat som omnämndes i  den  tidigare juliskri-

velsen.  Om en  apparat som samlar upp kvarvarande  fiber  ur avfallsvattnet, också  den  

installeras av framförallt ekonomiska motiv, kan naturligtvis ifrågasättas, ehuru det 

inte är särskilt troligt att så är fallet här. Utöver det faktum att det i företagets 

styrelseprotokoll inte finns något som tyder på att installerandet av vattenrenings-

apparaterna (det kom att installeras fler än  den  ovan nämnda) motiverades av 

ekonomiska skäl, kan  en  samtida artikel i Svensk Papperstidning dessutom belysa 

sannolikheten i detta antagande;  

Bland  teknici arbetande inom svenska trämasseindustrierna är  den  åsikten ganska 
allmänt utbredd, att förlusten i mängden tillverkad vara, som uppstår genom att låta  de  
förbrukade utspädningsvattnen utan vidare bortrinna, är försvinnande liten.89  

Vad gäller utformningen på  de  så kallade vattenreningsapparatema, kan vi utifrån  

Schmidts  och Landins  rapport  från december  1906 (se  aysnitt  3.3.2),  Örebro kemiska  

stations  analysbevis från oktober  1905 (se  aysnitt  3.2.2), samt  fiskeriintendent Ekmans 

första utlåtande som drätselkammarens sakkunnige  (se  aysnitt  3.2.3),  fastslå att det 

högst sannolikt rör sig om någon  form  av träfiberfå'ngare (omnämns också stoff- 

85  ÖP —  KB 24/10 1904,  Bilaga  A  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
86  Ibid.  
87  Cedergren  (1910). 
88  En rapport  frän  en av  ÖP:s senare sakkunniga i  konflikten tyder på  detta  (se  Klason  31/7 1907,  Orebro  
stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A.  Nr  116,  Örebro stadsarkiv, Örebro).  
89  Carlsson  (1910). 
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fångare/stoffänger, trämjölsuppfångare och massafångare)  som  installerats  vid  sliperiet  

samt  beställts till pappersmaskinerna. (Analysbeviset från Örebro kemiska  station 

tyder på  att  en  träfiberfångare även installeras för tvättvattnet från sulfatmassan innan  

oktober 1905).  Vidare  kan vi  utifrån  Schmidts  och Landins  rapport fastslå  att minst  en 

av  träfiberfångarna  var av  märket  Füllner, vilket annonser i  Svensk  Papperstidning 

från  de  aktuella  åren  berättar att  AB G. Hartmanns  maskinaffär i  Stockholm  är 

återförsäljare  ay.  Hermann  Finckh i  Reutlingen  annonserar i  sin tur  i samma tidning  

under åren 1902-1905, om  specialtillverkade massafångare  med  roterande uttagnings-

cylindrar.  Ragnar  Flodquist,  Stockholm,  annonserar vidare i  Svensk  Papperstidning i  

december 1904, om  att  han  levererar stoffångare, och i ett  par nummer 1906  

annonserar  AB  Karlstads mekaniska verkstad  om den  billiga och ekonomiska 

"massafångaren  effektiv." Således kan  införskaffandet  av  fiberfångarna inte  ha  varit 

särskilt problematiskt för  OP.  

I ÖP:s skrivelse från oktober  1904,  kommenteras även frågan om det luftburna 

avfallet. Återigen påpekas att lukten är'  oåtskiljaktigt förenad med fabrikationen" och 

därför för närvarande inte kan tas bort, "ehuru vetenskapsmän i olika länder oaflåtligt 

arbeta på att lösa detta problem."9°  OP  framhåller dessutom återigen bestämt att lukten 

inte är hälsovådlig,  samt  att erfarenhet från andra liknande fabriker bevisat dess 

ofarlighet. Vad gäller frågan om  en  högre skorsten är ÖP:s motstånd emellertid inte 

längre riktigt lika  resolut.  Denna gång uppger nämligen företaget att det inte  skulle  

tveka att uppföra  en  högre skorsten om det hade varit  en  åtgärd som  skulle ha  medfört 

önskat resultat,  men  att  man  är fullkomligt övertygad om att  en  högre skorsten inte  

skulle  lösa problemet.  OP  anser att  den  nuvarande skorstenen redan är tillräckligt hög 

för sitt ändamål,  samt  att röken; 

vid  hög och  klar luft L.] af sig  själv  gär  i höjden, hvaremot  den vid tung luft  i alla  fall  
slår  ned.91  

OP  fortsätter  sedan  skrivelsen med att informera att företaget, "eftersom det borde vara 

av intresse för målets avgörande att veta,"92  tagit reda på huruvida sådana klagomål 

som framförs i detta mål tidigare dragits  under  Regeringsrättens prövning.  En  

genomgång av  de  senaste tio årens prejudikatböcker (ca  1894-1904)  hade i  sin  tur visat 

att endast ett fåtal mål rörande fabrikers förorening av luft och vatten behandlats i  

9°  OP-KB 24/10 1904  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
91  Ibid.  
92  Ibid.  
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Regeringsrätten.  Av  dessa  fabriker var de  fiesta  i  sin tur  socker-, jäst- och spritfabriker, 

och endast  en  sulfitfabrik  (Turbo  sulfitfabrik93). Bifogat  skrivelsen  finns också  en  

kopia  på  utslaget i  målet  rörande  Turbo  sulfitfabrik.  OP  påpekar att  man om man  

studerar utslaget  finner  att där endast klagats över förorening  av  vattnet.  

Således  har under  dessa sista  10  år ej dragits  under  Kungl. Maj:t pröfning ett enda mål 
rörande olägenheter genom lukt från  en  dylik fabrik som vår. [...] Utslaget rörande  
Turbo  sulfitfabrik är mycket upplysande, ty av reciten framgår uppenbart, att  den  
kringliggande trakten  haft  synnerligen stort  men  genom affall från fabriken,  men  att allt 
detta ej verkade till bifallande af klagomålen, blott därför att det ej kunde  visas  att det 
allmänna hälsotillståndet och  de  enskildes hälsa skadades genom fabrikens affal1.94  

Eftersom  Turbo  sulfitfabrik inte dömts till åtgärder, trots "synnerligen stor" 

förorening, därför att det inte kunnat bevisas att fabrikens avfall var hälsovådligt, 

ansåg  OP  att inte  heller  pappersbruket kunde dömas till åtgärder så länge dess 

avfallsutsläpp till vatten och luft inte kunde bevisas vara hälsovådliga. 

Skrivelsen ayslutas med  en  förfrågan om ett  sex  månader långt anstånd för att  se  

verkan av  de  åtgärder (avdunstnings- och sodaåtervinningsugn,  kondensationsanord-

ning samt  fiberfångare) som vidtagits/skulle komma att vidtas.  OP  hänvisar här också 

till fiskeriintendent Ekmans första utlåtande som sakkunnig anlitad av drätselkam-

maren  (se  aysnitt  3.2.3),  där han föreslår att  man  skall avvakta vattendragets 

isbeläggning och nästkommande års islossning för att närmare kunna utreda i vad mån 

lukten i vattnet härleder sig från fabriken. "Häri  har  Ingenjören Klas Sonde'n instämt," 

hävdar  OP, men;  

både han [Sond6n] och Ekman hafva redan  nu  enstämmigt förklarat att  de nu  i vattnet 
varande föroreningar, som kunna härleda sig från vår fabrik, ej äro menliga för fisken.95  

Om  begäran om ett  sex  månader långt anstånd inte bifalles, fortsätter  OP;  

yrkar  vi  pä  att klagomålen skall  lamas  utan vidare ayseende  eftersom det  varken 
bevisats att  de  påstådda olägenheterna uteslutande  eller  i väsentlig mån orsakas  af vår 
fabrik, eller  att olägenheterna är hälsovådliga.96  

"  Konflikten  om  de  förorenande utsläppen frän  Turbo  var  den  enda föroreningskonflikt som gick upp på 
regeringsrättsnivä  under  1890-talet (Lundgren,  1974). 
94  ÖP —  KB 24/10 1904  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
95  Ibid.  
96  Ibid.  
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Det  sex  månader långa anståndet måste  ha  bifallits eftersom ÖP:s styrelse varken 

verkar  ha  erhållit eller sammanställt någon skrivelse i ärendet  under  det kommande 

halvåret, dvs,  under  våren  1905.  I juli  1905  ålades emellertid  OP  av  KB  att inkomma 

med  en  förklaring till hälsovårdsnämndens skrivelse från samma månad. Företaget 

svarar inte förrän i november och hänvisar då till skrivelsen i ärendet från oktober året 

innan, eftersom "klagomålen väl komma att afgöras i sammanhang med hvarandra."97  

I samma utskick finns ytterligare  en  förklaring bifogad som  KB  uppmanat  OP  att avge.  

En  förklaring över  en  skrivelse som fiskeriintendent Ekman skickat till  KB  i juni  1905,  

där han å det bestämdaste bestrider  de  yttranden som  OP  tillskrivit honom. Dels att 

han  skulle ha  påstått att  de  föroreningar som finns i vattendragen kring fabriken och 

som kan härledas från desamma inte är skadliga för fisken, och dels att han  skulle ha  

yttrat detta enstämmigt med ingenjör Klas Sond6n.98  ÖP:s förklaring till denna 

skrivelse går i korthet ut på att  man  för närvarande inte ser någon anledning till att 

bemöta skrivelsen eftersom  KB  vid ärendets avgörande med  all  sannolikhet ändå 

kommer att fästa allt ayseende vid vad Ekman  sagt,  eller inte  sagt,  varför det inte finns 

någon anledning att gå närmare  in  på ÖP:s egna tolkning av utlåtandet.99  

3.4.2 	Möte  på slottet  — ÖP har  laddat  med  intyg 

Även  OP  fanns representerat  på  mötet  på slottet den 5  augusti  1905.  Brukets  disponent 

Gustaf  Akerholm  var  där och läste upp  en  skrivelse.100  Förutom själva  skrivelsen  finns 

dessutom två  till  skrivelsen  tillhörande intyg bilagda mötesprotokollet. Inledningsvis 

framhålls i  skrivelsen  att bolaget åtminstone inte numera förorenar vattnet  eller  skadar  

fisket  i Hjälmaren  eftersom  vattnet från fabriken numera genomgår sådana renings-

processer "att  det med  säkerhet är betydligt renare och bättre än  det som  tillföres 

Hjälmaren från stadens  kloaker."1°1  Detta intygas också  av rektor  Fernqvist  på  ett  av 

de  bilagda intygen, signerat ett  par  månader  tidigare.1°2  Fernqvist intygar att  dels en  

lutavdunstningsugn  (en av  ugnarna i sodaåtervinningen),  dels en kondensations-

anordning  för mottagandet  av de  illaluktande  kokargaserna,  enligt  uppgift varit i bruk  

sedan  i  november.  Avslutningsvis intygar Fernqvist också att allt avloppsvatten från  

sliperiet  numera  till  största  delen  renas från  fiber  och trämjöl genom att ytterligare  tre  

stycken vattenreningsapparater installerats i  superjet. Han  intygar dessutom att  det om 

97 OP  —  KB 13/11 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
98  Ekman —  KB 12/6 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  

OP  —  KB 13/111905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
im  Protokoll  från möte  pä  landskansliet  5/8 1905  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
lc"  Ibid.  
102  Protokoll  från möte  pä  landskansliet  5/8 1905,  bilaga  1  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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några dagar skall anlända  en  fjärde vattenreningsapparat till ett pris av  5 550  kr, vilken 

när  den  kommit igång kommer att få avloppsvattnet från pappersmaskinerna att "avgå 

i det närmaste rent."103  

Disponent Gustaf  Åkerholm ayslutade anförandet på Örebro slott  den 5  augusti  1905  

med att framhålla att fisket i Hjälmaren inte var sämre  nu  än innan anläggningen kom i 

bruk, utan snarare bättre,  samt  att företaget  har  bevis för detta genom att det förhört sig 

hos  en del  fiskare i Svartån och i Hjälmaren. Frågorna som  OP  ställt till fiskarna, vilka 

finns bifogade mötesprotokollet,  har  helt och hållet formulerats efter  de  klagomål som 

riktats mot företaget i fråga om skador på fisket. 

Frågor angående fisket i Örebrofjärden och Mellanfjärden af sjön Hjälmaren  

1. Har fisket  därstädes  efter  pappersbrukets tillkomst något betydligt minskats?  

Fisket har sedan  Hjälmarens sänkning något aftagit,  men ej  synbarligen mera  sedan  
pappersbruket tillkommit;  fisket var  dåligt sista  året, men var  detta  beroende på  
ogynnsam islossning och  for fisket  otjänlig  vår. Det synes  dock  som  gädda och  brazen  
ökat istället  for  minskat.  

2. Själfdö fisken såväl fastsittande i redskapen som uppflytande vid  stranden nu  

mera än förut varit fallet? 

Nej!  

3. Är fiskens kött numera dåligt och illaluktande, fotogenaktigt, och är fisken 

numera svårsåld och ibland osäljbar? 

Visserligen  har  hörts någon anmärkning, att fisken strax på våren någon gång  haft  
bismak af tjära och dylikt,  men  torde orsaken därtill vara, att fisken efter infångandet 
får ligga i nytjärade båtar, då  den  snart tager bismak. Ej hava vi  haft  det minsta svårt 
att sälja fisken hvarken  fore  eller efter pappersbrukets tillkomst.  

4. Har  kräftorna efter pappersbrukets tillkomst aftagit till  den grad  att fångsten  

nu  endast uppgår till  1/4  mot förut?  

Den  dyiga bottnen i  Hem-  och Mellanfiärdarne med dess numera grunda vatten, som 
vid minsta  storm,  muddringar och ångbåtars passerande blir på det högsta 
uppslammadt och grumligt, är efter vårt förmenande orsaken till att kräftorna minskas.  

5.  

Nej! 

Har  kräftornas kött försämrats och smakar  fotogen? 

103  Protokoll  från  mote  på  landskansliet  5/8 1905,  bilaga  1  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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6. Dö kräftorna i  sump nu  mera än förut? 

Ej mera  nu  än före pappersbrukets tillkomst.  

7. 	Är Hemfjärden att anse som bästa lekplatsen i hela sjön Hjälmaren för fisken?  

Fisken  brukar lika gärna leka i Mellanfiärden och vissa vikar av stora Hjälmaren som i 
Hemfjärden; dock synes oss som gädda och braxen  under  senare åren mera valdt 
Hemfärden till lekplats, och således ej visat någon tillbakagång eller velat byta om 
lekplatser  sedan  pappersbrukets tillkomst.104  

Intyget är signerat av  A.  Andersson, C. Ess6n  samt  P.  A.  Lundberg och är daterat till  

den 30  januari  1905.  Ytterligare tre kortare, inbördes i stort sett likalydande intyg105  

om att fisket inte försämrats, är i  sin  tur bifogade till detta intyg. 

Utöver vad som framgår av ÖP:s skrivelser från konfliktens två första år  (1904-1905),  

behandlades frågan om slamavsättningsbassänger vid ett styrelsemöte i början av 

september  1905.  I protokollet från mötet står skrivet; 

[s]om det syntes Styrelsen vara nödvändigt att åtgärder ytterligare företogs för renande 
af det från pappersbruket  afgående  vattnet, beslöts att med godkännande af 
disponentens därom väckta förslag anlägga slamafsättningsbassiner utanför fabriken 
och att därvid använda biträde af  den  på detta område sakkunnige ingeniören Lagergren. 
Kostnaden beräknas till  4000  kr.1°6  

Mest troligt uppfördes aldrig några slamavsättningsbassänger med Lagergrens hjälp. 

ÖP:s svar på  Schmidts  och Landins  rapport (se  aysnitt  3.4.5)  tyder på att företaget efter 

närmare kostnadsberäkning för slamavsättningsbassänger/avsättningsbassänger, funnit 

att  den  beräknade kostnaden på  4000  kr varit långt ifrån tillräcklig, varför projektet 

aldrig påbörjats.1°7  Förutom  den  höga kostnaden för själva bassängerna, använder ÖP 

då också som motiv mot att inte anlägga dylika bassänger, bl.  a  svårigheten i att 

anskaffa tillräckligt med  mark (se  aysnitt  3.4.5).  Antagligen var det Klas Soncl6n som 

redan  1904  var först med förslaget om att bygga avsättningsbassänger. Trots att det 

aldrig byggdes några avsättningsbassänger i detta läge är det intressant att ÖP  tog  

beslutet att göra det, trots att åtgärden ännu (september  1905)  aldrig föreslagits av  de  

klagande eller deras sakkunniga.  

104  Protokoll frän möte i landskansliet  5/8 1905,  bilaga  2  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
1°5  Ibid.  
1°6  Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 6/9 1905  §  5 (Samhall  Dala, Falun).  
107  Först efter Regeringsrättens utslag byggde ÖP avsättningsbassänger.  
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3.4.3 	En  förfrågan  bland  konkurrenter om forskningsbistånd 
På drätselkammarens första skrivelse på senvåren  1906  svarar  OP kort  att  den  bör 

prövas tillsammans med övriga fiskerättsägares yrkanden. Bruket hänvisar således till 

tidigare skrivelser. 

Vi vill dock redan  nu  meddela att det utan tvifvel blir oss omöjligt att upphöra med 
utsläppandet af vårt afloppsvatten i det naturliga aflopped.11°8  

OP  passar också på att berätta att  man  förutom att använda sig av tidigare införskaffade 

vattenreningsapparater (fiberfångare), även  under  det senaste året försökt att filtrera 

avfallsvattnet från sliperiet (detta torde kunna vara det "omvända sandfiltrum" som  

Schmidt  och Landin nämner i  sin rapport, se  aysnitt  3.3.2), samt  att rena det genom 

viraduk (det ändlösa duken på  en  pappersmaskin).109  Trots det bestämda utlåtandet  (se  

citatet ovan), tyder dock protokollet från ett styrelsemöte samma månad (juni  1906)  på 

att företaget tar situationen på största allvar.  De  punkter som behandlar konflikten ges 

stor  plats  i protokollet från detta möte. Bl.  a  sägs att; 

Styrelsen [...] uppdrog [...] åt verkställande direktören att utan uppskof fortsätta  de  
påbörjade försöken att genom fiberupptagningsapparater och silnings- eller 
filtreringsanordningar få afloppsvattnet renadt, så att anledningen till klagomålen kunde 
bortfalla eller i möjligaste mån minskas."110  

Vidare sägs att; 

Styrelsen fann angeläget att åtgärd snarast vidtages till [...] [luktens] afhjelpande och 
uppdrog därför åt disponenten 
dels att tillfälligt anställa  en  kernist111  att  under  ledning af  professor  P. Klason, som 
välvilligt erbjudit  sin  hjälp, söka utfinna  en  lämplig och ej för kostsam metod för 
gasluktens borttagande, åtminstone vid  de  tillfällen, då vinden förde gaserna öfver 
staden, 
dels att hos öfriga sulfatcellulosafabriker, som kunde anses hafva intresse af  en  dylik 
metods utarbetande, göra förfrågan, huruvida  de  vore villiga att i laboratorie- och 
försökskostnaderna deltaga, 
dels att söka närmare upplysningar angående  en  vid Kotka i  Finland  i bruk varande 
metod för rökluktens borttagande,  hvilken  metod uppgifvits vara  den  sannolikt bästa, 
som hittills försökts, allt detta att skyndsamlingen utföras, på det sätt att  KB  såväl som  

108  ÖP-KB  11/6 1906  (Regeringsrättsalct  7/111911,  Civildepartementet, RA).  
1°9  Ibid. 

Protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 29/6 1906 (Samhall  Dala, Falun). 
II I  Högst sannolikt kom denna kemist senare att bli ingenjör  Henry  Persson, med vilken Klason publicerade  en  
artikel, om luktämnenas sammansättning, i Svensk Papperstidning (Klason och Persson,  1906). 
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de  klagande måtte finna att styrelsen önskar att i görligaste mån undanröja anledningen 
till  de  yppade klagomålen.112  

Det är mycket tydligt att  OP  i och med mötet i juni  1906  valde att agera på  bred front.  

Dels hade företaget skaffat sig  information  om att undersökningar bedrevs vid Kotka 

bruk i  Finland  om  en  metod för att göra sulfatprocessen luktfri  (se  Müntzings  rapport  

nedan), vilken  man  beslutade söka närmare upplysningar om. Ett senare uttalande av 

ÖP, i mars  1907,  tyder på att kontakt verkligen tagits med Kotka,  men  att några färdiga 

förslag på åtgärder då inte funnits att tillgå  (se  vidare aysnitt  3.3.6).  Dels hade  OP  tagit 

beslutet att göra  en  förfrågan  bland  andra sulfatcellulosafabrikanter om ett forsknings-

samarbete  under Peter  Klasons ledning. Detta var onekligen  en  anmärkningsvärd 

förfrågan i  en  bransch som var så omgärdad av hemlighetsmakeri som massaindustrin. 

Speciellt som detta var  1906,  två år innan Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörs-

föreningen (SPCI) bildades  1908,  och dryga decenniet innan grundandet av  den  

gemensamma försöksanstalten Pappersmassekontoret  (1918). 

Peter  Klason  (1848-1937),  som  sedan 1890  varit  professor  i kemisk teknologi vid 

KTH, kom att knytas till i stort sett  all  forskning som var kopplad till träkemin och 

cellulosateknologin i förkrigstidens  Sverige.  Träkemin och dess industriella utnytt-

jande var Klasons stora intresse, och ett statsunderstött forskningsprojekt  under  hans 

egen ledning, om ett mer ekonomiskt användande av virkestillgångarna, kom att 

resultera i  en  serie om hela fem volymer, Kerniskttekniska undersökningar rörande 

Sveriges industriellt viktigaste träslag.113  De  tre första volymerna i serien  har en  prägel 

av teknisk handbok i träkemi,  under  det att  de  två sista är präglade av det intresse för 

ligninkemiska undersökningar som Klason utvecklade  under  sina sista  40  verksamma 

år. Då det inte fanns någon cellulosaingenjörsutbildning i  Sverige  i början av 1900-

talet kom Klasons intresse för träkemi att få  en  stor betydelse för  den  kemiskt tekniska 

utvecklingen i branschen. Klason hade utöver sitt träkemiska intresse även ett genuint 

humanistiskt intresse, vilket bl.  a  kom att prägla hans uttalanden i Örebrofallet.114  

112  Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 29/6 1906 (Samhall  Dala, Falun).  
113  Klason  (1909-1930). 
114  Informationen  om Klason bygger till stor  del  på Sundin  (1981). Om  Klason,  se  också Kullgen  (1937),  
Nauckhoff  (1953)  och Klason  (1910). 
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Klason anlitades före första världskriget i flera sammanhang som sakkunnig av både 

industrin, framförallt massaindustrin,115  samt  av statliga myndigheter. Bl.  a  utförde han 

undersökningar på utsläppen från sulfitfabriker på uppdrag av finansdepartementet.116  

I fråga om Klasons syn på  den  samtida industriella föroreningen kan han inte sägas  ha  

intagit  en  oberoende ställning gentemot industrin. Lundgren menar att han kan 

betraktas som  en  motpol gentemot  de  andra centrala föroreningsexperterna vid  den  här 

tiden, dvs. framförallt Sond6n och  Schmidt,  i det att han betraktade skadorna från 

fiberutsläppen som överdrivna,117  samt  i det att industriföretagare gärna anlitade 

honom som expert då  de  stod i konflikt med myndigheter.118  

3.4.4 	Müntzings reserapport  
Under  styrelsemötet i juni  1906  redogjorde disponent Åkerholm också för  en  

reserapport skriven av ingenjör Alvar Müntzing (redaktören för Svensk Pappers-

tidning) månaden innan, över luktförhållandena vid pappersbruken Weissenfels och 

Cröllwitz i Tyskland, där  halm  kokades med sulfatmetoden. Dessa fabriker hade 

studerats av Müntzing, troligtvis på uppdrag av ÖP.119  I rapporten berättar Müntzing 

att han vid ett möte i  Berlin,  med några av "spetsarne" för  de  tyska pappers- och 

cellulosaindustrierna, fick  klart  för sig att  de  inte kände till någon fullt fungerande 

metod för borttagandet av lukten vid sulfatkokning.  Han  hade också fått reda på att 

både Weissenfels och Cröllwitz  haft  stora svårigheter att bekämpa (Müntzing syftar 

mest troligt på att  de  båda fabrikerna, liksom ÖP, varit utsatta för hård kritik), och att 

särskilt Weissenfels "gärna  skulle  betala  en 100 000 mark  för  en god  metod av 

ifrågavarande slag."120  Rapporten  tillkännager vidare hur Müntzing besökt Weissenfels  

under en  dag,  samt  hur direktör  Schacht  där berättat för honom att han med "mycket 

enkla och ej dyrbara" anordningar lyckats tillfredställa myndigheter, dock med vissa 

viktiga förenidingar i tillverkningssättet, speciellt rörande sodaåtervinningen.  Schacht  

ville emellertid inte  visa  anordningarna för Müntzing eftersom han ännu inte sökt  

patent  på  dem.  Müntzing uppger emellertid att han i alla  fall  inte kunde känna någon  

115  Klason fungerade emellertid också  som  sakkunnig inom andra delar  av den  kemiska industrin. Bl.  a var han  
sakkunnig för  Superfosfat Fabriks  Aktiebolag, Avesta,  då det drogs  inför  domstol  för  sin  klorattillverkning  1900  
(Bäckman,  1997). 
116  Lundgren  (1974). 
117  Ibid.  
118  Ibid.  
119  Huruvida Müntzing verkligen  hade gjort  studieresan  på  uppdrag  av  ÖP framgår inte riktigt i styrelse-
protokollet. Emellertid  påstås  i  en av  ÖP:s  skrivelser  till  KB,  i mars  1907,  att bruket bekostat  en "kompetent 
persons"  resa till  Tyskland.  Detta uttalande pekar åt att Müntzing skickades  pä  uppdrag  av  ÖP.  
126  Müntzings  rapport  från studieresa till  Tyskland,  undertecknad  26/5 1906  (Bilaga till protokoll från styrelse-
möte  vid  Örebro Pappersbruk  den 29/6 1906, Samhall  Dala, Falun).  
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sulfatlukt i och utanför pappersbruket, förutom i själva kokeriet. Som hastigast hade 

Müntzing också fått  se  anordningen av smältugnen.  Han  berättar vidare att idén 

tycktes honom tilltalande,  men  att han inte anser sig kunna döma "huru  den ter  sig i 

praktiken."121  Müntzing påpekar också att  man  inte utan vidare kan anta att 

anordningarna är tillämpliga vid kokning av trä,  samt  om det är anordningar som inte 

redan är kända och använda i  Sverige. Han  berättar vidare att vissa tyska fabriker 

försökt få rätten att använda anordningarna,  samt  att Vermbols cellulosafabrik i  

Sverige  övervägt att använda metoderna,  men  "däraf blef ej något."I22  Müntzing 

berättar också att det enligt Schatchs varit  en  "hel kommitté" på besök från  Finland  i 

syfte att förhandla om rätten att använda Schatchs anordningar vid Kotka nyaste 

cellulosafabrik,  samt  att tillsammans med Schatchs införa anordningarna i skandi-

naviska sulfatfabriker mot licensavgift. Något avtal hade emellertid aldrig slutits, och i 

Weissenfels hade  man  därefter inte hört något mer av  dem,  "och som bekant," 

fortsätter Müntzing, "håller  man  vid Kotka på att själva experimentera."123  

Enligt Müntzing var direktör Schatchs villig att ställa  sin  metod till förfogande mot  en  

licensavgift på  50  öre  per ton under 10  år, eller på  1  krona  per ton under 5  år, med  en  

beräknad årlig tillverkning på  10 ton.  Extrakostnaderna  skulle  enligt Schatchs 

uppgifter bli  6-7000  mark124  för  en  smältugn tillräcklig för  15 ton per  dygn,  samt 3-

4000  kronor för andra ändringar. Det  skulle  inte uppstå några högre driftskostnader, 

snarare lägre, och någon betalningsskyldighet  skulle  inte finnas om inte ändamålet 

vunnits i  den grad  att befogade anmärkningar inte längre kunde göras i fråga om 

lukten. 

Müntzing berättar också att han besökt Cröllwitz pappersbruk. Där hade han fått 

intrycket att  de  "lyckats bättre" än i Weissenfels,  men  till  en  högre kostnad. 

"Cröllwitzdirektören" hade uppgett att driftkostnaderna  skulle  öka med  5  kronor  per 

ton  för borttagandet av lukten, vid  en  årlig tillverkning av  10-15 000 ton. Nu  hade 

emellertid Cröllwitz kommit tillrätta med  de  stora  problem  med myndigheter som 

företaget tidigare  haft.  Några  planer  för patentering fanns dock inte. Det betraktades av 

direktören vid Cröllwitz som ett sätt att  gratis  låta allmänheten få ta  del  av 

anordningarna. Müntzing hade  heller  inte fått tillträde till halinkokeriet, vilket var  en 

121  Müntzings  rapport  frän studieresa till Tyskland, undertecknad  26/5 1906  (Bilaga till protokoll frän styrelse-
möte vid Örebro Pappersbruk  den 29/6 1906, Samhall  Dala, Falun).  
122  Ibid.  
123  Ibid. 

Müntzing själv  anger  kostnaden för ugnen i tyska  mark. 
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"absolut  tillsluten helgedom," trots att Müntzing  sedan  tidigare var personlig vän till  

den  tekniske chefen. Företaget var inte  heller  intresserat av att sälja rättigheten,  man  

trodde sig få blott  en  kund. 

Avslutningsvis ger Müntzing  en kort  redogörelse över vad han "kunnat utröna" om  de  

båda metoderna. Både i fråga om Weissenfels och Cröllwitz, hade han fått uppfatt-

ningen att metoderna gick ut på att fånga upp  de  illaluktande gaserna med  ventilatorer  

och driva  in dem  till ångpanneanläggningen, dock ej direkt i eldstaden, eftersom 

kolförbränningen då  skulle  bli ofördelaktig och dålig. I stället hade han uppfattat att  de  

använde något  slag  av "regenerativugnssystem," inom vilken växelvis ångpannornas 

förbränningsgaser framgick, växelvis  de  illaluktande gaserna, så att  den  därigenom 

åstadkomna upphettningen av gaserna förstörde luktämnena. Müntzing upplyser 

ayslutningsvis i redogörelsen om hur han tror att denna behandling av luktämnena 

underlättas av att båda fabrikerna  har  mycket stora ångpanneanläggningar, på ett  par  

tusen hästkrafter vardera, för eldning av brunkol. 

Reseberättelsen är intressant därför att  den,  om Müntzing  nu  åkte på uppdrag av  OP,  

visar att företaget fortfarande  under  sommaren  1906  hade förhoppningar om att finna  

en  färdig teknisk lösning på framförallt luktproblemet. Det faktum att  OP  i  en  skrivelse 

till  KB  i mars  1907,  senare  skulle  komma att poängtera att företaget bekostat  en 

"kompetent persons"  resa till Tyskland, pekar åt att Müntzing skickades på uppdrag av  

OP.  Reseberättelsen är också intressant därför att  den  belyser branschens samtida 

hemlighetsmakeri med uttryck som;  man  kan inte utan vidare anta att det är 

anordningar som inte redan är kända och använda i  Sverige  (om Weissenfels 

metoder); och, halmkokeriet (i Cröllwitz), var  en absolut  tillsluten helgedom. Det finns 

inga tecken på att  OP  senare kom att ta mer kontakt med Weissenfels (Cröllwitz 

verkade som bekant inte intresserat av att lämna ut  information).  Eventuella förkla-

ringar till detta  skulle  kunna vara att ÖP:s ångpanneanläggning var mycket  mindre 

(250  hk) än Weissenfels (ett  par  tusen hk),  samt  att  OP  var osäker på om metoden  

skulle  fungera på ved.  

3.4.5 	ÖP:s svar på  Schmidts  och Landins  rapport  

I februari  1907  kommenterade  OP den  drygt  30  sidor långa  rapport  som  Schmidt  och 

Landin sammanställt i fråga om företagets vattenburna avfall. ÖP:s skrivelse inleds 

med ett påpekande om att företaget i och med att  Schmidts  och Landins  rapport  

sammanställts, vilken grundas på "mer omfattande, långvariga och vetenskapliga  
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undersökningar" än tidigare sakkunnigas uttalanden, inte längre anser att några andra 

utlåtanden än  Schmidts  och Landins "förtjäna något vidare afseende."125  

Beträffande  Schmidts  och Landins resultat betonar  OP  vidare hur  de  visar på att 

vattenförhållandena i Svartån är dåliga redan ovanför pappersbruket; 

hvarför, om  de visa  sig dåliga äfven nedanför pappersbruket, sådant ingalunda enbart 
kan tillskrifvas pappersbrukets verksamhet.126  

Det påpekas också hur resultaten visat att  de  föroreningar som brukets avfallsvatten 

trots allt tillför Svartån, dittills i mycket liten omfattning kunnat spåras, och då endast i 

Hemfjärdens västra  del. OP  framhåller dessutom hur  Schmidt  och Landin poängterat 

att föroreningens ringa spridning innebär att det saknas skälig anledning att ålägga ÖP 

vidta särskilda åtgärder för renandet av avfallsvattnet. Detta att  Schmidt  och Landin 

framhållit att det emellertid endast är  en  tidsfråga innan föroreningarna från bruket 

kommer att skada "lekplatser  samt  bottnens  flora  och  fauna,"  menar  OP  inte lagligen 

kan föranleda  KB  att ålägga företaget åtgärder  nu,  eftersom  Schmidt  och Landin "ej 

angifvit någon tidpunkt."127  Trots detta vill  OP  dock förbinda sig till att utföra  en del  

av  de  anordningar som besiktningsmännen föreslagit; 

för att därigenom  visa  vår goda vilja att i allt, som är förenligt med ekonomiskt rimliga 
uppoffringar, undanrödja hvarje anledning till klagomål öfver bolagets verksamhet.128  

Innan  OP  kommenterar  Schmidts  och Landins förslag på åtgärder påpekas att  de  

åtgärder i  form  av sakkunnigutlåtanden, anläggningar, utredningar och försök, som  OP  

redan vidtagit i syfte att förhindra olägenhetema, redan kostat bolaget omkring  15 

000129  kronor och alltså "ej äro vare sig så obetydliga eller så föga kostsamma som 

besiktningsmännen synas hafva antagit."13°  Därefter informerar  OP  om att företaget 

dels är villigt att uppföra  den  föreslagna skyddsväggen mot avfallsdiket, dels anlägga  

125  OP  —  KB 16/2 1907  (Regeringsrättsalct  7/111911,  Civildepartementet, RA).  
126  Ibid.  
127  Ibid.  

12z  
129  Denna uppgift stärker slutsatsen att  OP  bara ville ge skenet av att  ha  investerat i  en  ny indunsträngs- och 
sodaåtervinningsugn med syftet att minska olägenheterna.  15 000  kr räcker med  all  sannolikhet inte till att både 
anlita sakkunniga, göra utredningar och försök,  samt  till att installera anläggningar, om indunstnings- och soda-
återvinningsugnen är inräknad här, speciellt inte med  tanke  på att vi blivit upplysta om att  OP lade  ned ca  5550  
kr på  en  vattenreningsapparat  (se  aysnitt  3.4.2). 
13°  OP  —  KB 16/2 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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en  bassäng "för frånskiljandet av fettartade ämnen."131  Åtgärder som besiktnings-

männen rekommenderat, vilka ÖP emellertid uppger inte vara berett att vidta, är 

exempelvis anläggandet av avsättningsbassänger för avskiljandet av sedimenterbara 

ämnen. Detta anser ÖP  skulle  bli alltför dyrt. Redan  den  kostnad som besiktnings-

männen beräknat för avsättningsbassänger, dvs.  50 000  kr, betraktar ÖP som alltför 

hög.  Den  kostnad som ÖP  sedan  berättar att företaget själv beräknat för anläggandet av 

avsättningsbassänger, ca  150 000  kr, framhålls "får anses orimligt att nödgas 

bekosta."132  Dessutom, påpekar ÖP,  har  vi inte utrymme för  en  sådan anläggning "och 

det torde inte vara möjligt att för rimliga kostnader anskaffa  den mark  som  en  sådan 

anläggning kräfver."I33  För övrigt "kommer vårt klimat med  all  säkerhet att lägga  

hinder  i vägen för att använda dylika bassänger  under  vintern[1"134  Det betygas 

emellertid att  man  dels ayser fortsätta pågående försök, att genom filtrering och 

träfiberfångare ayskilja sedimenterbara ämnen,  samt  dels ayser ägna uppmärksamhet 

åt teknikutvecklingen på området. 

I slutet av skrivelsen berättas också att ÖP  har  för aysikt att göra försök med 

anordningar för vattnets luftning genom "droppfördelning i  mindre torn  af 

träribbor,"135  för att "aflägsna anledningar till klagomål."136  Vad gäller svamp-

bildningarna i avloppen meddelas att ÖP redan  nu  vidtar  "en  sådan rensning som 

besiktningsmännen anse lämplig."137  

3.4.6 	Den  "slutliga förklaringen" i fråga om lukten 

I mars  1907,  knappt  en  månad efter att ÖP kommenterat  Schmidts  och Landins  

rapport,  sammanställde företaget ytterligare  en  skrivelse i ärendet. Denna gång vill  

man  avge  en  "slutlig förklaring" över klagomålen över  den  luftburna lukten. Denna 

fråga hade ÖP dittills inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet i sina skrivelser. Vi vet 

emellertid att företaget, även om det inte visades utåt,  lade kraft  på att hitta  en  teknisk 

lösning på  just  luktproblemet, bl.  a  genom att anlita Klason och genom att söka  

information  i Tyskland. Sannolikt valde ÖP medvetet att "ligga lågt" med 

luktproblemet utåt, tills  man  förhoppningsvis funnit  en  lösning på problemet.  

131  ÖP —  KB 16/2 1907  (Regeringsrättsa1ct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
132  ibid.  

"3  Ibid.  
134  ibid.  

135  Ibid.  
136  ibid.  

137  Ibid.  

90 



På hälsovårdsnämndens framhävande av lukten som hälsovådlig, svarar ÖP som 

vanligt att  den  (lukten) inte är "angenäm"  samt  kan vara "obehaglig" för personer som 

inte är vana vid  den, "men  hälsofarlig är  den  dock ingalunda."138  Att svaga och sjuka 

personer klagar och besväras över lukten betraktar ÖP som naturligt och framhåller att 

det även klagas över andra lukter i staden, såsom exempelvis över lukten från stadens 

gasverk. Angående vidare det intyg från stadsläkare  Oscar  Sundelius som finns bifogat 

hälsovårdsnämndens skrivelse från april  1906,  påpekar ÖP att Sundelius inte förmått 

uppge ett enda  fall  i Örebro "i  hvilket  någon sjukdom kunnat härledas från lukten eller 

någon redan sjuk till sitt hälsotillstånd däraf försämrats."139  

ÖP åberopar  sedan  flera intyg i syfte att bevisa att hälsovårdsnämndens påstående 

saknar  fog.  Bl.  a  hänvisas  till  intyg utfärdade  av  provinsialläkarna  L. B.  Smitt i 

Katrineholm och  C.  Lidborn  i Elfkarleö, vilka båda intygar att  lukt  "liknande  den  från 

ÖP" inte alls är hälsofarlig.14°  Båda läkarna  har mer  än  20 år  lång yrkeserfarenhet, 

varför ÖP framhåller att deras intyg  borde  väga lika  tungt som  Sundelius påstående.  

Det  hänvisas också  till  ett uttalande  av en  sakkunnig  kommission,  tillsatt  av  

medicinalstyrelsen några  år  tidigare, i syfte att yttra  sig  över "huruvida lukten från 

Vargö trämassefabrik  kunde  menligt inverka  å  blifvande  patienter å  ett ifrågasatt 

hospital"141  i trakten  av  Vänersborg.  Kommissionen hade  tillstyrkt att  hospitalet skulle  

anläggas  på  berörda  plats,  trots  att lukten  var  likadan  som den  från ÖP. Ett  faktum som  

företaget menar bevisar att lukten inte är hälsovådlig.142  

Efter att  ha  ägnat  en  tredjedel av skrivelsen åt att försöka dementera påståendena om 

luktens hälsovådlighet, går  OP  över till att kommentera hälsovårdsnämndens förslag 

på åtgärder mot luktens spridning till staden. Inledningsvis förkastas förslaget att inte 

släppa ut  de  luktande gaserna när vinden  har  riktning från pappersbruket mot staden. 

Detta hävdar ÖP är praktiskt ogenomförbart utan att skada hela tillverkningen. 

Angående förslaget att uppföra  en 80 meter  hög skorsten framhålls än  en  gång hur 

gaserna från  en  skorsten sjunker till marken vid disig väderlek, vare sig skorstenen är 

hög eller låg. Denna gång  har  ÖP emellertid också bifogat ett intyg till skrivelsen, där 

ingenjör Müntzing hävdar samma sak. Vad gäller det uttalande av ingenjör Klas  
Sonden  som hälsovårdsnämnden baserat sitt krav om  en  högre skorsten på  (Sonden 

138  ÖP -  KB 6/3 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
139  Ibid.  
14°  Ibid,  
141 /bid,  
142  ibid.  
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säger bl.  a  att  en  högre skorsten  skulle  föra gaserna längre bort när väderleken är mitt 

emellan hög och disig), understryker ÖP hur det blott är ett teoretiskt påstående och 

allt för osäkert att basera  en  stor investering på. Företaget hänvisar därefter till  en  

tabell över antalet dagar  per  år som  respektive  vindriktning varit rådande i Örebro  

under de  senaste  20  åren  (1884-1903).  Uppgifterna är hämtade från Meteorologiska 

Centralinstitutet i  Stockholm.  Genom tabellen vill ÖP  visa  att  den  vindriktning  (den  

östliga) genom vilken företaget menar att lukt från pappersbruket kan "förmärkas" i 

Örebro, i medeltal blott infaller  under 53  dagar  per  år. Därefter presenterar ÖP  en  

förunderlig beräkning; 

Antager  man  att luften  under en  tredjedel af tiden varit hög och  klar, under en  tredjedel 
disig och  under en  tredjedel så där  midt  emellan, kommer  man  till det resultat, att 
skorstenen  skulle  gjort nytta  under  aderton, säger aderton dagar,  en  tid, som gifvetvis 
måste anses alltför  kort  för att motivera  en  utgift å  40 000  kronor [denna siffra baserar 
styrelsen på två bifogade anbud från dels Svenska Skorstensbyggnads  AB,  dels Örebro 
Ingeniörs och Affärsbyrå]. [...] För öfrigt vilja vi erinra, [...] att hälsovårdsstadgan för 
Riket ej lämnar stöd för ett föreläggande för oss att uppföra  en  dylik skorsten.143  

Trots detta, fortsätter ÖP,  har  vi dels bekostat  en "kompetent persons"  (Müntzings) 

resa till Tyskland för att där studera hur  de  tyska bruken försökt minska dylik lukt, dels 

studerat andra länder (här åsyftas antagligen Kotka i  Finland)  i samma syfte och 

kommit fram till att det bedrivs försök på flera ställen där cellulosatillverkning sker,  

samt  att flera enskilda "uppfinnare" är sysselsatta med att finna åtgärder mot 

olägenheterna. Dessa "möjliga" resultat  har  ÖP emellertid inte velat invänta, utan  har  i 

stället, "efter träffad öfverenskommelse med andra fabriker inom  landet  med samma 

tillverkning," gett i uppdrag åt  "en  af vårt  lands  förnämsta kemiska auktoriteter," 

professorn i kemisk teknologi vid Kungl. tekniska högskolan,  Peter  IClason, att leda 

undersökningar så att det blir "praktiskt utförbart att med rimliga kostnader förhindra 

lukten  [] 144  

Här offentliggörs således det samarbete med Klason som styrelsen beslutat om vid 

mötet nio månader tidigare. Tydligen  har  företaget också lyckats sluta något  slags  

avtal med andra sulfatfabriker om ett samarbete i fråga om Klasons undersökningar. 

Utöver att ÖP berättar att  en  överenskommelse träffats med andra sulfatcellulosa-

fabriker, tyder det faktum att företaget kommit över intygen från provinsialläkarna 

Smitt och Lidbom på ett sådant samarbete.  

143  ÖP —  KB 6/3 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
144  Ibid.  
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Skrivelsen från mars  1907  avslutas med ett  par  påminnelser. Bl.  a  påminns om  den  
inkomst som  OP  årligen tillför staden och dess invånare i  form  av skatter och löner. 

Dessutom påminner  OP  om hur kraftpappret är  en  svensk uppfinning och  en  stor 
exportprodukt för  Sverige, samt  hur det är ett "livsvillkor" för kraftpappersindustrin 

"att i hemlandet icke blott röna motarbetande utan tvärtom stöd och uppmuntran,"145  
speciellt med  tanke  på  den  svåra konkurrens  den  utsätts för på världsmarknaden.  

3.4.7 	Sammanfattning 

Sammantaget kan sägas att  OP  högst sannolikt, mycket tidigt gjorde teknikval som  en  

direkt följd av opinionen.  Jag  syftar då framförallt på att företaget installerade fiber-

få'ngare  (den  första redan i februari  1904) samt  på att  man  upphörde med att använda  
fotogen  i tillverkningen. Andra teknikval som  OP  hävdade att  man  gjorde med 

anledning av opinionen, såsom exempelvis inköpet av  en  ny indunstnings- och 

sodaåtervinningsugn, gjordes emellertid sannolikt som ett resultat av  rent  ekonomiska 

motiv. Vidare  har  vi  under  genomgången av företagets agerande  under  konfliktens 

tidiga år kunnat  se  hur luktproblemet, åtminstone utåt sett, kom i skymundan bakom 

vattenföroreningsproblemet.  En  sannolik förklaring till detta agerande torde vara att 

luktproblemet var ett svårare tekniskt  problem  att lösa än vattenföroreningen. Genom 

att  den  industriella och kommunala föroreningen av vattendragen  under  1890-talet av 

flera börjat upplevas som ett  problem,  hade flera åtgärder däremot, såsom exempelvis 

fiberfångare och sedimenteringsbassänger, hunnit utvecklats och blivit tillgängliga 

som färdiga tekniska lösningar  (se  aysnitt  2.2.1).  Även om ÖP inte kände till 

fenomenet avsättningsbassänger tidigare, så vet vi t.ex. att företaget mest sannolikt 

blev varse därom i och med att Klas  Sonden  engagerades som sakkunnig redan  1904. 

En  annan förklaring till ÖP:s agerande i luktfrågan  under  konfliktens första  fas  kan 

också vara att  OP  antog att det utifrån samtida miljölagstiftning  (se  aysnitten  2.2.1-

2.2.2), skulle  bli svårare för  de  klagande att få till stånd åtgärder mot lukten än mot 

vattenföroreningen. Samtida miljölagstiftning var mer specifik vad gällde vatten-

förorening än luftförorening.  1880-års  vattenrättsförordning innebar formellt att 

länsstyrelsen hade rätt att ingripa mot vattenförorening i  form  av  fast  avfall som kunde 

orsaka grundning eller annan olägenhet i vattendrag. I fråga om luftförorening gav  
1874-års  hälsovårdsstadga hälsovårdsnämnd i stad och kommunalnämnd på landsbygd 

rätt att göra anmälan till länsstyrelsen om fabriker drevs så att  de  blev hälsovådliga för  

145  OP — KB 6/3 1907 (Regeringsrättsakt 7/3 1911,  Civildepartementet,  RA). 
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det allmänna. Således gjorde hälsovårdsnämnden i Örebro allt  den  kunde för att bevisa 

att lukten var hälsovådlig  under  det att  OP  försökte bevisa motsatsen, i konfliktens 

första  fas  framförallt med hjälp att två läkarintyg  (OP  erkände viss förorening av både 

vatten och luft, ehuru företaget hela tiden höll  fast  vid att dess förorening av Svartån 

inte kunde vara värre än  den  som stadens kloaker orsakade, lika lite som lukten kunde 

vara hälsovådlig). Även om lagstiftningssituationen  skulle  kunna läggas fram som  en  

förklaring till att  OP  inte införde någon åtgärd mot luftföroreningen i konfliktens första  

fas,  tyder emellertid ÖP:s agerande på att företaget både ville och försökte hitta  en  

färdig teknisk lösning på luktproblemet,  men  att tekniksökningsprocessen dittills inte 

varit särskilt framgångsrik.  

De  försök som  OP  dittills gjort i syfte att hitta  en  färdig teknisk lösning på 

luktproblemet, vilket var det mest rationella/lönsamma för företaget att inleda teknik-

valsprocessen med, var framförallt att skicka styrelseledamöter,  samt  troligtvis även 

branschens frontfigur, Alvar Müntzing, på studiebesök till både svenska, finska och 

tyska sulfatcellulosafabriker, dock sannolikt utan framgång. Som  en  följd av att  OP  

inte fann någon färdig teknisk lösning på problemet sökte företaget så småningom 

hjälp på annat håll, dvs, i  professor Peter  Klason,  samt tog  det för samtiden ovanliga 

steget att göra  en  förfrågan i branschen om ett forskningssamarbete. 

Vad som talar mot att  OP skulle ha  försökt föra luktproblemet i skymundan av  rent  

ekonomiska skäl är att  OP  redan tidigt satsade pengar på att lösa problemet genom att 

åka på studieresor,  samt  genom att, i fråga om vattenföroreningen, tidigt installera 

träfiberfångare och ta beslutet att bygga slamavsättningsbassänger (åtminstone så 

länge  de  kostade  4000  kr). Att kostnaden naturligtvis fortfarande vägdes  in  i valen blir 

emellertid inte minst tydligt i fråga om slamavsättningsbassängerna, vilka företaget 

kom att aystå från på grund av  den  för höga kostnaden. Anmärkningsvärt är att även 

vissa andra aktörer i konflikten, framförallt  Schmidt  och Landin  (se  aysnitt  3.3.2)  och 

Mörner  (se  aysnitt  3.2.1),  lägger  in en  kostnadsberäkning i kraven. 

Ifråga om ÖP:s experthjälp i denna  fas  kan framförallt konstateras att företaget, i och 

med att det i juni  1906 tog  beslutet att anlita  Peter  Klason, fick  en  riktig "stjärnspelare" 

på  sin  planhalva. Klason var  en  stor auktoritet i sammanhanget genom  sin  framgångs-

rika forskning inom bl.  a  träkemin, och genom sina tidigare erfarenheter som 

sakkunnig i föroreningskonflikter. Klason  skulle  emellertid komma att spela  en  än mer 

framträdande  roll  i Örebrokonflikten först efter det att  den  flyttats upp på  
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regeringsrättsnivå. Övrig experthjälp som  OP  anlitade i detta tidiga skede utgjordes bl.  

a  av Son&n.  Han  kom emellertid inte att åberopas av  OP  i någon större omfattning.  

En  förklaring till detta kan vara att hans förslag på åtgärder uppfattades som alltför 

kostsamma av ÖP i detta skede, varför företaget tidigt kan  ha  valt att inte gå vidare 

med  Sonden  och hans förslag. Utöver Sond6n kan  OP under  denna  fas  av konflikten 

även sägas  ha  åberopat experthjälp genom olika  former  av intyg och speciella 

uppgifter, såsom intyg från Meteorologiska institutet, om vindriktningar i Örebro, och 

uppgifter om liknande  fall  i Regeringsrätten,  samt  om Medicinalstyrelsens agerande i 

ett liknande  fall  etc. Andra intyg som  OP  hänvisar till i denna  fas, men  vars 

"expertvärde" torde vara mycket lågt, är bl.  a  det intyg där fiskare svarar på frågor som  

OP  helt och hållet ställt upp efter  de  klagomål som riktats mot företaget i fråga om 

dess förorening. 

Beträffande  de  andra konfliktaktörernas experthjälp är  OP  anmärkningsvärt positivt 

inställt till utlåtandet från KB:s sakkunniga  Schmidt  och Landin. Sannolikt räknade  OP  

med att åläggas åtgärder mot vattenföroreningen, vilket gav incitament till att 

förekomma istället för att förekommas i fråga om  Schmidts  och Landins åtgärder. 

Flera av  Schmidts  och Landins förslag var både enkla och billiga och innebar ingen 

större uppoffring för  OP  att förbinda sig till. Ytterligare förklaring till att  OP  valde att 

stödja  Schmidts  och Landins utlåtande torde vara att  de  gjort vissa uttalanden som föll 

företaget väl i smaken, såsom att Svartån var förorenad redan ovanför  OP.  Företaget 

var emellertid inte lika godkännande av  de  klagandes experthjälp.  Om  Sondn, som  nu  

bytt sida, anmärker exempelvis  OP  att hans förslag om  en  högre skorsten bara bygger 

på teoretiska antaganden.  Om  Sundelius anmärks vidare att han inte kunnat uppge ett 

enda  fall  där någon blivit sjuk av lukten. Ekmans utlåtanden undergrävs bl.  a  i dolda 

ordalag när ÖP, i sina kommentarer till  Schmidts  och Landins utlåtande, framhåller att 

tidigare utlåtanden om vattnets förorening (dvs. framförallt Ekmans) inte längre skall 

räknas eftersom  de  inte bygger på lika omfattande, långvariga och vetenskapligt gjorda 

undersökningar. Utöver att  OP  kritiserar  de  klagandes experthjälp, vilket i sig inte är 

anmärkningsvärt, kan det tekniska övertag vara värt att notera som  OP har  i konflikten. 

Detta speglas bl.  a  i att  OP  som åtgärd mot minskad vattenförorening åberopar 

sodaåtervinningen, vilket egentligen inte ifrågasätts av någon, trots att soda-

återvinningen framförallt var ekonomiskt motiverad. Ett sätt för  de  klagande att 

bemöta detta tekniska underläge, och att således höja oddsen för att åtgärder  skulle  

åläggas företaget, var att anlita sakkunniga som bl.  a  kunde hjälpa  de  klagande att 

lägga fram trovärdiga förslag på åtgärder.  
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3.5 	KB:s utslag  den 12  april  1907  
Några dagar efter att  KB  avgett sitt utslag kungjordes det i Örebro stads kyrka,  samt  i 

Längbros, Almbys, Ringkarlebys och Glanshammars socknars kyrkor. Angående  den  

luftburna lukten lyder utslaget att eftersom det för närvarande inte verkar finnas något 

medel att förhindra utvecklingen eller utsläppandet av lukten med,  samt  eftersom det 

inte utretts om huruvida  en  högre skorsten  skulle  minska olägenheterna, och eftersom 

framlagda intyg tyder på att lukten inte är hälsovådlig, finner  KB  för närvarande inte 

att några åtgärder kan vidtas mot lukten.  KB  föreskriver emellertid ÖP att inkomma 

med Klasons undersökningar om borttagandet av lukten, så snart  de  ayslutats, i  den  

händelse att  KB  då ser anledning i att ta ärendet  under  förnyad omprövning. 

Beträffande förorening av Svartån och Hjälmaren lyder utslaget i  sin  tur att eftersom  

Schmidt  och Landin visat att Svartån är ett orent vattendrag redan ovanför ÖP,  samt  

eftersom föroreningarna endast kan spåras i Hemfjärdens västra  del  i "obetydlig" 

mängd vid "större vattenflöden," anser  KB  inte att det för närvarande orsakas sådana 

föroreningar av ÖP att särskilda åtgärder bör föreskrivas för ytterligare renande av 

avfallsvattnet.  

Men,  lyder utslaget vidare, eftersom det enligt  Schmidt  och Landin bara är  en  tidsfråga 

innan ÖP:s föroreningar kommer att inverka menligt på fiskens lekplatser och bottnens  

flora  och  fauna  i Hemfjärden,  samt  eftersom detta i huvudsak kan förebyggas med  

Schmidts  och Landins föreslagna åtgärder,  samt  slutligen eftersom ÖP gjort vissa 

medgivanden, föreskrivs ÖP att uppföra  en  skyddsvägg mot bolagets avloppsdike, att 

i framtiden lägga avfallet på sådant sätt att det inte kan utföras i Svartån, att i största 

möjliga mån ayskilja fettämnen ur avfallsvattnet genom att leda det i  en  av  Schmidt  

och Landin rekommenderad grund bassäng,  samt  att rensa bort svampbildningar i 

avloppen vid behov. Enligt utslaget skall åtgärderna vara utförda och anmälda till  KB  

för besiktning inom tre månader. Dessutom föreskriver utslaget ÖP att hålla åtgärderna 

i verksamhet "såvidt inte störningar i fabriksdriften eller andra omständigheter göra 

sådant omöjligt."146  Vad gäller  de  övriga åtgärder som  Schmidt  och Landin föreslagit, 

dvs, att konstruera avsättningsbassänger  samt torn  av träribbor, anser  KB  inte att det 

för närvarande föreligger  en  sådan utredning som berättigar  KB  att föreskriva ÖP 

sådana åtgärder. ÖP åläggs emellertid inkomma med  en rapport  om pågående och 

framtida experimenterande i vattnets luftning,  samt  i tillvaratagandet av träfiber genom 

filtrering och träfiberfångare.  

146  KB:s utslag  11/4 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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Ur de  klagandes perspektiv var utslaget onekligen tandlöst. Målet fick inte  heller sin  

ayslutning här. Besvär inkom ganska snabbt från både Mömer, hälsovårdsnämnd och 

drätselkammare, och målet kom att flyttas upp i Regeringsrätten. Utslaget var tandlöst, 

dels därför att det inte ålade ÖP  en  enda åtgärd mot lukten, och dels därför att  KB  inte  

heller  betraktat föroreningen av vattnet vara så allvarlig att någon åtgärd behövde 

föreskrivas mot dess förorening. Endast pga. att  Schmidt  och Landin påpekat att det 

bara var  en  tidsfråga innan föroreningen  skulle  komma att bli verkligt allvarlig, 

föreskrevs  OP  att bygga  en  skyddsvägg,  en  grund bassäng,  samt  att rensa bort 

svampbildningar. Med  tanke  på att  Schmidt  och Landin  sagt  att  de  bara föreslog 

"billigare om ock ej så effektiva metoder,"147  och på att  KB  i  sin  tur trots detta bara 

föreskrivit  de  billigaste/enklaste av dessa metoder,  samt  dessutom åtgärder som  OP  i 
stort sett redan förbundit sig göra  (se  ÖP:s skrivelse från februari  1907),  måste utslaget 

betraktas som  en  minst  sagt  hänsynsfull behandling av  OP.  Uttalanden som 

"åtgärderna skall hållas i verksamhet så vitt inte störningar i fabriksdriften eller andra 

omständigheter gör sådant omöjligt," vilket stämmer överens med det  OP  själv 

föreslagit i  sin  skrivelse ett  par  månader innan utslaget, stärker denna bild. 

Utslaget skiljer sig också från andra länsstyrelsers utslag i föroreningskonflikter vid  

den  här tiden. I regel följde länsstyrelserna  de  sakkunnigas, dvs, vanligen förste 

provinsialläkarnas, fiskeritjänstemännens och Sond6ris rekommendationer, istället för 

att vara lyhörda för företagens invändningar.148  I det här fallet  har KB  inte  ens  bett om 

förste provinsialläkarens utlåtande. I fråga om  de  förslag på åtgärder som dittills förts 

fram, dvs. framförallt  Schmidts  och Landins förslag,  men  också Sond6ns förslag om  

en  högre skorsten, kan konstateras att  KB  inte  heller  särskilt väl använde sig av dessa, 

då endast  de  enklaste av  Schmidts  och Landins åtgärder föreskrevs  OP.  

Att  OP  överhuvudtaget ådömdes åtgärder, och då endast mot vattenföroreningen, 

förklaras sannolikt ytterst av att klagomålen om vattenföroreningen trots allt hade 

någorlunda stöd i samtida lagstiftning, dvs, framförallt i  1880-års  vattenrätts-

förordning. Lukten var å andra sidan tvungen att fastslås hälsovådlig för att kunna 

åtgärdas med stöd av samtida lagstiftning, dvs.  1874-års  hälsovårdsstadga, och var 

således svårare för  de  klagande att få till stånd åtgärder mot.  

147  KB:s utslag  11/4 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
148  Lundgren  (1974). 
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Kapitel 4 

FORSKNING OCH BRANSCHSAMARBETE 
Efter KB:s utslag och fram till och med  1909 

4.1 	De  klagande: samma motiv och nya  argument  
KB:s utslag kom att överklagas av alla klagande' inom loppet av ett  par  månader. Av 

utslaget framgick att  den  "som med utslaget ej nöjes"  skulle  skicka sina besvär till 

Kungliga civildepartementets expedition innan  den 30  april  1907  eller, "om menighet 

klagar," senast  45  dagar efter utslagets kungörande (som i  sin  tur skedde vid skilda 

tidpunkter i Örebro stads,  samt  i Längbros, Almbys, Ringkarlebys och Glansharnmars 

socknars kyrkor).  

4.1.1 	Mörner påpekar att det räcker att lukten är obehaglig 

Drygt  en  vecka efter KB:s utslag, redan  en  vecka innan utslaget lästes upp i Örebro 

kyrka, skickade Mörner, denna gång ensam,  en  kortare besvärsskrivelse till 

Civildepartementet där han anhåller om att längre fram få inkomma med  en  utveckling 

av besvären.2  Två månader senare, i juni, skickade  sedan  Mörner  en  fullständig 

besvärsskrivelse där han framförallt kritiserar KB:s beslut om att inte föreskriva ÖP att 

vidta åtgärder för att minska eller ta bort  den  luftburna lukten. Mörner kritiserar till att 

börja med det första av KB:s motiv bakom beslutet, att det för närvarande inte  skulle  

finnas några medel att förhindra utvecklingen eller utsläppandet av  de  illaluktande 

gaserna med, och hänvisar till  en  bifogad översättning av vissa tyska koncessions-

villkor för sulfit- och sulfatfabriker  (se  också aysnitt  4.1.6),  vilka Mörner menar visar 

att vetenskapen och tekniken redan funnit vissa medel.  Om  ÖP bör åläggas  de  åtgärder 

som framkommer i  de  tyska koncessionsvillkoren anser sig Mörner inte kunna 

bedöma.  Han  antar emellertid att Tekniska högskolan kan lämna upplysningar om det, 

I  Dä  hälsovårdsnämnden och drätselkammaren inte ägde rätten att överklaga KB:s utslag inkom  de  båda  med 
skrivelser  till Örebros stadsfullmäktige i början  av maj 1907  där  de  hemställde att stadsfullmäktige  skulle  föra 
vidare talan mot KB:s  beslut. Vid  ett sammanträde  den 8 maj  beslutade  sedan  stadsfullmäktige att utslaget  skulle  
överklagas, och  gav  i uppdrag åt drätselkammaren  respektive  ät hälsovårdsnämnden att,  å  stadens vägnar,  hos  
Kungl. Maj:t  (Civildepartementet)  avhängiggöra och utföra  den  talan  om  ändring  av  KB:s utslag  som  kammaren  
respektive  nämnden fann rimligt  (Protokoll  vid  stadsfullmäktiges i  Orebro  sammanträde  den 8 maj 1907,  Örebro 
stadsarkiv).  
2  Mörner —  KB 20/4 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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"därest  Eders  Kungl. Maj:t  nådigst  täckes inhämta dess yttrande i frågan[1"3  

Angående  KB:s andra  motiv  bakom beslutet, att  det  inte finns någon utredning  som  

visar att obehaget  skulle  avlägsnas genom  en  högre  skorsten,  framhåller Mörner att  

han ser det som naturligt  att  en  högre  skorsten skulle  tunna ut lukten bättre än  en  lägre  

eftersom det  inte är speciellt  vanligt  att  det  är  absolut  vindstilla i Örebrotrakten. 

Gällande  det tredje av  KB:s  motiv,  att lukten inte  kan  betraktas  som  hälsovådlig, 

påpekar Mörner att  det  i  de  tyska bestämmelserna inte krävs att lukten skall vara 

hälsovådlig, utan att  det  räcker att  den  är obehaglig. Avslutningsvis hävdar Mörner att  

det med tanke på  att  det  är  en  ganska  stor  "sammanträngd"  befolkning som  dagligen  

får  obehag  av  lukten  funs  anledning  att göra allt  som "nutidens  tekniska hjälpmedel 

kunna medgifva"4  för att minska  den. Han  betonar dock att  han  inte vill att bolagets 

verksamhet skall förbjudas  på grund av  lukten. 

Beträffande föroreningen av vattnet och dess inverkan på fisket poängterar Mörner att, 

tvärtemot  Schmidts  och Landins utlåtande, fiskare och strandbor intygar att vattnet och 

sjöbottnen öster om Myrö och Hjälmarsberg i allmänhet inte uppvisat normala 

förhållanden  sedan  pappersbrukets tillkomst, och att aysevärd skada visat sig ända  

sedan 1903.5  Mörner framhåller dessutom att fiskare intygat att skadan på fisket 

visserligen minskat något  under den  senaste tiden,  men  att skadan på kräftbeståndet 

fortsatt med följden att tillgången på kräftor minskats till  en  fjärdedel av det 

ursprungliga beståndet.  Han  betraktar det som tvivelaktigt om kräftrommen numera 

överhuvudtaget kan fortleva i denna  del  av Hjälmaren och efterfrågar undersökningar 

för att utröna om så är fallet. Mörner påpekar också hur  Schmidt  och Landin framhållit 

att det bara är  en  tidsfråga innan det kommer att bli än värre ställt med området när  de  

sedimenterande ämnena sprids vidare och inverkar på lekplatser  samt  på bottnens  flora  

och  fauna.  Att mängden föroreningar från andra håll, exempelvis från Örebro stad, inte  

skulle  ökas, vilket  Schmidt  och Landin framhållit är kravet för att området inte skall 

försämras, betraktar Mörner som  en  orimlighet med bakgrund mot  den  snabba 

utveckling som Örebro stad upplever. Denna bakgrund torde motivera, fortsätter 

Mörner, "att redan  nu  vidtaga nödiga försiktighetsmått så att icke skadan blir 

ohjälplig."6  Så  har  emellertid inte skett, menar Mörner vidare, eftersom  OP  motsatt sig  

de  investeringar i avsättningsbassänger för sedimenterbara ämnen,  samt  i vattnets  

3  Mörner —  KB 16/6 1907  (Regeringsränsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
4  Ibid.  
5  Ibid.  
6  Ibid.  
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luftning genom droppfördelning i  torn  etc. som föreslagits av sakkunniga,  samt  

eftersom  KB  inte krävt mer av  OP  än vad företaget medgivit.' 

Även beträffande vattenföroreningen hänvisar Mörner till  de  tyska koncessions-

villkoren som ju innehåller föreskrifter både för rening av vattenburet och luftburet 

avfall. Huruvida dessa föreskrifter är lämpliga för  OP  eller ej anser han KTH kunna 

avgöra. Mörner ayslutar skrivelsen med att yrka på att Regeringsrätten skall ålägga ÖP 

att verkställa alla  Schmidts  och Landins åtgärder, eller andra åtgärder som sakkunniga 

myndigheter kan finna påkallade.8  

Knappt  en  månad senare skickar Mörner ännu  en  kopia av skrivelsen till Civil-

departementet, tillsammans med 40-talet namnunderskrifter av personer bosatta i 

Örebro och vid Hemfjärden, i syfte att tydliggöra; 

att  en  utbredd  opinion  i trakten af Örebro förefinnes för  de  åsikter och yrkanden som 
fått utryck i mina besvär öfver KB:s i Örebro län utslag angående förorening af luft och 
vatten från Örebro Pappersbruk.9  

Detta var  den  sista skrivelsen Mörner skrev i ärendet.  

4.1.2 	Drätselkammaren tycker att åtgärderna skall få kosta mer 
I juni  1907  sammanställde drätselkammaren  en  besvärsskrivelse. Kammaren påpekar 

här hur det dels i Ekmans utlåtande från  den 6  juli  1905  framgår att fisket hotas i hela 

Hjältnaren om  OP  fortsätter att släppa ut så stora mängder avfall, och dels i  Schmidts  

och Landins utredning framgår att det bara är  en  tidsfråga innan åvattnets självrenande 

förmåga upphör och fiskarnas lekplatser  samt  bottnens  flora  och  fauna  förstörs av 

fabrikens avfall. Kammaren går  sedan in  på  Schmidts  och Landins förslag på 

åtgärder,1°  och framhåller hur  den  anser  de  ådömda åtgärderna vara otillräckliga i 

sammanhanget. Här hänvisas till ett uttalande som sakkunnige Ekman gör i  en  bilagd 

skrivelse  (se  aysnitt  4.1.3),  om hur kostnaden för åtgärder mot fiskets förstöring inte 

får användas som  argument  mot att  de  genomförs;  

7  Mörner —  KB 16/6 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
8  Ibid.  
9  Mörner — Civildepartementet  9/7 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA). 
I°  Att bygga skyddsmur, skumma avfallsvattnet, bygga avsättningsbassänger för tillvaratagandet av trämjöl och  
fiber, samt  bygga  torn  för vattnets luftning genom droppfördelning.  
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Om en  fabrik anlägges  sä  utan eftertanke, att  den  själf sätter  sin  existens på spel, så är 
det dess egen sak, detta bör icke få inverka på annans sätt, som bör få vara oberoende af 
andras felaktiga spekulationer.11  

Liksom Mömer hänvisar även kammaren till  de  tyska koncessionsvillkoren  (se  också 

avsnitt  4.1.6),  och framhåller att  de  åtgärder som tyska myndigheter föreskriver tyska 

sulfit- och sulfatfabriker till skydd för fisket är "af vida mera kostsam art"12  än  de  som  

Schmidt  och Landin föreslagit. Drätselkammaren avslutar skrivelsen med att anhålla 

om att Regeringsrätten antingen skall ålägga ÖP utföra samtliga  Schmidts  och Landins 

åtgärder "inom viss  kort  tid," eller återföra ärendet till  KB  för förnyad handläggning.  

4.1.3 	Drätselkammaren stödjer sig på nya utlåtanden av Ekman  

Till  drätselkammarens skrivelse finns bifogat dels det utlåtande av Ekman från  den 6  

juli  1905  som lästes upp på mötet på slottet samma år, dels ett förnyat utlåtande från 

Ekman som kammaren erhållit på begäran  den 30  maj  (1907),  bara några dagar innan 

kammaren sammanställde besvärsskrivelsen. I det nya utlåtandet kommenterar Ekman 

det undersökningsförfarande som föregått  Schmidts  och Landins  rapport 17  månader 

tidigare, och påpekar att det saknas uppgifter om vilka  slag  av  alkali-  och kalksalter  

samt  andra lösta avfallsämnen som finns i brukets avfallsvatten, något som Ekman 

menar borde  ha  förekommit i  en  kemisk undersökning. Ekman poängterar dessutom att 

undersökningen saknar  en  kvantitativ beräkning av mängden träfiber och träceller som  

under  normala förhållanden släpps ut från bruket. 

Beträffande  Schmidts  och Landins undersökningsresultat, att träcellerna till stor  del  

sedimenterat vid Oset, framhäver Ekman att  sedimenteringen  antingen förr eller senare 

"frias ut" i Hemfjärden och förgiftar densamma, eller ruttnar i bankar och "förpestar" 

vattnet. Ekman hävdar vidare att vattnets självrenande förmåga högst sannolikt  skulle 

ha  klarat stadens föroreningar om inte pappersbrukets föroreningar tillkommit; 

det [är] väl knappast [...] troligt, att åvattnet kan genom själfrening befria sig från 
träceller. Dessa äro nog alltför långsamt upplösbara.13  

Ekman börjar därefter kommentera ÖP:s uttalande om att tidigare motparters 

utlåtanden om fisket i Svartån och Hjälmaren inte förtjänar ytterligare anseende efter 

"Ekman — drätselkammaren  30/5 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
12  Drätselkammaren —  KB 10/6 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
13  Ekman — drätselkammaren  30/5 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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Schmidts  och Landins utlåtande, eftersom  de  tidigare utlåtandena inte varit grundade 

på lika "omfattande," "långvariga" och "vetenskapligt gjorda" undersökningar.  Om  

detta säger Ekman att det faktum att  OP  i  sin  skrivelse från  den 24  oktober  1904  

uppgett osanningar om vad Ekman själv  sagt,  tyder på att det inte borde fästas någon 

större vikt vid vad bolaget uppger sig anse om tidigare motparters (dvs. framförallt 

Ekmans) utlåtanden i frågan. Ekman menar dessutom att hans utlåtande inte skiljer sig 

särskilt mycket från  Schmidts  och Landins utlåtande. Att endast han (Ekman) funnit 

vattnet lukta och smaka  fotogen  menar han torde bero på att bolaget  nu  upphört att 

använda fotogen.14  Olikheter i utlåtandena om bottnens tillstånd betonar Ekman vidare 

kan bero på olikheter i tid och  plats  för  de  olika undersökningarna.  En  ytterligare 

skillnad i utlåtandena menar Ekman utgörs av det faktum att han, till skillnad från  

Schmidt  och Landin, yttrat sig om fiskeredskapens minskade "fisklighet" och 

hållbarhet.  Han  framhåller dock också att både han och  Schmidt  och Landin dragit 

slutsatsen att det bara är  en  tidsfråga innan utsläppen av träceller och träfiber skadar 

bottnens  flora  och  fauna.  

Ekman ayslutar  sin  skrivelse med att framhålla att han anser det vådligt att låta  OP  

själv bestämma vilka åtgärder företaget kan göra för att förhindra förorening, vilket 

han menar  KB  låtit  OP  göra eftersom företaget bara föreskrivits  de  åtgärder som  de  

själva gått med på. Vidare anser han att  Schmidts  och Landins föreslagna åtgärder 

utgör ett  absolut minimum  på nödvändiga åtgärder. Ekman lägger därefter fram 

förslaget att om ÖP, genom exempelvis störningar i  driften,  tvingas släppa ut skadliga 

ämnen för fisken i ån, borde tvingas lämna skadestånd till  KB  eller till Hushållnings-

sällskapet att användas till fiskets upphjälpande i Hjälmaren.  Han  anser det nämligen 

omöjligt att kunna avgöra vilken eller vilka fiskerättsägare som lidit skada av 

utsläppet.  

4.1.4 	Drätselkammarens sista skrivelse 

I början av februari  1908,  drygt ett halvår efter  den  föregående skrivelsen, 

sammanställde drätselkammaren  en  sista skrivelse i ärendet. Ärendet kom därefter att 

drivas av stadsfullmäktige i staden  (se  aysnitten  5.1.7-5.1.9).  På frågan om i vilken  

grad  föroreningarna i Svartån beror på stadens kloaker, på fabriker ovanför staden,  

respektive  på  OP,  vilket  OP  tagit upp i  sin  förklaringsskrivelse över  de  klagandes  

14  Det stämmer, ÖP upphörde med fotogenanvändningen i juli  1905 (se  aysnitt  4.3.1). 
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första besvär över KB:s utslag  (se  aysnitt  3.4.1),  stödjer sig kammaren här på Ekmans 

uttalande beträffande sedimentering; 

enär dessa [kloakerna] väl i allmänhet icke innehålla sedimenterade ämnen,  de  på grund 
af åvattnets själfrenande förmåga icke kunna anses vara af mera allvarlig beskaffen-
het[115  

I fråga om andra fabrikers eventuella förorening säger kammaren  sedan  att "det synes 

[...] vara af så obetydlig  art  att det knappast kan tillmätas någon betydelse."16  Men 

skulle  det  visa  sig få betydelse, fortsätter kammaren, "lärer drätselkammaren komma 

att göra framställning äfven härom."17  Beträffande föroreningen från ÖP anser 

kammaren att  den  är av allvarligare karaktär vilket bevisas av att skadan på fisket 

märkts först efter ÖP:s uppstartande. 

Drätselkammaren fortsätter att kommentera uttalanden gjorda av  OP  och  KB,  både 

från tiden före och efter KB:s utslag.  Om  att cellulosaindustrin  skulle  vara  en  så stor 

exportindustri för  Sverige  att olägenheten från industrin "måste tålas"  (se  bl.  a  

aysnitten  3.4.6 samt 4.3.1),  svarar kammaren att omsorgen om industrin inte får drivas 

så långt "att andras berättigade intresse på lefvebröd därigenom åsidosättes."18  

Kammaren hänvisar här till  de  förlorade fiskeinkomster som  den  anser att klagomål 

från olika delar av Hjälmaren tyder på. Att skylla dessa klagomål på rovfiske  samt  på 

fiskearrendatorers jakt på billiga arrendekontrakt, vilket  KB  gör  (se  aysnitt  4.2.1),  

menar kammaren är att lägga skulden på fel  part. Om  ÖP:s invändning mot att bygga 

avsättningsbassänger, dvs, att det svenska klimatet  skulle  utgöra ett  hinder (se  aysnitt  

3.4.5),  säger drätselkammaren att det bara är ett försök att dölja  den  verkliga 

invändningen, dvs, att det kostar för mycket. Kammaren poängterar här också att  

Schmidt  och Landin själva uppgett att  de  bara angivit förslag som  faller  inom rimliga 

kostnadsgränser. Angående slutligen ÖP:s hävdande att företaget uppfört  en  hel  del  

dyrbara anläggningar för att minska olägenheterna  (se  aysnitt  3.4.5),  påpekar 

kammaren att bolaget knappast kan påstå att det skett annat än efter tvång i  en  eller 

annan  form.  Drätselkammaren ayslutar skrivelsen med  en  hemställan om att  OP  skall 

åläggas bygga avsättningsbassänger och träribbstom eller genomföra andra lika 

effektiva åtgärder.  

15  Drätselkammaren — Civildepartementet  1/2 1908  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
16  ibid.  

17  Ibid.  
18  ibid.  
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4.1.5 	Hälsovårdsnämnden: lukten "orenar" luften i staden 
Liksom Mömer och drätselkammaren sammanställde även hälsovårdsnämnden  en  

besvärsskrivelse i juni  1907.  Inledningsvis betonar nämnden här att det av KB:s utslag 

framgår att det verkligen sprids obehaglig lukt från  OP  även om  KB  inte anser att det 

finns några effektiva åtgärder att vidta mot olägenheterna. Eftersom KB:s utslag visar 

att lukten är obehaglig, fortsätter nämnden, kan  den  inte vara ren och måste sålunda 

"orena" luften i staden där  den  "tränger  in"  i gårdsutrymmen och bostäder och försäm-

rar "sundhetsförhållandet" i staden. Stadens invånare torde finna det "egendomligt," 

sammanfattar hälsovårdsnämnden, att ett enskilt bolags förfarande får tillintetgöra  de  

satsningar  man  gjort i staden för att uppnå ett sådant hälsotillstånd som hälsovårds-

stadgan föreskriver. Nämnden påpekar också att det bör tas i beaktande att KB:s utslag 

visserligen  nu  bara gäller  OP; 

men  att, om dylika anläggningar vidtagas jämväl norr, söder och väster om staden måste 
väl samma uppfattning i fråga om dessa anläggningar tillämpas  samt  att i så  fall  skulle  
således innevånarne i Örebro stad få hela året saklöst plågas och deras hälsobefinnande 
försämras.19  

Vad beträffar ÖP:s intyg från provinsialläkarna Smitt (i Katrineholm) och Lindblom (i 

Elfkarleö) som  KB  åberopar ifråga om luktens ofarlighet ur hälsoaspekt, framhåller 

hälsovårdsnämnden att stadsläkare Sundelius intyg om luktens skadlighet borde 

tillerkännas störst betydelse i sammanhanget. Främst eftersom Sundelius intyg grundas 

på uppgifter från övriga läkare i staden,  samt  på grund av att Smitt och Lindblom är 

anställda i landsort; 

där till följd av  gårdarnes  mera spridda läge dålig luft mera skingras och sålunda försva-
gas än i stad, där på grund av gatornas trånga utrymme, byggnadernas täta läge och höjd  
samt  gårdsutrymmenas ringa storlek, dålig luft lättare hålles samlad och längre kvar-
stannar.20 

Hälsovårdsnämnden anmärker också på det faktum att  KB  inte begärt något yttrande i 

målet av länets provinsialläkare.2I  

19  Hälsovårdsnämnden — Civildepartementet  6/6 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA). 
zo Ibid.  
21  Provinsialläkaren  var  avlönad  av staten  för att  ha  hand  om  hälso- och sjukvärden  på  landsbygden. Sådana 
läkare fanns redan  på  1600-talet,  men den  första egentliga  instruktionen kom  till  först  1744.  Provinsialläkarna  
kunde  driva  sin  hälsovårdande verksamhet  helt  oberoende  av både landsting  och kommun.  Institutionen  
avvecklades  1973.  I  slutet  av  1800-talet inrättades i varje län också  en  tjänst  som  forste  provinsialläkare, vilken 
bl.a.  skulle  vara rådgivare  ät  sina kollegor i länet (Nationalencyklopedien).  
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4.1.6 	Åberopande av tyska koncessionsvillkor för sulfit- och sulfatfabriker 
I besvärsskrivelsen åberopar hälsovårdsnämnden  en  kopia av vissa tyska koncessions-

villkor för sulfit- och sulfatfabriker. Kopian  har  nämnden efter förfrågan erhållit av 

handelsavdelningen vid Utrikesdepartementet bara någon vecka tidigare, och 

uppenbarligen därefter genast vidarebefordrat till Mömer och drätselkammaren. 

Utrikesdepartementet  har  i  sin  tur tagit emot kopian från Svenska konsulatet i  Berlin.  

Kopian utgörs av vissa valda utdrag ur givna koncessioner (villkor) för tyska sulfit-

och sulfatfabriker.  De  valda exemplena berör till största delen sulfitfabriker. Mer 

intressant i det här sammanhanget är emellertid villkoren för sulfatfabriker, vilka till 

stor  del  berör  just  mesaförvaring  samt  hantering av avfallsvatten och "hälsovidriga  

dunster."  Vad gäller det sistnämnda sägs bl.  a  att hantering av cellulosa och av lutar 

och tvättningsvatten måste ske så att  "dunster  förorsakande hälsovidriga olägenheter, 

hvarken kunna tränga  in  i arbetslokaler eller ut i fria luften."22  Det föreslås att detta bör 

ske genom att  de  "flyktiga ämnen" som bildas vid kokningen avlägsnas ur kokaren 

genom utblåsning före lutens avtappning, och så vitt det är tekniskt genomförbart, 

"förtätas" (kondenseras), förbränns, eller på annat sätt oskadliggörs genom lämpliga 

anordningar. I ett av exemplena sägs uttryckligen att; "[s]kulle grannskapet anföra 

klagomål öfver obehag, böra ångorna kondenseras."23  

Om  hanteringen av avfallsvatten framhålls bl.  a  att allt avfallsvatten från hela fabriken 

bör renas så långt det är tekniskt möjligt. I ett koncessionsvillkor till  en  cellulosa- och 

pappersfabrik vid floden  Oder,  utfört  den 21  februari  1906,  sägs exempelvis att vattnet 

från pappersmaskinerna måste flyta genom stoffångare av typen Füllner och  sedan  

vidare ut i två uppsamlingsbassänger  a 100 m3.  Dessutom sägs att  den  ut i  Oder  

flytande avfallsvattenmassan inte får uppgå till mer än två  m3  i minuten,  samt  att 

avfallsvattnets lopp måste regleras så att prov och mätning av  den  avgående 

vattenmassan kan göras på flera olika ställen.  De  apparater som krävs för denna 

mätning skall dessutom fabriken alltid stå till tjänst med.24  I ett annat koncessions-

villkor, utfärdat  den 2  september  1889,  sägs att avfallsvattnet från maskinerna för 

vattnets utpressning bör befrias fullständigt från uppslammande beståndsdelar genom  

filter  eller andra anordningar så att det kommer fullkomligt  klart  till avloppet,  samt  att 

detsamma bör renas kemiskt så att det omöjligt kan  ha  skadlig inverkan på  

22  Koncessionsvillkor  for Sulfit-  och Sulfatcellulosafabriker rörande förebyggandet  af  besvärande  lukt  och  
a  ägsnandet  af  affallsyattnet (Stadsfullmäktiges i Örebro tryck  1907,  Orebro  stadsarkiv). 

Ibid.  
24  ibid.  
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fiskodlingen eller minska traktens förråd av  rent  vatten.25  Om  mesan sägs i ett  par  

exempel att  den  först efter grundlig urtvättning får läggas på hög, vilken i  sin  tur måste 

"indämmas" så att läckage omöjliggöres även vid starka regnskurar.26  

Sammanfattningsvis åberopar alltså hälsovårdsnämnden dessa koncessionsvillkor i  sin  

besvärsskrivelse,  samt  framhåller hur tyska myndigheter benämner  dunster  frän 

sulfatcellulosafabriker som hälsovidriga och hur dessa myndigheter; 

genom större erfarenhet och noggranna undersökningar vunnit noggrann kännedom 
angående gaser och ångor från sulfatcellulosafabriker[1 7  

Detta faktum menar nämnden innebär att  man  bör tillskriva  de  tyska koncessions-

villkoren större betydelse än intygen från läkarna Smitt och Lindblom. I samma 

skrivelse framhåller hälsovårdsnämnden dessutom än  en  gång nyttan av  en  högre 

skorsten. Att  de  tyska koncessionsvillkoren garanterar att  driften  vid vissa sulfat-

fabriker inte får påbörjas innan åtgärder vidtagits för att förhindra illaluktande och 

hälsovidriga  dunster,  anser nämnden vidare bevisar att det vid dessa tyska fabriker 

måste  ha  vidtagits anordningar som ÖP inte borde  ha  några  problem  att skaffa närmare 

kännedom om. Trots detta, fortsätter nämnden,  har  bolaget låtit företa egna 

undersökningar (Klason), "hvilka förfors med stor långsamhet, så att [...] målets 

afgörande fördröjdes i åratal."28  Det faktum att  KB  uppmanat  OP  att inkomma med 

Klasons utlåtande så  fort  det blir färdigt, i händelse av att  KB  då  skulle  vilja ta ärendet  

under  omprövning, menar hälsovårdsnämnden inte  har  någon faktisk betydelse; dels 

eftersom  KB  inte kan beordra  OP  att inkomina med ett sådant utlåtande; dels eftersom  

OP  inte  har  någon skyldighet att slutföra undersökningarna;  samt  dels eftersom Klason 

kan avlida (!) innan han avgivit något utlåtande.29  I slutet på juniskrivelsen påpekar 

hälsovårdsnämnden också återigen att det i §  28,  mom.  4,  i hälsovårdsstadgan finns 

bestämmelser rörande näringars  drift  på  landet  varför; 

Örebro stads innevånare våga [...] hoppas att  den  omständighet, att Örebro Pappersbruk 
är beläget utom stadens område, icke skall fritaga Örebro Pappersbruksaktiebolag från  

2.5  Koncessionsvillkor för Sulfit- och Sulfatcellulosafabriker rörande förebyggandet af besvärande lukt och 
aflägsnandet af affallsvattnet (Stadsfullmäktiges i Örebro tryck  1907,  Örebro stadsarkiv).  
26  Ibid.  
27  Hälsovårdsnämnden — Civildepartementet  6/6 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
28  ibid.  

29  Ibid.  
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åtgärders vidtagande för nämnda olägenhets afhjälpande eller medföra rätt för bolaget 
att förpesta luften i staden.3°  

Avslutningsvis yrkar hälsovårdsnämnden på att  OP  skall åläggas vidta åtgärder mot 

lukten, och om så inte sker inom föresatt tid, förbjudas fortsatt tillverkning tills det att 

åtgärderna vidtagits.31  

4.1.7 	Åberopande av hälsovårdsstadga och kritik av Klason 

Efter ytterligare ett halvår, i december  1907,  skickade hälsovårdsnämnden  en  

påminnelse i ärendet och anhöll återigen om att KB:s utslag  skulle  upphävas.  Under  

hösten hade  OP  inkommit med  en  förklaring  (se  aysnitt  4.3.1)  över  de  klagandes 

besvärsskrivelser från juni. Hälsovårdsnämnden inleder skrivelsen med att, på ÖP:s 

förklaring att det inte  skulle  finnas bestämmelser om sulfattillverkning i  Sverige,  än  en  

gång upplysa om att §  28  i hälsovårdsstadgan "bestämmer" att; 

på  landet  bör Kommunalnämnden egna synnerlig uppmärksamhet,  bland  annat,  derå,  
dels att icke fabrik eller annan näring inom kommunen anlägges, anordnas eller drifves 
på sådant sätt, att  den  blifver menlig för arbetames eller närboendes helsa[132  

Stadens invånare är således enligt  lag  inte skyldiga att underkasta sig lidande som 

orsakas genom fabriksdrift, fortsätter hälsovårdsnämnden, varför "nämnda olägenhet 

[lukten] icke torde böra lemnas beroende på Örebro Pappersbruksaktiebolags god-

tycke."33  Detta tycker nämnden  har  varit fallet eftersom det i KB:s utslag inte utsatts 

någon bestämd tid för när  OP  skall underrätta  KB  om  de  åtgärder som vidtagits i 

ärendet. 

Än  en  gång påpekar hälsovårdsnämnden också hur  KB, men  även  OP  själv  (se  aysnitt  

3.4.7) samt  ÖP:s sakkunnige Klason  (se  aysnitt  4.3.2),  yttrat sig om lukten som 

obehaglig och som  en  olägenhet. Att olägenheten dessutom kan anses vara hälsovådlig 

för stadens  27 000  invånare menar nämnden att  de  tyska koncessionsvillkoren bevisar. 

Riktigheten i  professor  Klasons utlåtande  (se  aysnitt  4.3.2)  om det motsatta 

förhållandet, att lukten är obehaglig  men  inte hälsovådlig, tycker nämnden kan 

ifrågasättas eftersom Klasons utlåtande om att lukten från pappersbruket bl.  a  kan 

jämföras med vitkålslukt, förefaller partiskt och således väcker misstroende. På grund  

3°  Hälsovårdsnämnden - Civildepartementet  6/6 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
31  Ibid.  
32  Hälsovårdsnämnden — Civildepartementet  28/12 1907  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
33  Ibid.  
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av att Klasons uppfattning om lukten inte stämmer överens med  de  tyska myndig-

heternas uppfattning, tycker nämnden att Civildepartementet bör infordra yttrande från 

Medicinalstyrelsen.  

Under  två år,  1908-1909,  är det därefter tyst från hälsovårdsnämndens sida,  men  bara 

tillfälligt.  1910  återkommer nämnden med full styrka och med  en  ny sakkunnig för att 

möta Civildepartementets tekniske sakkunnige  (se  aysnitt  5.1.1). 

4.1.8 	Sammanfattning 

Sammantaget kan sägas att KB:s utslag mötte hård kritik av  de  klagande, inte minst 

därför att det helt och hållet uteslutit luktproblemet. Utslaget fick emellertid också 

hård kritik av vattenföroreningsmotståndama därför att  KB  valt att bara ålägga  OP de  

enklaste (billigaste) av  Schmidts  och Landins åtgärder, och dessutom  de  åtgärder som 

företaget redan innan utslaget uppgett att det var villigt att vidta. Detta synes  ha  fått  de  

klagande att fokusera mer på kostnadsfrågan än tidigare. Samma motiv som tidigare 

läggs fram,  men  med mer "slipade" och ekonomiskt betonade  argument. Den  "under-

liggande" konflikten mellan å ena sidan industriell expansion och å andra sidan goda 

miljö- och hälsoförhållanden, blev således mer framträdande  under  konfliktens andra  

fas. 

De  klagandes beroende av hälsovårdsstadgan synliggörs  nu  också mer än tidigare 

genom att  de  gör allt vidare tolkningar av begreppet "hälsovådlig,"  samt  även lägger 

mycket krut på att framhäva att lukten faktiskt kan vara  en  olägenhet utan att vara 

hälsovådlig. Återigen framhåller dessutom hälsovårdsnämnden problemet med att 

hälsovårdsstadgan inte skyddar stad från förorenande industri på landsbygd. Denna 

fokusering på hälsovårdsstadgans brister,  men  även det starka åberopandet av  de  tyska 

koncessionsvillkoren, belyser hur  de  klagande i denna  fas  av konflikten också mer än 

tidigare baserar sitt argumenterande på att ifrågasätta rådande miljölagstiftning. 

Det kan dessutom konstateras att kraftmätningarna fortgår  under  denna  fas  av 

konflikten, mellan  de  klagande och  OP,  i fråga om argumenteringen och i åberopandet 

av experthjälp. Det starka inslaget av  de  tyska koncessionsvillkoren i  de  klagandes 

inlägg kan exempelvis delvis tänkas vara  en  effekt av att  OP  tidigare i hög  grad  

hänvisat till experthjälp i  form  av intyg och uppgifter snarare än sakkunniga. Uppgifter 

om tidigare myndighetsutövning, såsom koncessionsvillkoren och Regeringsrättens 

prejudikatböcker, utgjorde sannolikt även  ha  utgjort  en  ovanligt "värdefull" expert- 
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hjälp.  De  klagande svarar också på  den  kritik som  OP  riktat mot Ekman och Sundelius  

under  konfliktens första  fas.  Ekman själv hävdar sig exempelvis genom att kritisera  

Schmidts  och Landins undersökningsförfarande, och i fråga om kritiken mot 

stadsläkare Sundelius framhåller hälsovårdsnämnden att hans utlåtande åtminstone 

borde väga tyngre än ÖP:s två provinsialläkarutlåtanden eftersom det i detta  fall  

handlar om olägenhet i stad. 

I betraktande av  de  klagande var för sig, kan bl.  a  noteras att Mörner sammanställer 

sina sista skrivelser i ärendet  under  sommaren  1907,  och då till skillnad från tidigare 

företrädesvis fokuserar på luktproblemet. I samband med detta framhåller han också 

att lukten inte behöver vara hälsovådlig, att  den  utgör  en  olägenhet bara genom att vara 

obehaglig. Som förslag på åtgärder mot luktproblemet föreslår Mömer än  en  gång  en  

högre skorsten, och med det 40-talet namnunderskrifter som bifogas speglas att han 

inte är ensam om  sin  uppfattning. Även om Mömer  nu  mer än tidigare fokuserar på 

luktproblemet, sannolikt till följd av KB:s utslag,  har  han inte alldeles övergett frågan 

om det hotade fisket, utan uttrycker också att nödvändiga försiktighetsmått för fiskets 

bevarande ännu inte vidtagits. 

Drätselkammaren är än hårdare i  sin  kritik av  de  åtgärder som tillskrivits  OP,  och 

menar att  de  är för "små" i sammanhanget  samt  framhäver att åtgärderna som föreslås 

i  de  tyska koncessionsvillkoren är av "vida mera kostsam  art."  Kammaren kritiserar 

också hur  Schmidt  och Landin uppgivit att  de  bara föreslagit åtgärder som  faller  inom 

rimliga kostnadsgränser. Med stöd av Ekmans utlåtanden trycker kammaren  sedan  hårt 

på hur ÖP:s verksamhet inte  har  rätt att åsidosätta andras rätt till inkomst,  samt  

understryker hur kostnad  rent  av inte får lov att användas som  argument  mot att ta 

åtgärder i bruk för fiskets bevarande. Vad drätselkammaren genomgående gör i denna  

fas  är alltså att fokusera på ekonomiska  argument.  Även drätselkammaren hade med 

sina besvär sammanställt sina sista skrivelser i ärendet. 

I hälsovårdsnämndens besvär omnämns inte längre Sond6n som sakkunnig. I stället 

används  de  tyska koncessionsvillkoren som stöd. Vidare betonas av nämnden hur både  

KB  och ÖP "erkänt" att lukten är obehaglig,  samt  hur det faktum att lukten är 

obehaglig även gör  den  hälsovådlig genom att  den  "orenar"  den  övriga luften. Således 

vidgar nämnden innebörden av "det hälsovådliga." Liksom drätselkammaren stärker 

hälsovårdsnämnden också i denna  fas  sina klagomål med ekonomiska  argument  

genom att ifrågasätta ÖP:s rätt att "tillintetgöra"  de  "satsningar" som redan gjorts i  
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staden  i syfte att uppnå ett  sådant  hälsotillstånd  som  hälsovårdsstadgan föreskriver.  

Det  sägs dock inget  om vad  dessa "satsningar" utgörs  ay.  

Angående  de  förslag till åtgärder som nämns i  de  tyska koncessionsvillkoren sägs bara 

att  de  illaluktande dunsterna skall kondenseras, förbrännas, eller på annat sätt 

oskadliggöras. I fråga om avfallsvattnets rening nämns i  sin  tur kemisk rening som  en  

eventuell åtgärd. I övrigt är det samma åtgärder som  Schmidt  och Landin föreslagit, 

dvs. avsättningsbassänger, fiberuppfångare och filtrering. För  de  klagande är 

emellertid inte det främsta syftet med att åberopa koncessionsvillkoren, att peka på 

nya, för svenska förhållanden okända åtgärder, utan att peka på omfattningen av  de  

villkor som tyska myndigheter faktiskt ålagt tyska företag att följa. Nytt om mesans 

hantering i koncessionsvillkoren är emellertid att  den  skall tvättas ur grundligt innan  
den  läggs på hög.  

4.2 	Regeringsrättens (Civildepartementets) sakkunniga 
Vid tiden för när  de  klagande i Örebrokonfiikten skickade sina besvär till Civil-

departementet fanns inte Regeringsrätten. Det var istället Kungl. Maj:t (benämning på  
de  statsorgan som beslöt i kungens namn) i statsrådet som utgjorde högsta 

besvärsinstans i förvaltningsprocesser som Örebrokonfiikten.  1909  bildades emellertid 

Regeringsrätten i syfte att minska arbetsbelastningen för regeringen  samt  för att uppnå 

större rättssäkerhet genom att låta rättsliga frågor avgöras av ett  organ  med 

företrädesvis juridisk kompetens. Regeringsrättens förhållande till regeringen var 

emellertid oklart till  en  början och kanslifunktioner och beredning ankom fortfarande 

på departementen.34  När utslaget för Örebrokonflikten föll i mars  1911  gjordes det i 

Regeringsrättens namn, varför  jag  för enkelhetens  skull  valt att benämna  den  dömande  
institution  som  tog  över Örebrofallet efter  KB  för Regeringsrätten, ehuru denna  
institution  formellt inte existerade före  1909.  

I detta aysnitt redogörs för  de  utlåtanden som Regeringsrätten ombad  KB  i Örebro,  
samt  Medicinalstyrelsen och KTH, att lämna innan utslaget  skulle  komma att fällas  

1911.  Utlåtande lämnades av  KB  i november  1907,  av Medicinalstyrelsen i oktober  

1908,  och av KTH i januari  1910.  Medicinalstyrelsens och KTH:s utlåtanden kom att 

kommenteras av både klaganden och  OP (se  aysnitten  4.3.5 samt 5.1.1-5.1.5). 

34  Nationalencyklopedien.  
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4.2.1 	KB  ombeds lämna utlåtande över besvären  
KB  inleder utlåtandet över  de  klagandes besvärsskrivelser med att sammanfatta  de  

anförda klagomålen till att gälla fiskens smak av  fotogen, den  obehagliga och 

hälsovådliga lukten,  samt  minskad fisketillgång. Angående fotogensmaken påpekar  

KB sedan  att  den  numera upphört genom att  fotogen  inte längre används i fabri-

kationen.  KB  hävdar också att  OP  genom föreskrifterna i KB:s utslag numera även  har  

inrättat bassänger för avskiljandet av fettämnen  samt  sett till att kalkslammet inte 

längre kan spolas ut i sjön. I samband med att informera om  de  föreskrivna åtgärderna 

passar  KB  också på att poängtera att  den  kritik som fiskeriintendent Ekman riktat mot  

Schmidts  och Landins  rapport  inte bör tillmätas någon betydelse då  den  "mera är 

grundad på påståenden än på fakta."35  Gällande klagomålen över minskad fisketillgång 

påpekar  KB  att "[e]ri verkan kan  ha  flera orsaker," och menar att exempelvis rovfiske 

är  en  förklaring och kräftsjukdom  en  annan. Ökad efterfrågan från Tyskland på kräftor, 

vilket drivit fram ett rovfiske även på kräftor, är enligt  KB en  tredje förklaring.  En  

ytterligare förklaring menar  KB  finns i det faktum att vissa fiskare klagar i syfte att få 

lägre fiskearrenden. I fråga om klagomålen över minskad fisketillgång hänvisar  KB  

dessutom till ett bifogat yttrande av fiskeriövertillsyningsman C. Ohlsson utfärdat 

månaden innan. I detta yttrande framhålls i korta  drag  att fisket varit bättre 

innevarande år  (1907)  än  under de  senaste åren,  samt  att kräftfångsten visserligen 

blivit sämre år för år  men  att det förhållandet gäller för hela Hjälmaren. Ohlsson 

framhåller också ÖP:s "strävan" efter att förbättra avfallsvattnet och intygar att  sex  

stoffångare installerats, varav  en  av Füllners  patent  och  en  av egen konstruktion,  samt  

att  en  "skumbassäng," och ett  plank  vid kalkupplaget uppförts. Allt detta  har  förbättrat 

avfallsvattnet, fortsätter Ohlsson, så att faran för fisket kan anses  mindre nu  än för  3-4  

år  sedan.  Faran för menlig inverkan från Örebro stads kloakvatten menar han däremot 

torde  ha  tilltagit.36  

Utlåtandet ayslutas med att  KB  ger  en  omfattande kommentar om lukten, där det bl.  a  

berättas att  OP  ålagts inkomma med Klasons  rapport  så  fort den  blir färdig, i händelse 

att  KB  då vill ta målet till ny omprövning.  KB  upplyser om att  en  sådan  rapport,  

rörande åtminstone oskadliggörandet av  de  illaluktande gaser som uppstår vid 

kokningen, redan inkommit,  samt  att  KB  i  en  skrivelse  den 9  oktober  1907  redan ålagt  

OP  att vidta  de  åtgärder som Klason föreslår där. (Det är emellertid först sju månader 

senare som  KB,  efter påtryckningar, erhåller  information  från  OP  om resultaten av  

35  KB  — Civildepartementet  25/11 1907,  Briefkoncept  1907  (länsarkivet, Örebro).  
36  Ohlsson —  KB 2/10 1907  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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dessa åtgärder.  Se  aysnitt  4.3.3).  Att lukten inte är hälsovådlig menar  KB  bevisas av 

Klason  (se  aysnitt  4.12), samt  av Medicinalstyrelsens beslut att uppföra ett  hospital  i 

närheten av ett liknande pappersbruk  (se  aysnitt  3.4.6).  Vad gäller i  sin  tur verkan av  
en  högre skorsten berättar  KB  att Klason yttrat att  en  högre skorsten bara  skulle  

förflytta nedslagspunkten för gaserna "ett relativt obetydligt antal  meter  längre bort"  

(se  aysnitt  4.3.2).  I fråga om eventuella andra anordningar för borttagandet av lukten 

framhåller  KB  att eftersom alla "pappersteknici" länge eftersträvat  en  lösning på 

problemet finns det patent37  på anordningar, om dock mycket dyra sådana. Dessutom 

lär det, fortsätter  KB,  finnas hemliga anordningar.38  KB  tror dock inte att varken  de  

hemliga eller  de  patenterade anordningarna  skulle  ge åsyftat resultat. Utlåtandet 

ayslutas med att  KB  framhåller att uppmärksamheten fortfarande är riktad mot  OP,  

och att aysikten är att  se  till att olägenheterna, "så vitt det är möjligt," undanröjs. Med 

detta som bakgrund hemställer  KB  att besvären över utslaget inte skall bifallas.  

4.2.2 	Medicinalstyrelsens utlåtande 

I samband med att Civildepartementet erhöll KB:s utlåtande ombads även Medicinal-

styrelsen inkomma med ett utlåtande. Medicinalstyrelsen var det centrala ämbetsverk 

som oftast kopplades  in  när det gällde konflikter om förorening därför att dessa i regel 

handlades som hälsovårdsärenden.  Under  1890-talet, då vatten-föroreningskonflikter 

började uppstå, tillbakavisade Medicinalstyrelsen i allmänhet klagomålen över 

industriell förorening med hänvisning till utspädningen i recipienterna/till vattnets 

självrenande effekt. Medicinalstyrelsen lämnade  under  1890-talet bara ett fåtal 

utlåtanden i konflikter rörande kloakvattenutsläpp. Här betraktade Medicinalstyrelsen 

rädslan för kloakvattnets förorenande effekt som ett  hinder  mot hygieniska 

förbättringar, såsom  WC. Under  1900-talets första år lämnade emellertid 

Medicinalstyrelsen utlåtanden i flera konflikter kring sockerbruksförorening och 

massa- och pappersbruksförorening. Dessa utlåtandet gick i regel helt i linje med 

länsstyrelsernas tidigare beslut.  Under  åren  1908-1915  gick emellertid Medicinal-

styrelsen emot länsstyrelsens beslut i ett  fall,  nämligen i konflikten om föroreningarna  

37  Under  ett möte i Svenska Cellulosaföreningens  regi  i februari  1908 (se  aysnitt  4.3.4)  nämner  en  ingenjör  vid  
namn  A.  Ahlin, i fråga  om  åtgärder mot sulfatindustrins luktproblem, att  man  i  Tyskland  framlagt förslag  pä  att  
dels  förbränna,  dels  kondensera  de  luktande gaserna  enligt en  viss metod. Förbränningsmetoden  hade enligt  
Ahlin emellertid ännu (februari  1908)  inte visat gynnsamma  resultat,  och  kondenseringsmetoden hade  ännu inte,  
sä  vitt Ahlin visste, utprovats. Dessa  metoder  torde eventuellt vara  de patent som KB  åsyftar, ehuru  det  inte är 
någon avgörande  information  för denna  studie eftersom  inget  tyder på  att  OP kom  över/nyttjade dessa  patent.  I 
stället  var det Peter  Klasons förslag  pä  åtgärder mot lukten  som OP kom  att ta i bruk.  Om  i  sin tur  Klason i sina 
förslag inspirerades  av  eventuella  patent på området  framgår inte  av det  källmaterial  som  finns tillgängligt.  
38  Här åsyftar  KB  eventuellt anordningarna  vid  Weissenfels och Cröllwitz  (se  aysnitt  3.4.4),  vilka  det  inte är 
orimligt att anta att  KB kan ha  erhållit  information om. 
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från Örebro Pappersbruk.39  En  av förklaringarna till att Medicinalstyrelsen valde att gå 

emot  just  KB:s, i Örebro läns, beslut är sannolikt att  KB  aldrig begärt något utlåtande 

från länets förste provinsialläkare,40  vilket är högst anmärkningsvärt med  tanke  på 

provinsialläkarinstitutionens koppling till länsstyrelsen. 

Medicinalstyrelsen inleder sitt utlåtande med att meddela att  den nu  infordrat yttrande i 

ärendet från förste provinsialläkaren i Örebro län, H. Gerell, vilket finns bifogat 

skrivelsen. Gerell ställer sig i sitt uttalande helt på  de  klagandes sida. I Sveriges 

läkarehistoria II står dessutom följande om honom att läsa;  

Hans  syn på livet var kanske snarare  misantropens  än optimistens, och hans omdömen 
kunde därför bliva nog så skarpa och stränga.41  

Gerell inleder med att protestera starkt mot Klasons  rapport  från juli  1907 (se  aysnitt  

4.3.2),  om att lukten från  OP skulle  höra till "livets slit och släp," och understryker att  

man  inte endast kan ta hänsyn till industrins ekonomiska välbefinnande.  Den brist  på 

ren luft som lukten orsakar, fortsätter Gerell, verkar menligt på hälsan även om 

beståndsdelarna i lukten inte framkallar direkta giftverkningar.  Om  Klasons jämförelse 

av lukten med vitkålslukt,  samt  om hans slutsats att lukten därmed  skulle  vara 

oskadlig, säger Gerell att; "[i]cke är exempelvis arsenikvätet ogiftigt, därför att det 

påminner om hvitlökslukt."42  

Gerell påpekar dessutom att svavelvätet räknas som  den  giftigaste  gasen  näst efter 

blåsyra (gammalt namn på vätecyanid) och arsenikväte. Detta, menar Gerell, borde 

föranleda ÖP till att bereda sig på att ändra sitt tillverkningssätt, speciellt som det 

existerar sådana. Gerell syftar här framförallt på sodametoden. 

Vad gäller ÖP:s inverkan på fisket hävdar Gerell att det inte finns något tvivel om att  

OP  redan i hög  grad  skadat fisket och, om ingen förändring görs i  driften,  snart  

39  Lundgren  (1974). 
4°  Institutionen  förste provinsialläkare  hade  funnits  sedan år 1890,  och  var  knuten till länsstyrelsen. Förutom att 
förste provinsialläkaren  skulle  fungera  som  rådgivare för sina kollegor, provinsialläkarna (anställda  av staten  att  
ha  hand  om  hälso- och sjukvård  pä  landsbygden), i länet,  skulle  förste provinsialläkaren biträda länsstyrelsen 
genom att avge yttranden, föreslå åtgärder etc.  (Svensk  författningssamling,  1890:58).  Förste provinsialläkaren 
utförde emellertid inga egna undersökningar utan  gjorde  bedömningar  om behov av  åtgärder utifrån 
okulärbesiktning  eller  genom andra experters utredningar (Lundgren,  1974). 
41  Sveriges  läkarehistoria  11 (1932), s. 135. 
42  Gerell — Medicinalstyrelsen  3/4 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
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kommer att tillintetgöra allt lönande fiske i området.  Om de  åtgärder  KB  ålagt  OP  
säger han vidare att;  

[de]  äro inskränkta till ett  minimum  och måste betraktas såsom högst provisoriska  samt  
äro framförallt otillräcldiga.43  

Istället för att åläggas sådana otillräckliga åtgärder anser Gerell att  OP  helt enkelt skall 
åläggas att vidta  de  åtgärder som krävs för att förekomma lukten och rena avfalls-

vattnet så att det blir neutralt,  klart  och luktfritt.'4  

Utöver att referera Gerell ger Medicinalstyrelsen  en kort  redogörelse över övriga 

sakkunnigas utlåtanden om vattnets förorening, dvs. Ekmans och  Schmidts  och 

Landins utlåtanden. Därefter ger Medicinalstyrelsen sitt eget utlåtande i frågan och 

inleder med att påpeka att orsaken till att det inte finns någon lagstiftning mot 

sulfatcellulosafabrikers förorening beror på att produktionsmetoden är relativt ny. 

Styrelsen hävdar dock att det inte finns något tvivel om att det  skulle ha  föreskrivits 

särskilda försiktighetsmått om rätten att driva fabrikationen i hälsovårdsstadgan om 

fabrikationen varit känd då gällande stadga skrevs  (1874).  Det saknas emellertid inte 

bestämmelser som kan tillämpas i frågan, poängterar styrelsen, och hänvisar till §  16  

och §  28  i hälsovårdsstadgan. Dessa anser styrelsen dock är otillräckliga eftersom 

"sulfatgaserna sprids på större aystånd än några andra gaser, från landsbygden och  in  
till städerna."45  Att det på grund av detta verkligen uppstår stora olägenheter på flera 

olika håll i  landet  bevisar styrelsen  sedan  genom att bifoga provinsialläkarberättelser 

till utlåtandet. I dessa berättelser från åren  1898-1907,  över "anmärkta olägenheter från 

trämassefabriker," berättas om klagomål som berör ca  20  olika fabriker, där flertalet 

klagomål berör sulfatfabriker och då framförallt  den  obehagliga sulfatlukten. 

Provinsialläkaren i  Kalmar  län berättar exempelvis  1898  att; 

sodaugnen vid Eds cellulosafabrik sprider  en  obehaglig rök vida omkring och [.. .] 
arbetarna vid fabriken och befolkningen i öfrigt vid Eds bruk äro anmärkningsvärt 
bleka.46  

43  Gerell — Medicinalstyrelsen  3/4 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA). 
" Ibid.  
43  Medicinalstyrelsen — Civildepartementet  21/10 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
46  Utdrag ur förste provinsialläkarnas årsberättelser  1898-1907,  angående anmärkta olägenheter från trämasse- 
fabriker, bilaga till Medicinalstyrelsen — Civildepartementet  21/10 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civil- 
departementet, RA).  
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Samma år upplyser provinsialläkaren i Älfsborgs län om hur sulfatfabriken vid 

Billingsfors bruk, vilken han för övrigt på grund av dess lukt tycker hör till  en  av  de  

allra "obehagligaste" industrierna, att; 

helt visst  skulle  mycket större klagomål höras, om det ej öfverallt vore så ställdt, att alla 
närboende antingen äro intresserade i eller också mer eller  mindre  beroende af 
fabrikema.47  

I Värmlands län framhåller vidare provinsialläkaren  1907,  angående sulfatfabriken vid  

Deje  i Nedre Ullerud, att om  frisk  och ren luft  samt  "obemängdt" vatten fortfarande får 

anses utgöra viktiga förutsättningar för sundhet och hygien, då måste fabriken anses 

vålla aysevärda olägenheter. Provinsialläkaren i Örebro län berättar i  sin  tur  1904  att  

OP  sprider obehagliga  dunster  över hela trakten  samt  förorenar vattnet. Riktigt allt 

som berättas om sulfatfabrikerna i provinsialläkarberättelserna är emellertid inte 

negativt.  Om  gaserna från Delary sulfatfabrik berättar exempelvis provinsialläkaren i 

Kronobergs län  1903,  att det synes som om; 

[gaserna] verkar desinficerande, så att  man  där  mindre  ofta ser influensa, lungkattar, 
mässling m.fl., och mycket sällan lungsot,  men  att  de  däremot sannolikt bidraga till, att 
magkatarr är mera allmän  bland  arbetarna därstädes." 

Efter att  ha  hänvisat till provinsialläkarnas årsberättelser fortsätter Medicinalstyrelsen 

att kommentera lukten och säger bl.  a  att förste provinsialläkaren Gerell "fullt riktigt" 

framhävt luktens skadlighet för  den  allmänna sundheten. ÖP:s hänvisning till 

Medicinalstyrelsens agerande ifråga om uppförandet av ett  hospital  i närheten av 

Vargö trämassefabrik, anser Medicinalstyrelsen för övrigt är ett "förment" bevis för 

luktens ofarlighet eftersom styrelsen då ansett §  1649  och §  285°  i hälsovårdsstadgan 

vara tillämpliga på  den  aktuella fabriken. Medicinalstyrelsen hade därmed långt ifrån 

hävdat luktens ofarlighet. Beträffande åtgärder mot olägenheterna upplyser 

Medicinalstyrelsen vidare om att det nyligen publicerats nya undersökningar i fråga 

om borttagandet av lukten, av ingenjörerna H. Bergström och  0.  Fagerlind, i Järnkon- 

47  Utdrag ur förste provinsialläkarnas årsberättelser  1898-1907,  angående anmärkta olägenheter från trä-
massefabriker, bilaga till Medicinalstyrelsen — Civildepartementet  21/10 1908  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  
Civildepartementet, RA).  
48  Ibid.  

49  Om  hälsovårdsnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i stad  (1874-års  
hälsovårdsstadga).  
5°  Om  kommunalnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i landskonunun  (1874-
års  hälsovårdsstadga).  
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torets  Annaler.51  Där framkommer det att  en rest  uppstår vid  kondenseringen  av 

kokargaserna som inte låter sig kondenseras och vilken bör förbrännas eller 

oskadliggöras på annat sätt. På grund av att  man  ännu inte till fullo känner till hur 

lukten skall förekommas,  samt  då effekterna av Klasons åtgärder "inte bör 

överskattas," anser styrelsen att  OP,  förutom KB:s utslag, även bör åläggas Sond6ns 

förslag, dvs, uppförandet av  en  hög skorsten. Angående vattenföroreningen tycker 

Medicinalstyrelsen inte att Gerell är för sträng i  sin  fordran av "neutralt,  klart  och 

luktfritt" avfallsvatten, utan stödjer även detta förslag. Styrelsen betonar emellertid 

vikten av att låta fabriken själv avgöra vilka åtgärder  den  skall vidta i detta fal1.52  

4.2.3 	KTH:s  (Masons)  utlåtande 

Ett  par  månader  efter  att Medicinalstyrelsens  skrivelse  inkommit till  Civil-

departementet  ombeds även KTH att uttala  sig  i frågan. KTH:s  styrelse  överlät i  sin tur  

utlåtandet till  den person som var  självskriven för uppdraget,  Peter  Klason. Klason  

hade  ett utlåtande färdigt knappt ett  år  senare, i  november 1909. Det  är anmärknings-

värt att Klason,  som  redan  var  anlitad  som  expert  av OP  och  som  redan avgivit  en 

rapport  i frågan baserad  på  undersökningar  vid  ÖP  (se  aysnitt  4.3.2),  även  på så vis 

kom  att fungera  som  sakkunnig för dömande  instans  räkning. Detta  var  också något  

som kom  att uppmärksammas  av  bl.  a  stadsfullmäktige i Örebro  (se  aysnitt  5.1.7).  

Detta  var  inte första gången  som  Klason anlitades  som  sakkunnig  av en  statlig 

myndighet.53  Det  ör  troligt  att  det var  Medicinalstyrelsens  kommentar om  att 

ytterligare vetenskapliga undersökningar  om  oskadliggörandet  av  lukten nyligen  

(1908)  presenterats i  Jernkontorets Annaler, som  uppmanat  Civildepartementet  att 

även begära utlåtande från KTH. Ett  faktum som talar  för detta är att KTH ombads 

yttra  sig  först  efter det  att  Civildepartementet  erhållit Medicinalstyrelsens utlåtande. 

(För övrigt  hade  Mömer  året  dessförinnan,  1907,  föreslagit för  Civildepartementet  att 

KTH  skulle  yttra  sig.)  Masons  sakkunnigeutlåtande för  Civildepartementet  redovisas 

emellertid inte här utan i  kapitel fem.  Detta  beror på  att  Civildepartementet  faktiskt 

inte erhöll utlåtandet från KTH förrän i januari  1910,  vilket är  det år då konflikten når 

sin  kulmen och där  Masons  utlåtande spelar  en central roll. 

51  Bergströms och Fagerlinds undersökningar redovisas även i Svensk Papperstidning.  Se  Bergström och 
Fagerlind  (1908). 
52  Medicinalstyrelsen — Civildepartementet  21/10 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
53  Se  Lundgren  (1974). 
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4.3 	ÖP besvarar klagomålen  
[D]å  resolutionen på det  hela  taget  måste  anses  vara för bolaget förmånlig, beslöt  
styrelsen  att bolaget icke för  sin del skulle  begagna  sig af  lämnad besvärshänvisning.54  

Ovanstående står att läsa i protokollet från ÖP:s styrelsemöte  den 7  juni  1907,  det 

första styrelsemötet efter KB:s utslag.  OP  hade onekligen kommit lindrigt undan i och 

med KB:s utslag.  De  åtgärder som tillskrivits  OP  gick helt i linje med vad bolaget 

redan uppgett sig villigt att genomföra. Kanske hade styrelsen dessutom ännu  en  

förhoppning om att målet inte  skulle  gå vidare till Regeringsrätten. Ännu hade 

Civildepartementet bara erhållit  en kort  besvärsskrivelse från Mömer, som upplyste 

om att  en  längre besvärsskrivelse var att vänta från honom. Kanske kände  OP  inte  ens  

till detta? Snart  skulle  emellertid företaget komma att bli varse om att alla tre 

klaganden besvärat sig över KB:s utslag, eller rättare  sagt,  utsatt utslaget för hård 

kritik, inte minst för att det helt och hållet uteslutit luktproblemet,  men  även därför att  

KB  valt att bara ålägga  OP de  enklaste (billigaste) av  Schmidts  och Landins föreslagna 

åtgärder. Nytt för  den  här  fasen  i konflikten är också  de  klagandes starka åberopande 

av  de  tyska koncessionsvillkoren, vilka  OP  på något sätt var tvunget att bemöta.  

4.3.1 	Öns besvärsförklaring  
Den 17  augusti  1907,  några dagar efter att Klason färdigställt  en  första  rapport  om sina 

undersökningar, sammanställde disponent Åkerholm  en  förklaring över  de  dittills 

inkomna besvären.55  Vad beträffar åberopandet av  de  tyska koncessionsvillkoren 

påpekas här att  de  endast gäller vid nyanläggningar eller vid utvidgningar av redan 

befintliga anläggningar. För övrigt, fortsätter  OP,  saknar tyska föreskrifter betydelse 

för svenska förhållanden.  OP  framhäver dessutom att det finns  en  viktig skillnad i  den  

tyska och svenska sulfatcellulosatillverkningen i det att  den  tyska sulfattillverkningen 

endast utförs i  mindre  skala,  samt  är  mindre  viktig för  den  tyska nationen,  under  det 
att;  

Sverige [har]  det största behof af att  bland  alla hjelpkällor, som behövfa anlitas för vår 
exports höjande, äfven drifva denna för vårt  land  så naturliga och viktiga industri, 
hvarom här är fråga.56  

54  Protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  7/6 1907 (Samhall  Dala). 
ÖP:s "förklaring över besvär" signeras redan i augusti  1907, men  när  KB  först i början av november,  samt  

Civildepartementet, i  form  av bilaga till KB:s egen besvärsförklaring, i slutet av november samma är.  
56  KB  — Civildepartementet  25/111907,  bilaga B (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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Detta innebär, fortsätter  OP,  att vi måste tåla "någon olägenhet" som industrin medför. 

Här hänvisas också till Klasons  rapport (se  aysnitt  4.3.2),  där det sägs att  den  svenska 

allmänheten måste vänja sig vid "att låta något intrång i  sin  bekvämlighet" om  Sverige  

överhuvudtaget skall kunna utveckla  sin  industri. Angående vidare  de  "insinuationer" 

som hälsovårdsnämnden gör om Klasons partiskhet svarar  OP  med att hänvisa till 

Klasons bilagda  rapport, "hvilken  utan tvifvel är  den  bästa möjliga som hittills 

framkommit i denna svårlösta fråga."57  Av denna  rapport  framgår att  de  illaluktande 

ämnena kan oskadliggöras, fortsätter  OP,  och upplyser om att Klason dessutom ämnar 

utvidga undersökningen till att även omfatta  de  gaser som uppstår vid 

sodaåtervinningen. Innan denna undersökning blivit slutförd torde det vara för tidigt 

att yttra sig om lämpliga åtgärder beträffande dessa gaser, framhåller  OP  vidare. 

Vi bestrida därför fortfarande att något alseende fästas vid motparternas yrkande om 
uppförandet af  en  mycket hög skorsten[l58  

Angående luktens eventuella hälsovådlighet hänvisas återigen till Klasons  rapport,  där 

det bl.  a  sägs att  en  icke hälsofarlig lukt, genom  agitation  kan uppfattas som hälsofarlig 

av allmänheten och ge anledning till inbillningssjukdomar. 

Beträffande drätselkammarens klagomål om vattenförorening hänvisar  OP  till tidigare 

förklaringar i det att företaget återigen framhåller att  Schmidts  och Landins utlåtande 

"tydligt" visar att vattnet i Svartån även förorenas av andra fabriker  samt  av stadens 

kloaker.  OP  understryker dessutom att företaget inte anser det finnas några laga skäl 

att ålägga  just dem  vidta åtgärder mot förorening av Svartån så länge det inte finns 

någon utredning om i vilken inbördes  proportion  dessa olika föroreningar, kvantitativt 

och kvalitativt, äger  rum.  

Att vi det oaktadt godvilligt åtagit oss att utföra  en  hel  del  dyrbara anläggningar  har  
berott  derpå  att vi vilja så långt det är möjligt aflägsna anledningar till ovilja mot vår 
fabriksdrift.59  

Det nya utlåtandet av drätselkammarens sakkunnige, fiskeriintendent Ekman, anser  OP  

i  sin  tur inte förtjänar något ytterligare ayseende med  tanke  på att Ekman själv medgett 

att han avgett yttrandet utan att  ha haft  tillfälle att ingående granska tidigare  

57  KB  — Civildepartementet  25/111907,  bilaga B (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
55  Ibid.  
59  Ibid.  
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handlingar.  OP  påpekar dessutom att företaget  sedan  juli  1905  inte längre använder  

fotogen  i tillverkningen, vilket Ekman ifrågasatt i det nya utlåtandet. Detta intygar 

dessutom fabriksföreståndare G.A. Staaf i ett bilagt intyg. 

Avslutningsvis hemställs att  de  hittills inkomna besvären skall lämnas utan ayseende,  

samt  att  OP  skall få inkomma med Klasons fortsatta undersökningar innan målets 

avgörande. Dessutom framhålls att  OP  genom denna skrivelse även betraktar Mömers 

besvär som bemötta.  Om  Mömer kan också nämnas att styrelsen vid ett möte  den 25  

juni  1907,  dvs, ett  par  månader tidigare, beslutat att försöka arrendera Esplunda-

godsets, dvs. Mörners  gods,  fiskerätt för att  sedan  mot ersättning upplåta  den  till  en  

eller flera andra fiskare.6°  Syftet med denna manöver var sannolikt att undvika 

ytterligare klagomål rörande fisket från Mörner. I ett styrelsemötesprotokoll från  den 

17  december samma år framgår emellertid att Mömer inte gått med på att arrendera 

bort  sin  fiskerätt.61  

4.3.2 	Klasons  rapport  om oskadliggörandet av kokargaser 

Undersökningar rörande beskaffenheten af  de  vid sulfatcellulosatillverkningen 

uppkommande illaluktande ämnena, möjligheten af att förekomma deras bildning och 

sättet för deras oskadliggörande;62  så lyder  den  långa titeln till  den rapport  Klason 

sammanställde i juli  1907,  efter att  ha  genomfört undersökningar vid  OP  från och med 

hösten  1906.  (Redan i december  1906  offentliggjorde Klason och hans medhjälpare 

ingenjör Persson delresultat från undersölrningarna.)63  Klason poängterar inledningsvis 

att intet tidigare varit känt om sammansättningen av  de  illaluktande ämnen som 

uppkommer vid sulfatkokning och som till  en  viss  grad  påminner om "på samma gång 

vitlök och skämd vitkål."64  Nu har  han emellertid undersökt frågan på uppdrag av  OP.  

Eftersom han redan innan undersökningen arbetat med granvedens lignin  samt  med 

merkaptaner och  sulfider  säger Klason sig  ha  varit "temligen på det klara med saken 

redan på förhand," dvs, att ligninets grundämnen kan försåpas av alkalierna och 

svavel-alkalierna i kokarens höga temperatur, till dels metylalkohol, och dels till  den  

illaluktande organiska svavelföreningen metylmerkaptan. Metylmerkaptanen finns, 

fortsätter Klason, antagligen i gasform i ångorna över vätskan i kokaren eftersom  den 

6°  Protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  7/6 1907 (Samhall  Dala).  
61  Protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  17/12 1907 (Samhall  Dala).  
62  Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A,  Nr.  116  (Örebro 
stadsarkiv, Örebro).  
63  Klason och Persson  (1906). 
64  Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A,  Nr.  116  (Örebro stads-
arkiv, Örebro).  
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om  den  finns i själva kokluten  binds  till alkalit och där omsätts till metylsulfid och 

svavelnatrium. Mängden metylmerkaptangas  per  kok menar Klason är väldigt liten, 

bara  15-20  gram,65  men  kan trots det på grund av  sin  intensiva lukt, kännas på  "en  eller 

annan"  kilometer.  Vad gäller undersökningsmaterialet berättar Klason att det erhållits 

av ÖP:s fem stående roterande kokare,  men  att prover bara kunnat tas då kokarna varit 

i vila.66  

Klason redogör därefter för  de  undersökningar  han  genomfört i syfte att bli kvitt  de  

luktande svavelföreningarna från kokningen, hur  han  kopplat  en  kylare  (kondensor)  

direkt  på  pyskranen  på  kokarens lock,67  och hur  han via en  stänksamlare lett  de  

kokångor  som  inte kondenserats i kylaren genom  en rad  absorptionsflaskor 

innehållande lösningar  av  blysocker. Klason berättar vidare hur  han  kylt  kondensatet  

till  en temperatur om 30-40 grader  och hur  det  därefter simmat terpentinolja  på 

kondensatet.  I  blysockerlösningen  har det  i  sin tur  bildats  en gul  kristallinisk fällning, 

blymetylmerkaptid, vilken  haft  merkaptanlukt. Klason  har  därefter provat att förena 

metylmerkaptan  med  andra  metaller,  förutom  bly,  och funnit att  de  enda 

metallmerkaptider  som  saknar  lukt  är  de  ädla metallernas. Att förena merkaptangasen  

med  tungmetallsalter menar Klason därför  skulle  vara orimligt  ur  ett  rent  kostnads-

mässigt  perspektiv. Han  upplyser emellertid  om  att  den  okondenserbara  gasen  i stället  

kan  oskadliggöras genom förbränning i  en  eldstad,  dit gasen kan  ledas genom ett 

ledningsrör försett  med  diafragmor  av  metallnät.68  

Klason berättar också att det utöver terpentinolja, dessutom samlas metylsulfid och 

metylalkohol i kondensvattnet,  samt  att kondensvattnet luktar obehagligt av  de  lösta 

organiska svavelföreningar som finns däri, varför det inte bör släppas ut, utan 

användas i framställningen av ny koklut. 

Det är  min  tro, att genom enbart dessa åtgärder, luktförhållandena skola aysevärt 
förbättras [...],  en  sak som så mycket heldre bör ske, som  den  därvid erhållna 
terpentinoljan och möjligen äfven  metylalkoholen  komma att åtminstone delvis ersätta 
härpå lagda kostnader.69  

65  Det  är naturligtvis svårt att bedöma riktigheten i denna beräkning.  
66  Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A.  Nr.  116  (Örebro stads-
arkiv, Örebro).  
67  Under  undersökningarna  har han  använt  sig av en vanlig  ytkylare  med  mässingsrör  som  förenat två lådor  av  
mässingsplåt, där  den  ena lådan tagit emot ånga och  den  andra lämnat  kondensatet. 
68  Klason  31/7 1907,  Orebro  stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A.  Nr.  116  (Örebro stads-
arkiv, Örebro).  
69  Ibid.  
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Mason  gör  således en  uttalad koppling mellan nünskandet  av  föroreningar och 

utvinnandet  av  biprodukter. ÖP:s främsta  motiv  för att följa Klasons förslag  om 

kondensering  och förbränning  av de  illaluktande gaserna verkar emellertid  ha  varit att 

minska lukten. Något annat  motiv med  åtgärderna uttrycks inte i  det  genomgångna  

materialet, såsom  exempelvis i styrelseprotokollen. 

Utöver åtgärder ifråga om borttagandet av lukten vid kokning, diskuterar Klason även 

möjliga förändringar vid sodaåtervinningen i syfte att minska lukten därifrån.  Han  

påpekar att det finns skilda meningar om var i produktionsprocessen som lukten i 

huvudsak uppstår, om det är vid kokningen eller vid sodaåtervinningen,  men  att han  

har  uppfattningen att kokningen är  den  huvudsakliga källan till lukten. (I det 

branschgemensamma samarbetet,  se  aysnitt  4.4,  synes emellertid  den  allmänna 

uppfattningen  bland  branschens  folk  snarare  ha  varit att sodaåtervinningen orsakat 

mest lukt). Klason förklarar att han anser att kokningen är  den  huvudsakliga källan till 

lukten därför att alkalits förmåga att orsaka metylsvavelföreningar avtar i samma mån 

som metylsvavelföreningarna bildas. Med  tanke  på att sodaåtervinningsprocessen kan 

betraktas som  en  fortsatt kokning, är mängden fritt  alkali  i återvinningsprocessen 

ringa, liksom därför även möjligheten till metylsvavelföreningar. Ett bevis för att 

kokningen är  den  främsta källan för lukten menar Klason också utgörs av att flera 

sulfatfabriker, i syfte att minska lukten för grannskapet, fört rökgaserna från 

sodaåtervinningen i  en  hög skorsten, utan att uppnå någon betydande minskning av 

lukten.7°  "Allt detta är lätt förklarligt, ifall lukten i hufvudsak kommer från  kokame,"  

fortsätter Klason. Trots detta  har  Klason för aysikt att utföra undersökningar i fråga om 

borttagandet av lukten även i sodaåtervimiingsprocessen. 

Avslutningsvis kommenterar Klason frågan om luktens eventuella hälsovådlighet. Att  

den  inte kan vara särskilt hälsovådlig menar Klason bevisas av att det överhuvudtaget 

finns sulfatfabriker i verksamhet. 

[Vore  den  hälsovådlig] kunde det nog blifva vanskligt nog för denna fabrikations 
existens, ty det är  klart,  att  en  tillverkning som åstadkommer svåra giftverkningar å 
människor i omgifvningen, svårligen kan fördragas.71  

7°  Tyvärr nämner Klason inte vilka dessa fabriker är som han påstår byggt  en  högre skorsten i syfte att skona 
omgivningen frän lukten. 

Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A.  Nr.  116  (Örebro 
stadsarkiv, Örebro).  
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Nu  är ju luktens sammansättning dessutom känd, fortsätter Klason, vilken visar att  de  

sanitära olägenheterna av sulfatlukten varken är större eller  mindre  än lukten från 

"vitkålsland om hösten," eller från "vitkålssoppa." 

Någon giftverkan  har  väl aldrig någon kunnat konstatera af lukten från kålsoppa. Redan 
skriftställare i antiken, t.ex. aposteln  Paulus,  omtalar kål som ett utmärkt näringsmedel. 
Ryssarnas nationalrätt är kål  [172  

Trots att Klason menar att lukten är lika ofarlig som vitkålslukt, tycker han att varje 

fabrik skall göra sitt bästa för att minska lukten så länge det inte hotar fabrikens 

ekonomiska existens.  Han  understryker emellertid vikten av att lagstiftningen inte 

skall utgå från att lukten är  giftig.  Med detta är inte  sagt  att lukten inte är skadlig i 

större mängder, fortsätter Klason, utan det finns naturligtvis  en  måttlighetsgräns.  

Till  och med socker i större mängd förtärd  har en  ganska  intensiv  giftverkan på magens 
slemhinna.73  

Denna måttlighetsgräns  kan  emellertid  enligt  Klason lätt förskjutas  av  "inbillnings-

sjuka och fördomar." Här drar  Mason  en  parallell till  den  samtida "inbillnings-

sjukdomen" arsenikskräck, beträffande förekomsten  av arsenik  i  tapeter,  vilken  han  

hävdar är  just en  inbillningssjukdom därför att  det  inte längre finns skäl att frukta 

mängden  arsenik  i  tapeter. Vad  beträffar luktens eventuella hälsovådlighet påpekar 

Klason dessutom att  det  redan finns "ganska märkbara"  spår av  svavelväte i  det  stora  

antal  boningshus  som  värms upp  med  stenkol  eller koks. 

Den  industriella föroreningen är ett svårt område för  de  "lagskipande" myndigheterna, 

ayslutar Klason,  men  det får inte glömmas 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 fördra-
gas  liksom allt annat som hör till lifvets slit och släp.74  

72  Klason  31/7 1907,  Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A,  Nr.  116  (Örebro 
stadsarkiv, Örebro).  
73  Ibid.  
74  Ibid.  
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4.3.3 	KB  gör  en  noggrann uppföljning  av  utslaget 
I  september 1907  skickade ÖP, i enlighet  med  KB:s utslag,  Masons  rapport  till  KB, 

samt  informerade  KB om  att företaget redan börjat "experimentera" i  linje med  

Masons  förslag. ÖP lovar här dessutom att skicka  Masons  senare  resultat  till KB.75  

KB  svarar  med  att, i enlighet  med  utslaget, beordra ÖP att utföra  de  försök och vidta  

de  åtgärder  som  IClason angivit i  sin rapport, samt  att  så  småningom meddela  KB  

resultaten  av  desamma.76  

Mest troligt  hörde  KB sedan  inte  av  ÖP  på  flera månader, utan skickade  en  påminnelse 

till företaget i slutet  av  mars  1908, angående  resultaten  av  Masons  åtgärder.77  ÖP  hade  

inte varit inaktiva i frågan  under sin  tystnad gentemot  KB. Under  ett styrelsemöte i  

december  månad  1907, det  första  efter  sommaren, nämns exempelvis att  en provi-

sorisk kondensor  redan installerats,  samt  beslutas att företaget skall foga  sig efter  KB:s 

krav.78  Redan inom några  få  dagar  efter det  att  KB  skickade  sin  påminnelse, svarade 

ÖP  med en  förklaring. Här berättas att  det under en  längre  tid  pågått  en installation av 

en  större  apparat  för kokargasemas  kondensering,  och att endast  de  yttre rörled-

ningarna återstår. Vidare berättas att apparaten förväntas vara färdig  om en  vecka,  

samt  att företaget ayser meddela  KB om  resultaten,  så snart man  vet något  om  dessa.79  

Ett  sådant  meddelande  kom  ett  par  månader senare. ÖP berättar  då  att apparaten varit 

verksam  en tid. Om  resultaten  av  apparaten sägs i  sin tur  att;  

På grund av  den  erfarenheten vi tills  nu  hava av ovan beskrivna anläggningen anse vi 
alltså frågan om oskadliggörandet av  de  mest illaluktande gaserna från vår fabrik full-
ständigt och lyckligt löst.N  

Detta verkar  ha  tillfredställt  KB  eftersom några tecken på  en  uppföljning från KB:s 

sida, om huruvida ÖP följde  1907-års  utslag eller ej, varken stötts på i länsstyrelsens 

arkiv eller  bland  ÖP:s samtida styrelseprotokoll.  

	

4.3.4 	ÖP svarar på Medicinalstyrelsens utlåtande 
ÖP svarade inte på KB:s utlåtande till Civildepartementet i november  1907.  Det fanns 

inte någon anledning.  KB  hade i utlåtandet hemställt att besvären över länsstyrelsens  

75  ÖP-KB  16/9 1907,  Bilaga till protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  17/12 1907 (Samba!!  Dala).  
76  KB  — ÖP  9/10 1907,  Briefkoncept  1907  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
7  Se  ÖP —  KB 6/4 1908, 1905-års  ankomna bref  31-74  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
78  Protokoll frän styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 17/12 1907 (Samhall  Dala). 

ÖP —  KB 6/4 1908, 1905-års  ankomna bref  31-74  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
8°  ÖP —  KB 5/6 1908, 1905-års  ankomna bref  31-74  (länsstyrelsens arkiv, Örebro).  
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utslag inte  skulle  bifallas. Detta var naturligtvis något som ÖP höll med om. Företaget 

svarade emellertid på både Medicinalstyrelsens och KTH:s utlåtande.  

Den 13  november  1908,  tre veckor efter det att Medicinalstyrelsen avgett sitt utlåtande 

i frågan, telegraferade ÖP till  "Herr  civilminister" och  bad  om anstånd att inkomma 

med påminnelser eftersom; 

Medicinalstyrelsens [...] utlåtande [...] innehåller förslag till föreskrifter, som på denna 
industris nuvarande utvecklingsstadium torde vara omöjliga genomföra och i  all  
synnerhet ej inom  den  föreslagna tiden.81  

I  mitten  av december hade ÖP  sedan  sammanställt  en  skrivelse som inleds med ett  par  

"allmänna reflexioner," bl.  a  kring hur företaget menar att  de  klagande,  samt  Medi-

cinalstyrelsen och förste provinsialläkaren, missuppfattat KB:s utslag. Hur ÖP genom 

det faktiskt redan ålagts vissa åtgärder,  samt  hur nya åtgärder kan komma att åläggas 

bolaget när erfarenhet om  de  nya åtgärdernas nytta vunnits. ÖP påpekar också hur 

företaget redan  nu  ålagts nya åtgärder, utöver  dem  i utslaget, som  en  följd av egna 

(Klasons) undersökningar i frågan. 

Angående  de  klagandes  samt  Medicinalstyrelsens åberopande av §  28  i hälsovårds-

stadgan påpekar ÖP i  sin  tur att hälsovårdsstadgan inte ger kommun rätt att ingripa i 

annan kommuns angelägenheter, och då Almby kommunalnämnd inte visat att  den  

uppfattat fabriksdriften som utgörandes  en  menlig inverkan på arbetarnas eller  de  

närboendes hälsa borde ÖP få driva  sin  verksamhet ostört.  Om  förste provinsial-

läkarens förslag att ÖP borde övergå till sodametoden säger ÖP vidare att papper 

tillverkat enligt sodametoden inte är lika starkt som kraftpapper tillverkat enligt 

sulfatmetoden,  samt;  

torde någon fabrik för tillverkning af kraftcellulosa med kaustiksoda ej existera vare sig 
här i  landet  eller annorstädes.82  

ÖP lägger därefter  in en  "allvarlig gensaga" mot att åläggas att antingen vidta åtgärder 

som "ur ekonomisk synpunkt eller annorledes äro omöjliga att utföra," eller att tvingas 

lägga ner fabriken utan ersättning. Att provinsialläkaren hävdat att Örebro stad gjort 

stora ekonomiska uppoffringar i syfte att öka sundheten i staden menar ÖP dessutom  

81  Telegram  frän ÖP — Civildepartementet  den 13/11 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
82  ÖP — Civildepartementet  12/12 1908  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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är "svårt att förstå" med  tanke  på att staden släpper ut allt sitt kloakvatten orenat i 

Svartån och förorenar densamma. 

I fråga om åtgärder mot sulfatfabrikers förorening framhåller  OP  att sakkunniga i  de  

flesta länder  under de  senaste åren sysselsatt sig därmed, utan att ännu vunnit något 

tillfredsställande resultat. Medicinalstyrelsens förslag, att  OP  skall uppfinna egna 

åtgärder inom några månader, anser  OP  därmed vara orimligt. Att Medicinalstyrelsen 

överhuvudtaget beblandat sig i tekniska frågor hävdar  OP  visar på behovet av att  en  

tekniskt sakkunnig myndighet får tillfälle att yttra sig i ärendet. För denna uppgift 

föreslår  OP  Kungliga tekniska högskolan. Två veckor senare beordrades KTH av 

Civildepartementet att avge ett utlåtande.  

OP  hänvisar därefter till ett bilagt intyg av rektor Fernqvist som bevisar att företaget 

vidtagit  de  åtgärder som Klason föreslagit i fråga om hanteringen av  de  gaser som 

uppstår vid kokningen. Det faktum att åtgärderna vidtagits, i kombination med att 

Klason framhållit att det framförallt är vid kokningen som  de  illaluktande gasema 

uppstår, menar  OP  visar att klagomålen om lukten och dess hälsovådlighet inte längre 

är motiverade. 

Fernqvist berättar att han närvarat vid  en  kokaravblåsning, och att  den  gick till så att 

det skruvades på ett rör på kokaren då  den skulle  blåsas av och att kokgaserna,  sedan 

en  ventil öppnats, avgick genom röret till  en kondensationsapparat  "där antagligen det 

mesta af ångorna kondenserades."83  Kondensatet,  beskriver Fernqvist vidare, leddes 

till  en  sodalösare vid sodaugnarna för att  sedan  tillföras vitluten och på nytt blandas i 

kokarna.  De  gaser som inte kondenserats i kondensationsapparaten gick enligt 

Fernqvist vidare genom rörledningar till  en  av sodaugnarna där  de  förbrändes i "heta 

och stora eldsvådor."84  Fernqvist berättar också att både förmän och arbetare på 

förfrågan uppgett att alla kok avblåsts på detta sätt  sedan  kondensationsapparaten 

installerats. Efter att  ha  hänvisat till Femqvists intyg går  OP  än  en  gång  in  på frågan 

om uppförandet av  en  högre skorsten och understryker att det är "till synes obilligt" att 

åläggas uppföra  en  högre skorsten när gaserna från sodaåtervinningen, av Klason 

uppgetts vara jämförelsevis ringa luktande. Dessutom, fortsätter  OP; 

83  Fernqvist - ÖP  7/12 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
84  Ibid.  
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[kan vi] på grund af  den  mångåriga erfarenhet vi äga om spridningen af dessa gaser, 
[...] bestämdt försäkra att luktförhållandena i Örebro  skulle  försämras och ej förbättras 
genom gasernas afledande medelst  en  hög skorsten.85  

OP  åsyftar med detta att det bara  skulle  bli bättre förhållanden för området närmast 

fabriken,  samt  att lukten med  en  högre skorsten  skulle  slå ned mitt i Örebro,  1.5-2 km  

bort.  Till  skrivelsen finns dessutom bilagt ett brev, signerat av skorstenstillverkaren N. 

Lundgren i Gävle ett  par  veckor tidigare. Med  brevet  vill  OP  framförallt belysa vilket 

omfattande projekt det  skulle  vara att bygga  en  hög skorsten. I  brevet  berättas 

exempelvis att;  

en  skorsten af omfrågad höjd och  3  mtr. invändig toppdiameter för sitt uppförande tager 
i anspråk ca  5  månader, vintertid räknadt,  men  då, innan arbetet kan taga  sin  början, 
grunden ju först måste vara utförd, och densamma med gräfning och eventuell pålning  
samt  läggning i  beton  torde kräfva  en  tid af  2  å  3  månader, så får  man  beräkna  en  tid af  
7 a 8  månader, innan skorstenen kan tagas i bruk.86  

Skorstenstillverkaren Lundgren berättar också att; 

[alrbetet visserligen kan utföras vintertid,  men  blir ett sådant arbete ej fullt så  godt  som 
ett, utfördt  under  gynnsam årstid, och med  de  stora dimensioner här är fråga om, anser  
jag  det mycket önskvärdt att skorstenen får byggas sommartid.87  

Avslutningsvis behandlar  OP  även frågan om föroreningen av vattnet, och under-

stryker att det är väl mycket begärt att bruket skall släppa ut avfallsvattnet "neutralt,  
klart  och luktfritt," speciellt med  tanke  på att Svartån, av sakkunniga  (Schmidt  och 

Landin) uppgetts vara ett "ganska orent vatten" redan ovanför bruket. Här hänvisas 

också till  en  bifogad karta där övriga, enligt ÖP:s mening, förorenande fabriker utefter 

Svartån,  samt  stadens kloakutsläpp, märkts ut. ÖP berättar dessutom att  den  skum-

ningsbassäng för ayskumning av fettämnen, som  Schmidt  och Landin föreslagit och 

som företaget ålagts uppföra i och med KB:s utslag, anlagts. Övriga förslag från  

Schmidt  och Landin, vilka  OP  inte ålagts genomföra, såsom uppförandet av trätorn för 

vattnets luftning,  samt  anläggandet av avsättningsbassänger för tillvaratagandet av 

träfiber, tycker emellertid  OP  "svårligen"  skulle  passa för det svenska klimatet 

eftersom bassängerna inte  skulle  kunna användas vintertid.  Om  skyddsväggen mot  

85  OP  — Civildepartementet  12/12 1908  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
86  N. Lundgren -  OP 30/11 1908  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
87  Ibid.  
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avloppsdiket för mesan, vilket företaget också ålagts uppföra i och med utslaget, sägs 

dock ingenting.88  

	

4.3.5 	1909  — lugnet  fore stormen 
Under 1909 skrev OP  inte  en  enda  skrivelse  i ärendet och  konflikten  berördes inte  

under  något  av årets tre  styrelsemöten. Detta  beror på  att Klason,  såsom 

Civildepartementets tekniske  sakkunnige, inte  hade  sitt utlåtande färdigt förrän i slutet  

av 1909. Det  fanns  med  andra  ord  inget för  OP  att kommentera  efter  att företaget  hade  

svarat  på  Medicinalstyrelsens utlåtande i  december 1908. 1910 skulle  däremot  komma  

att bli ett  turbulent år  för alla  som var  inblandade i  konflikten. Då står en  vetenskaplig  

kontrovers  i  centrum,  mellan  å  ena sidan  Peter  Klason och  å  andra sidan hälsovårds-

nämndens  nye  sakkunnige. Dessutom  kommer då  nya klagande att träda  in på den 

arena som  drätselkammaren och Mörner "stigit  ay."  Innan  vi går in på  denna sista  fas  i  

konflikten  skall emellertid  det  branschsamarbete studeras  som  växte fram inom  

pappers-  och massaindustrin  under våren 1908,  ytterst  som en  följd  av de pågående  

diskussionerna i riksdagen  om  branschens förorening  av  vatten och  luft. 

	

4.3.6 	Sodacellulosakommitt6n: ett branschsamarbete89  

Under  styrelsemötet vid  OP den 29  juni  1906  beslutades att det  skulle  göras  en  

förfrågan  bland  andra sulfatmassafabrikanter om intresset för att gemensamt bekosta 

undersökningar för borttagandet av lukten vid sulfatmassatillverkning. Att  en  sådan 

förfrågan verkligen gjordes,  samt  att något  slags  samarbete existerade, tyder bl.  a  ÖP:s  

88  ÖP kommenterar aldrig KB:s föreskrift i fråga om mesan.  KB  själv kommenterar det  en  gång, i utlåtandet till 
Civildepartementet i november  1907.  Där säger  KB  att "genom föreskrifterna i KB:s utslag [...]  har OP  [...] sett 
till att kalkslammet inte längre kan spolas ut i sjön  (se  aysnitt  4.2.1)."  Det är mycket oklart om  OP  verkligen 
hade gjort detta, eller om det tas i lite i överkant när  KB  berättar för Civildepartementet vilka föreskrifter som 
faktiskt ålagts,  samt  genomförts av  OP.  Först på sommaren  1910  omnämns hanteringen av mesan igen. På ett 
styrelsemöte i juni beslutas att  man  skall experimentera i fråga om tillgodogörandet av mesans innehäll av koklut 
och kolsyrad kalk (kalciumkarbonat). Motivet bakom ett sådant experimenterande uppges bl.  a  vara att minska  
den  obehagliga lukten frän mesan,  samt  dess förorening av Svartån. Andra motiv uppges vara möjligheten till  
extra  förtjänst genom återvinning av lut ur mesan,  samt  genom försäljning av  den  slamkalk som  skulle  återstå av 
mesan, till jordbruket.  Bristen  på utrymme för mesaupplag,  samt  mesans förorening av fabrikationsvattnet, 
nämns också som motiv. Styrelsen beslutar uppsätta  en  försöksanläggning i ett enkelt skjul där tre filterpressar 
skall pressa luten ur mesan. Förutom filterpressama behövs  en 100  minutliters kolvpump, behållare och elektrisk  
motor,  allt för  en  kostnad till omkring  12 000  kronor. Styrelsen understryker i sitt beslut att  man  tills vidare 
kommer att betrakta försöksanläggningen som ett experiment eftersom anläggningen ännu inte provats vid någon 
annan sulfatmassefabrik (ÖP:s styrelseprotokoll  13/6 1910).  Det är som bekant oklart om detta var  den  första 
åtgärden som  togs  i fråga om mesans förorening av Svartån.  Om OP  redan hunnit uppföra  den  skyddsmur som 
bruket ålagts i och med KB:s utslag är emellertid detta beslut mycket anmärkningsvärt i det att styrelsen uppger 
minskandet av förorening av Svartån som ett motiv bakom beslutet. Det är anmärkningsvärt därför att det vid 
tiden för beslutet inte förelåg några yttre klagomål om mesans förorening av Svartån. Vi vet alltså inte vad som 
initierade beslutet.  
89  Sodacellulosakommitt6n omnämns också i Sundin  (1981) samt  i Lundgren  (1974). 
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skrivelse från mars  1907  på  (se  aysnitt  3.4.6).  Någon närmare  information  om detta 

samarbete står emellertid inte att finna i det genomgångna materialet. 

Utöver ÖP:s förfrågan  bland  konkurrenter om kostnadsbidrag för Klasons undersök-

ningar, utvecklades  under  våren  1908  ett tekniskt samarbete inom branschen med 

anledning av branschens föroreningsproblem. Samarbetet inleddes med att ingenjör 

Müntzing och Svenska Cellulosaföreningen  tog  initiativ till ett möte mellan cellulosa-

tillverkare efter att föroreningsdebatten fått  en  nytändning i riksdagen samma år, där  

just  sulfatfabrikernas lukt stod i fokus. Mötet hölls i Järnkontorets  lokaler  i  Stockholm 

den 15  och  17  februari,  1908.  Fem pappersbruk med sulfatcellulosatillverkning 

(däribland  OP), samt  åtta sulfatcellulosafabriker var representerade. Även Klas 

Sond6n, som var medlem av Dikningslagskommitt& (DLK), var närvarande. DLK var  

den  kommitté som hade fått i uppdrag av regeringen att utarbeta ett lagförslag mot  den  

industriella föroreningen av vatten och luft. Müntzing inledde mötet med ett 

inledningsanförande där han beklagade  "den agitation"  som startats av  kommuner  

kring Wifstavarf mot igångsättandet av bolagets nybyggda sulfatfabrik, vilket lett till 

"ofta oriktiga och insinuanta" rubriker i dagspressen, med "uttryck ägnade att starta  en  

fientlig  opinion"  mot sulfatindustrin  bland den  stora svenska allmänheten. Müntzing 

framhöll  sedan  behovet av att i detta läge "energiskt" motsätta sig  en  sådan lagstiftning 

som  skulle  kunna "ödelägga" sulfatindustrin, vilket bäst  skulle  ske om  "de  närmast" 

intresserade kunde utreda vad som kunde göras för att lösa  de problem  som låg till 

grund för klagomålen. Då det inte kan förnekas att sulfatindustrin, i synnerhet förr, 

gjort sig skäl för klagomål över lukten är det nödvändigt, fortsatte Müntzing; 

att alla utöfvame af industrien med bortseende från ibland förefintligt hemlighets-
makeri, ömsesidigt gifva hvarandra meddelanden om  de  erfarenheter, som  de  gjort i 
afse,ende på möjligheten för luktens99  fönninskande.91  

Müntzing framhöll här alltså  de  kollektiva incitament som branschen hade för ett 

samarbete, eftersom föroreningsproblemen, framförallt luktproblemet, utgjorde ett  hot  

mot hela branschens/systemets fortsatta expansion. Müntzing upplyste vidare i sitt 

inledningsanförande om att "medlemmar" i Svenska Pappersbruksföreningens sektion 

för sulfatcellulosapapper anlitat Klason för att studera problemet.92  Han  föreslog  sedan 

9°  Müntzing påpekade att detta även gällde utsläppandet av avfallsvatten från fabrikerna.  
91  Müntzing  (1908). 
92  Detta torde med största sannolikhet handla om det samarbete som  OP  efterfrågat i fråga om kostnaderna för 
Klasons undersökningar.  
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att samtliga sulfatcellulosatillverkare  skulle  förena sig i ansträngningar och omkost-

nader, "för att få frågan på bästa möjliga sätt vetenskapligt och tekniskt utredd."93  Han  

föreslog också att  en  kommitté  skulle  tillsättas med uppgift att bevaka industrins 

intressen  samt ha  hand  om frågans fortsatta behandling. 

Efter Müntzings inledningsord höll  Albert  Ahlin, ingenjör vid Eds cellulosafabrik, ett 

anförande om åtgärder mot  de  olägenheter som sulfatfabriker förorsakade både 

"kringboende grannar och näraliggande vattendrag." Vad gällde luktproblemet 

framhöll han att mer uppmärksamhet borde ägnas åt sodaåtervinningsprocessen.  Han  

föreslog vidare att sodaugnsgaserna antingen  skulle  förbrännas, eller kondenseras i  en  

lång rökkanal där gaserna fick passera  "en  större mängd fina vattenstrålar." Båda 

förslagen berättade han härstanunade från Tyskland, även om förbränningen ännu inte 

visat gynnsamma resultat,  samt kondenseringen  i rökkanalen ännu, så vitt han visste, 

inte praktiskt utprovats.  Om  vattenföroreningen sade Ahlin bl.  a  att då  en  sulfatfabrik 

med  en  tillverkning  per  dygn av  15 ton  måste beräknas  ha  omkring  9000  kubikmeter 

avfallsvatten  per  dygn, och då avverkningsförmågan på ett bra  filter  knappast kan 

förväntas sättas högre än  60-75  kubikmeter  per  kvadratmeter filteryta  per  dygn,  skulle 

en  sådan fabrik behöva ett  120-150  kvadratmeter stort  filter  —  "en  högst ansenlig 

filteranläggning!" I fråga om  en  eventuell biologisk rening av avfallsvattnet berättade 

Ahlin vidare att det vid  en  tillverkningsmängd på  15 ton per  dygn  skulle  behövas fyra 

dammar eller cisterner som vardera  skulle  behöva rymma ett dygns avfallsvatten, 

vilket  skulle  ge dammama/cisternerna  en  sammanlagd rymd på  36 000  kubikmeter. 

[m]an bäfvar vid blotta  tanken  på att uppgöra kostnadsförslag till  en  sådan 
anläggning!94  

Ahlin gick  sedan in på  "fiskeriaspekten," och berättade  om  ett försök  med  fiskyngel 

och sulfitlut  som  gjorts  af professor  Lehmann  vid  Stockstadt  am  Main  i  Tyskland. 

7  fiskyngel insläpptes i ett träkärl, hvari fanns  20 liter  vattenledningsvatten från  
Würzburg,  och i detta kärl ingötos  nu  växlande mängder sulfitlut. [...]  Efter  olika 
luttillsättningar  dog nu den  första  fisken sedan  fyra dagar förgått. Och  vid hans  död  
hade  vattnet i kärlet  en  luthalt  af 1.5  %. Fyra fiskar lefde ännu  då  kärlet  efter  elfva 
dagars förlopp tömdes.95  

93  Müntzing  (1908). 
94  Ahlin  (1908a). 
95  Ibid.  
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Försöket med fiskarna tyckte Ahlin bevisade att  den  allmänna uppfattningen om 

fiskens "känslighet" för avfallslut var "något överdriven."96  

Efter Ahlins anförande höll  professor  Klason "ett med stort intresse åhört föredrag," 

berättas det i  en  beskrivning av mötet i nummer  4  av  1908-års  Svensk Papperstidning. 

Klasons föredrag finns inte återgivet i  sin  helhet i tidskriften. Det nämns dock att han 

"kraftigt betonat" att  de  ifrågavarande gaserna inte var hälsovådliga.97  Man  kan också 

tänka sig att han vid mötet återgav valda delar ur  den rapport  han sammanställt för 

ÖP:s räkning ca  7  månader tidigare, dvs, i juli  1907.  

Svenska Cellulosaföreningens möte i februari  1908  resulterade i  en skrivelse  till 

Dikningslagskommitt6n, i vilken föreningen framförallt motsätter  sig  påståendena  om  

att lukten  skulle  vara hälsovådlig. Detta försökte föreningen också styrka genom att 

bifoga intyg från läkare i  trakter  där sulfatfabriker verkade. Dessutom bifogades ett 

intyg från förman  E.  Skoglund  vid  ÖP:s kokeri, där Skoglund intygar att  han efter  att  

ha  arbetat  på  sulfatfabriker i  13 år, aldrig  upplevt någon sjuklighet  som kan  tillskrivas  

hans  arbetsuppgifter.98  I slutet  av  beskrivningen  av  mötet i  nummer 4 av 1908-års 

Svensk  Papperstidning, nämns i förbifarten att  de  fiesta  av de vid  mötet närvarande 

sulfatcellulosaingenjörerna ansett att  man borde  mötas  vid  ett enskilt sammanträde 

och utbyta erfarenheter.99  

I arkiverade handlingar från Svenska Pappersbruksföreningen står  sedan  att läsa att 

ytterligare ett möte hölls i frågan  den 8  maj  1908,100  vilket ÖP:s styrelseledamot 

konsul  Johan  Ekman, såsom ordförande för Svenska Pappersbruksföreningens sektion 

för cellulosapapper, sammankallat till. Syftet med mötet var återigen att "godvilligt 

och gemensamt"1°1  finna åtgärder till borttagandet av  de  olägenheter som uppstod vid 

sulfatcellulosatillverkning, därför att; 

[o]m allt  hvad  ske kan i denna riktning göres af tillverkarne sjelfa,  sä  är det tydligt att 
myndigheternas ingripande derigenom bör väsentligt komma att modifieras.1°2  

96  Ahlin  (1908a). 
97  Svensk Papperstidning  (1908a). 
98  Svensk Papperstidning  (19086).  
" Svensk Papperstidning  (1908a).  
Im  Mötet omnämns även i nummer  9  av  1908-års  Svensk Papperstidning.  
l°1  Protokoll från Örebro Pappersbruks styrelsemöte  den 14/5 1908 (Samhall  Dala).  
102  Bilaga  1  till Klason — KTH  13/111909  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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Den  här gången höll ingenjör  Hugo  Lundberg ett anförande där  han  berättade  om en  

studieresa  han gjort  till sulfatfabrikerna i Cröllwitz, Weissenfels, och Altdarnm i  

Tyskland, samt om  hur  han  där funnit att  den lukt som  alstrades  under  sodaåter-

vinningen åtminstone till  stor del kunde  förhindras genom bl.  a en god  avdunstning  av  

svartluten; genom att inte använda för  låg  smältugn; genom att i  så  liten  grad som  

möjligt belasta gaserna från sodaugnen  med  ånga från exempelvis avdunstnings-

apparater;  samt  genom att leda gaserna från  sodahuset  i  en egen  hög skorsten.1°3  

Lundbergs  anförande kritiserades senare  av Albert  Ahlin i  nummer 15 av 1908-års 

Svensk  Papperstidning. Bl.  a  säger Ahlin där att visst bör väl eventuella åtgärder vara 

sådana att  de  inte inskränker fabrikens rationella  drift ur  kemisk-teknisk synpunkt. Att 

undvika  belastning av de  från sodaugnarna avgående gaserna  med  ånga, förefaller 

ingenjör Ahlin svårt,  eftersom  syftet  med  sodaugnen  just  är att avdunsta luten. 

Dessutom, poängterar Ahlin, bör väl eventuella åtgärder resultera i verklig förminsk-

ning  av de  illaluktande ämnena, inte i deras spridning över större områden?1°4  Andra 

förslag  på  åtgärder  som togs  upp  på  mötet  var  bl.  a det  förslag  som  Klason gett  OP  i  

sin rapport 1907,  dvs, att minska lukten från kokningen genom att kondensera 

kokargaserna i  en kondensationsapparat,  där även  den då  alstrade  råterpentinen kan  tas 

till vara.105  Dessutom berättade  G. F.  Enderlein  om  försök  som  bl.  a  gjorts i  Moss  i  

Norge,  att tvätta gaserna i syfte att minska lukten,  men  att  det  inte medfört några goda  

resultat.  Andra förslag  som kom  fram  under  mötet  var  att ta  bort  hela soda-

återvinningen.  Det  konstaterades att  man skulle  kunna göra  det om det  utvecklades ett 

praktiskt sätt att fälla ut  de  organiska ämnena  ur  kokluten  på, så  att  den  omedelbart 

därefter  kunde  kausticeras,1°6  samt om det blev  billigare än kostnaderna för  den  

rådande sodaåtervinningen.1°7  

Vid mötet var  14  av  19  sulfatcellulosatillverkare representerade.1°8  Klas Soncl6n var 

med även denna gång. Förutom att diskutera olika förslag på tekniska åtgärder utsågs  

under  mötet även  en  kommitté på fem personer.109  Kommittén  skulle  insamla och  

103  Lundberg  (1908). 
1°4  Ahlin  (1908b). 
105  I  en  redogörelse i nummer  10  av  1908-års  Svensk Papperstidning över  de  förslag på åtgärder som framkom  
under  mötet, berättas att sådana  kondensationsapparater  numera levereras av  A.  B. Ekströms maskinaffär i  
Stockholm. 
106  Kausticering i sulfatprocessen innebär att  den  släckta  kalken  reagerar med natriumkarbonat  sä  att 
natriumhydroxid bildas  (se  aysnitt  2.3.1). 
10-1  Svensk Papperstidning  (1908e). 
1°8  Bilaga  1  till Klason — KTH  13/11 1909  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
109  Till  medlemmar i kommittén utsågs  professor  P. Klason, disponent K.  Sundblad,  ingenjörerna H. Lundberg,  
S.  Sandberg och N.  A.  Sjöstedt.  Till  sekreterare utsågs  A.  Müntzing (Svensk Papperstidning,  1908d). 
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bearbeta material till frågans utredning,  samt  utföra nödvändiga försök.  Den skulle  

dessutom hålla kontakt med Dikningslagskommittdn.11°  Kommittén som  nu  bildades 

kom att benämnas sodacellulosakonunittdn.111  

Under 1908-1909 hade  sodacellulosakommittdn sammanlagt  fem  sammanträden. 

Kommitténs verksamhet,  som  framförallt berörde luktfrågan  men  även till viss  del  

sulfatcellulosaindustrins vattenförorening,  kom  att bekostas  med en  avgift från  så  

småningom sammanlagt  19  betalande medlemmar,112  vilket innebar att alla samtida 

sulfatcellulosatillverkare i  Sverige  (tio pappersbruk  med  sulfatcellulosaproduktion och 

nio sulfatcellulosafabriker)113  var  medlemmar i kommittén. Kommittén  kom  tidigt att 

uppmana medlemmarna att skicka  in  upplysningar  som skulle  kunna underlätta 

kommitténs arbete.114  Kommittén  ville  också tidigt att Klason  skulle  sammanställa  en 

skrivelse  över  de resultat han  kommit fram till  på området.  Dessa  resultat hade  

naturligtvis till  stor del  framkommit för ÖP:s räkning, varför  OP  krävde ersättning för 

dessa omkostnader.115  Kommittén insåg  å sin  sida att  den grund som den kunde  bygga 

sitt arbete  på,  och  det  material  som stod  till förfogande  på området,  i huvudsak 

utgjordes  av just de  undersökningar och försök  som  Mason  utfört  vid OP,  varför  OP 

kom  att erhålla  en  ersättning  på  ca  2 600  kr för omkostnader i samband  med  

utredningama.116  I  oktober 1908  delgays  sedan  alla medlemmar två  skrifter, dels en  

flera sidor lång redogörelse över Klasons dittills gjorda undersökningar och förslag  på  

åtgärder,112  och  dels en  sida  med  titeln; "Föreskrifter för att  vid  skötandet  av en  

sodacellulosafabrik i görligaste  grad undgå  uppkomsten och spridandet  af  (Wig  

lukt."118  Föreskrifterna  var  desamma  som de som  Klason senare,  1909, skulle komma  

att föreslå i sitt utlåtande  som  Regeringsrättens sakkunnige  (se  aysnitt  4.2.3);  dvs, att  

gasningen av  kokaren skall  ske så  länge  som destillatet har en  dålig  lukt så  att denna  

lukt  inte alstras  då  luten koncentreras; att förbränningen i  den  roterande ugnen skall  

11°  Svensk Papperstidning  (1908d).  
III  Beträffande benämningen sodacellulosakorrunitt6n, var det fortfarande vanligt att benämna sulfatmetoden för 
sodametoden. Somliga ansåg att benämningen sodametoden med fördel kunde användas då det bl.  a  minskade 
risken för förväxling av sulfat- och sulfitmetoden  (se  bl.  a  Müntzing,  1910). 
112  Medlemsavgiften baserades på antalet tillverkningston,  5  öre  per ton  och år (Svenska Pappersbruks-
fareningens cirkulär  1910,  Nr.  43, Stockholms  företagsminnen).  
113  Svensk Papperstidning  (1908c). 
114  När kommittén skrev  en  redogörelse över  sin  verksamhet i januari  1910,  hade kommittén mottagit 
upplysningar frän fem medlemmar.  
113  Örebro Pappersbruks styrelseprotokoll  14/5 1908 (Samhall  Dala, Falun),  samt  Svenska Pappersbruks- 

p1
reningens cirkulär  1910,  Nr.  43 (Stockholms  företagsminnen).  
6  Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär  1910,  Nr.  43 (Stockholms  företagsminnen).  

112  Det är lite oklart vad detta är för skrift,  men  allt tyder på att det är  den  tryckta skriften Klason  (1908). 
118  Bilaga  2  till Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär  1910,  Nr.  43 (Stockholms  företagsminnen).  
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vara så fullständig som möjligt med hjälp av bläster; att varporna skall gå så hastigt att 

luten inte torrdestilleras där; att blyättiksprov skall tas på sodaugnen; att alstrandet av 

svavelföreningar i sodaugnen i möjligaste mån skall undvikas genom att så torr ved 

som möjligt används i kokningen; att skorstenen skall vara minst  50 meter  hög.119  En  

skillnad som Klason gör i föreskrifterna för sodacellulosakommitt6ns medlemmar, 

gentemot  de  uttalanden han gör som sakkunnig i Örebromålet, är att Klason i det 

senare utlåtandet skriver att  kondensatet  från kokarblåsningen luktar obehagligt, varför 

det inte bör släppas ut med avfallsvattnet, utan i stället bör användas i framställningen 

av ny koklut. I kommittéföreskrifterna säger Klason däremot att  kondensatet  kan 

släppas ut i ett större vattendrag.120 

Det  är oklart  vad som  hände  med  sodacellulosakommitt6n  efter  januari  1910.  Mycket  

tyder  emellertid  på  att kommitténs verksamhet upphörde  efter  bara några  få  år.121  

Oberoende  av  detta visar emellertid Cellulosaföreningens122  möten  under våren 1908, 

samt det  efterföljande arbetet  av  sodacellulosakommitt6n,  hur  ett samtida 

miljöengagemang i framförallt riksdagen (och i Örebrokonflikten123) motiverade till 

något  så  ovanligt  (se  aysnitt  2.3.3) som en total  uppslutning  bland Sveriges sulfat-

cellulosatillverkare kring ett tekniskt samarbete. Sodacellulosakommitt6ns verksamhet 

visar vidare att  man  även  på  branschnivå, liksom  OP,  tvingades ta vetenskapen  

119  Bilaga  2  till Svenska Pappersbruksföreningens cirkulär  1910,  Nr.  43 (Stockholms  företagsminnen).  
129  Utöver att delge sina medlemmar Klasons  skrifter,  uppmanade dessutom kommittén sina medlemmar att be 
"aktningsvärda och opartiska"  personer  anteckna "iakttagelser  af lukt  från fabrikerna" (Svenska Pappersbruksfö-
reningens cirkulär  1910,  Nr.  43, Stockholms  företagsminnen). I  Svensk  Papperstidning  (1909b)  redovisas  sedan 
en del resultat  från sådana iakttagelser gjorda  vid  bl.  a  Munksjö sulfatfabrik, Frånö sulfatfabrik och Grycksbo 
pappersbruk. Kommittén  hade  dessutom internationella  kontakter med  bl.  a  ingenjör  Schacht  från Weissenfels i  
Tyskland. Det  är dock oklart  om  något intensivare samarbete någonsin inleddes mellan  Schacht  och kommittén). 
Kommittén fann emellertid genom undersökningar att  det vid  kokning  av halm,  vilket  var den  råvara  Schacht  
använde  sig av,  bara bildades  13  %  av den  mängd merkaptan  som  bildas  då  trä kokas. Även handelskemist och 
ingenjör  J.  Landin  tog kontakt med  kommittén  angående en  uppfinning för borttagandet  av  lukten, vilken byggde  
på  merkaptanhaltiga  gasers reaktion med  framförallt nitrösa  gaser  (Svenska Pappersbruksfareningens cirkulär  
1910,  Nr.  43, Stockholms  företagsminnen)  (Om  Landins förslag,  se  bl.  a;  Landin,  1911). 
121  Dels  nämns,  så  vitt  jag  kunnat  se,  sodacellulosakommitten bara  en  gäng i  Svensk  Papperstidning  under 1909 
(Nummer 20)  och inte någon gäng  under 1910. Dels tyder en  notis i  Svensk  Papperstidning  (1916), nummer 13, 
på  att kommittén högst sannolikt inte längre existerade  vi den  tidpunkten. Där nämns nämligen att  en  kommitté 
tillsatts  på Sv.  Cellulosa- och Pappersbruksföreningens februarimöte,  bestående av  bl.  a  Klason och Müntzing,  
med  syfte att utarbeta ett förslag  på  yttrande från föreningens sida  på  Dikningslagskommittens lagförslag från  
året  innan.  Hade  sodacellulosakommitten fortfarande funnits  skulle  högst sannolikt i stället  den  fått uppdraget att 
utarbeta ett yttrande,  med de  specialkunskaper  som den  torde  ha  besuttit  på området.  Ytterligare  en faktor som 
talar  för detta är att  både  Müntzing och Klason  var  aktiva medlemmar i sodacellulosakorrunitten.  
122  Det var  inte bara inom  Svensk  Pappersbruksförening  som  åtgärder mot industrins föroreningsproblem 
diskuterades. Även Svenska  Pappers-  och Cellulosaingenjörsföreningen  gjorde det på  ett föreningsmöte  den 13/2 
1908 (Svensk  Papperstidning,  1909a). 
123  Utöver att Örebrokonflilcten nyligen gått upp  pä  regeringsrättsnivå, vilket  med all  sannolikhet uppmärk-
sammats  av  övriga branschen,  tyder  även  det faktum,  att  Johan  Ekman sammankallade till  det  andra bransch-
mötet i  maj 1908, på  att Örebrokonflikten sannolikt utgjorde ett viktigt skäl till branschsamarbetet.  
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(Klason) till hjälp. Här ser vi också  en  direkt koppling till Örebrokonflikten i det att 

sodacellulosakommitt6n betraktade Klasons utredningar, vilka ju framförallt gjorts på 

ÖP:s bekostnad, som  den  grund som kommittén hade att bygga sitt arbete på.  

4.3.7 	Sammanfattning 

KB:s utslag sporrade  de  klagande att vässa sina  argument.  Såsom nämndes i aysnitt  

4.1.8,  handlade det framförallt om att  de  klagande i stort sett förde fram samma motiv 

som i konfliktens första  fas, men  med vässade ekonomiska  argument.  Drätsel-

kammaren trycker exempelvis hårt på att ÖP med  sin  verksamhet inte  har  rätt att 

åsidosätta andras rätt till inkomst. Vad gäller förslag på åtgärder är hälsovårdsnämnden  

den  enda klaganden  under  denna  fas  som ger ett direkt förslag på åtgärd, nämligen 

ånyo att höja skorstenen. I övrigt hänvisas till  de  tyska koncessionsvillkoren i fråga om 

åtgärder. Dessa bidrar emellertid egentligen inte med någon ny teknisk  information  till 
öp.124 Att koncessionsvillkoren säger att  driften  vid vissa sulfatfabriker inte får 

påbörjas innan åtgärder vidtagits för att förhindra illaluktande och hälsovidriga  

dunster,  menar emellertid hälsovårdsnämnden bevisar att det vid dessa tyska fabriker 

måste  ha  vidtagits fungerande anordningar. Trots detta  har  ÖP låtit företa egna 

undersökningar, påpekar nämnden i  en  skrivelse i juni  1907,  "hvilka förfors med stor 

långsamhet, så att [...] målets afgörande fördröjdes i åratal." ÖP startade emellertid 

dessa "långsamma" utredningar som  en  följd av att några färdiga tekniska åtgärder inte 

stått att finna för företaget då det gjort studiebesök till bl.  a  Tyskland. Det mest 

rationella (billigaste) för företaget hade naturligtvis varit att "välja"  en  "färdig" åtgärd, 

i stället för att utveckla  en  ny, om  en  färdig åtgärd hade stått till  buds.  ÖP:s 

engagemang av Klason belyser tydligt hur teknikval i realiteten ofta handlar om 

tekniksökningbutveckling,  samt  hur det finns  en  dynamik mellan hur "nytt" det  

problem  är som skall lösas med tekniken, och hur dyrt det blir (i  form  av tid och 

pengar) för företaget att "välja" tekniken. Föroreningsproblemet var ett nytt  problem,  

och varken ÖP eller branschen hade tidigare  haft  några incitament att bygga upp 

kunskap kring problemet. Detta motiverade ÖP att anlita Klason, som i  sin  tur var 

tvungen att inleda med ren grundforskning om "luktens" beståndsdelar. Först därefter 

kunde Klason lägga fram ett förslag till åtgärd för kokargasernas oskadliggörande,  en  

åtgärd som  sedan  dessutom behövde testas och provköras innan  installation. 

124  Angående lukten sägs bara att  den  skall kondenseras och förbrännas. Vattenföroreningen föreslås i konces-
sionsvillkoren framförallt kunna avhjälpas med fiberuppsamlare och sedimenteringsbassänger, vilket också  
Schmidt  och Landin föreslagit i sitt utlåtande.  
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Klasons  rapport blev  färdig i  juli 1907,  drygt ett  år efter det  att  han  först engagerades  

av  ÖP.  Mason  betonar i  sin rapport  hur  åtgärden framförallt bör vara ekonomiskt 

försvarbar, genom att biprodukten terpentinolja  kan  utvinnas genom  kondenseringen.  

Mycket  talar  emellertid för att ÖP:s främsta  motiv  för att senare genomföra åtgärden,  

var  att bli kvitt lukten. I  det  genomgångna  materialet  finns inga tecken  på  att företaget  

tog  till vara  eller  vidareförädlade terpentinoljan. Klason gör också mycket 

anmärkningsvärda lekmannainlägg i fråga  om  luktens eventuella hälsovådlighet, och 

drar bl.  a paralleller  till  den  ryska nationalrätten kålsoppa. Dessutom uttrycker  han  i 

starka ordalag  om  hur  den  svenska allmänheten måste vänja  sig vid  "något intrång" i  

sin  bekvämlighet, och finna  sig  i  "livets  slit och släp,"  om Sverige  skall kunna 

utveckla  sin industri.  Alla dessa uttalanden sammantaget  tyder på  att Klason inte  kan  

sägas  ha  intagit  en helt  och hållet oberoende ställning gentemot industrin. Detta hävdar 

dessutom hälsovårdsnämnden i  sin kritik av  IClason i  december 1907.  Genom Klasons 

uppseendeväckande uttalanden bereds  vi  emellertid också  en  föraning  om den  samtida 

auktoritet  som han var.  

Genom dialogen  1907-1908,  mellan  KB  och ÖP angående  implementeringen  av 

Klasons åtgärd,  samt  genom ytterligare ett intyg av f.d. rektor Fernqvist, framgår att 

ÖP verkligen följde Klasons förslag om kondensering och förbränning av kokar-

gaserna. Efter att  under  hösten  1907 ha  använt sig av  en  provisorisk kondensor 

installerade ÖP  en  ny och större  kondensationsapparat under  våren  1908.  Med  den  nya 

kondensationsapparaten i ryggen framhåller ÖP även  under  denna  fas  av konflikten 

hur onödigt det  skulle  vara att uppföra  en  högre skorsten, speciellt  nu  när gaserna från 

kokarna är oskadliggjorda. Trots att ÖP, utåt sett, på det här sättet försöker låta påskina 

att företaget betraktar luktproblemet som löst, tyder emellertid ÖP:s fortsätta 

engagemang av Klason rörande sodaugnsgaserna på  en  annan inställning. Samman-

taget kommenterar ÖP luktproblemet mycket mer  under  denna andra  fas  av konflikten 

än tidigare. Detta beror sannolikt på att ÖP i och med Klasons  rapport  från sommaren  

1907,  för första gången  har en  teknisk åtgärd att sätta  in  mot problemet, som varken 

kräver att företaget upphör att tillverka kraftpapper eller kräver att det uppför  en  hög 

skorsten, som förutom att  den skulle  kosta väldigt mycket, av sakkunniga på området 

(Müntzing och  Sonden),  inte  heller  förväntades vara  en  speciellt  effektiv  åtgärd i 

sammanhanget.  

De  klagandes starka åberopande av  de  tyska koncessionsvillkoren  under fas en  bemöter 

ÖP i  sin  tur med att påpeka att  de  endast gäller vid nyanläggning eller vid utvidgning  
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av redan befintlig anläggning. Framförallt framhåller  OP  dock att det faktum att 

koncessionsvillkoren är tyska, också bidrar till att  de  saknar betydelse för svenska 

förhållanden. Dessutom betonas att sulfattillverkningen är av större betydelse för 

svensk ekonomi än för tysk.  Om  Ekman, som  under  denna  fas  av konflikten var  den  

enda sakkunnige som åberopades av  de  klagande, framhåller  OP  i  sin  tur återigen att 

hans utlåtande inte förtjänar något anseende.  OP  fortsätter emellertid att prisa  

Schmidts  och Landins inlaga, framförallt deras uttalande om att Svartån är förorenad 

redan ovanför bruket. 

Genom att Alvar Müntzing och  Johan  Ekman samlade till möten i Svenska Cellulosa-

föreningens  respektive  i Svenska Pappersbruksföreningens  regi under våren 1908, med  

syftet att starta ett branschgemensamt tekniskt samarbete för att övervinna sulfat-

branschens föroreningsproblem,  gays  OP en ypperlig  möjlighet att införskaffa  teknisk 

information  från branschen.  Vid en  genomgång  av diskussioner  och föredrag  vid de  

båda stora mötena i februari och  maj, samt av den  efterföljande sodacellulosa-

kommitténs verksamhet, blir  vi  emellertid varse att  OP  inte  hade  särskilt mycket  av ny 

teknisk information  att hämta där.  Under de  båda stora mötena  låg  hanteringen  av  

sodaugnsgaserna i  fokus. Det  betonades att  mer  uppmärksamhet  borde  ägnas gaserna 

från denna  del av processen,  vilket ju Klason höll  på med just då. Kanske lades fokus 

på  sodaugnsgasema därför att Klason redan utvecklat  en  åtgärd mot spridningen  av de  

illaluktande gaserna från kokarprocessen,125  eller så  ansågs hanteringen  av  sodaugns-

gaserna vara viktigast. Beträffande vilka faktiska förslag  på  åtgärder  som lades  fram  

under de  båda stora mötena,  var det  egentligen bara  den kondenserings-  och 

förbränningsåtgärd  som  Klason föreslagit  OP som  presenterades  som en  praktiskt 

fungerande åtgärd, även  om det  inte nämns någon upphovsman i samband  med  att  den 

informationen  återges i  Svensk  Papperstidning.  Inga  egentliga andra beprövade och 

fungerande förslag  på  åtgärder mot lukten  lades  fram.  Av de  internationella  kontakter 

som den  samlade branschen tagit i syfte att finna lösningar mot föroreningsproblemen, 

och  som  framkommer  under de  båda mötena, framgår vidare  hur  ÖP verkar  ha  sökt  

information på  "rätt ställen," dvs,  vid  bl.  a  Weissenfels och Cröllwitz i  Tyskland. Det  

framgår emellertid därmed också  hur  lite  ny teknisk information OP hade  att hämta  på  

branschnivå. Detta  faktum  blir än tydligare när sodacellulosakornmittä'n betalar  OP  för  

125  Mitt syfte är inte att utifrån dagens samlade kunskaper i ämnet försöka fastslå åtgärdens faktiska verkan, eller 
Klasons egentliga bidrag i sammanhanget. Möjligheten att kondensera och förbränna  de  illaluktande gaserna 
verkar  ha  varit känd  bland  flera.  Hans  bidrag torde emellertid  ha  varit att utveckla  en  praktiskt fungerande 
metod.  
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att få komma över resultaten från  de  undersökningar som Klason utfört vid  OP,  därför 

att kommittén insett att det var det enda material som fanns att tillgå på området. 

Branschsamarbetet belyser alltså framförallt hur lite kunskap som sammantaget fanns 

ifråga om föroreningsproblemet, vilket stödjer ÖP:s beslut att engagera Klason och 

initiera grundforskning.  

Under de  branschgemensamma mötena framkom inte  heller  några egentliga nya 

praktiskt fungerande förslag på åtgärder mot branschens vattenförorening. Filtrering 

och biologisk rening nämndes, ehuru det var åtgärder som betraktades både som alltför 

skrymmande  (150 m2  stort  filter  och dammar om  36 000 m3)  och dyra.  OP  själv 

berättar i december  1908,  i sitt svar på Medicinalstyrelsens utlåtande, att  man  i syfte 

att minska vattenföroreningen uppfört  den  skumningsbassäng som företaget ålagts ta i 

bruk genom KB:s utslag året innan.I26  På Gerells och Medicinalstyrelsens förslag om 

att ÖP:s avfallsvatten skall vara neutralt,  klart  och luktfritt,  samt  om att  OP  själv, inom 

bara några månader skall finna ut åtgärder för avfallsvattnets rening, påpekar 

emellertid  OP  att det torde vara väl mycket begärt eftersom sakkunniga på sina håll 

arbetat med frågan i åratal utan att finna några effektiva åtgärder.  

126  Skyddsväggen mot avloppsdiket, vilken  OP  också ålagts uppföra genom KB:s utslag, kommenterar  OP  över-
huvudtaget inte  under  denna  fas  av konflikten.  
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Kapitel 5 

DEN  VETENSKAPLIGA  KONTROVERSEN  
Kulmen på konflikten och Regeringsrättens utslag  1911 

1909  utgjorde lugnet före stormen i Örebrokonflikten. KTH:s (Klasons) utlåtande 

skickades till Civildepartementet i januari  1910  (KTH hade fått det från Klason i 

november  1909).  Det var ett viktigt utlåtande för både  de  klagande och  OP.  

Medicinalstyrelsen hade i sitt utlåtande fastslagit att lukten var skadlig för  den  

allmänna sundheten,  samt  att  OP  borde åläggas Sondens förslag att uppföra  en  högre 

skorsten. Dessutom hade Medicinalstyrelsen uttalat sig om effekterna av Klasons 

åtgärder och påpekat att dessa inte  skulle  överskattas. Troligtvis syftade Medicinal-

styrelsen på  den kondensationsanordning  som vid tiden för styrelsens utlåtande redan 

installerats på ÖP:s kokare. Det fanns i och med Medicinalstyrelsens utlåtande 

anledning för  OP  att förvänta sig att företaget  skulle  komma att tillskrivas någon  form  

av åtgärd även mot lukten. Av denna anledning var Civildepartementets tekniske 

sakkunniges (KTH:s/Klassons) utlåtande av största sannolikhet mycket intressant för 

både  OP  och  de  klagande.  OP  ville naturligtvis veta vilka åtgärder som företaget  skulle  

tvingas genomföra, och  de  klagande ville veta om åtgärderna  skulle  bli tillräckliga.  

1910  inleddes med KTH:s utlåtande och kom  sedan  i stort sett att helt och hållet 

präglas av det. Utlåtandet, liksom hela  1910-års  konflikt, berörde vidare i huvudsak 

bara luktfrågan.  De  klagande utgörs  under  denna sista  fas  av konflikten därför 

framförallt av hälsovårdsnämnden och  den  nya aktören stadsfullmäktige, som också 

helt och hållet kom att fokusera sig på luktproblemet.  Under  året kom också  en  ny 

sakkunnig att spela  en  stor betydelse, ingenjör Gelertsen, som anlitats av hälsovårds-

nämnden i syfte att bemöta KTH:s utlåtande. Kapitlet ayslutas med  en  redogörelse 

över Regeringsrättens utslag,  samt  över ÖP:s nya utmaningar efter utslaget.  

5.1 	KTH:s (Klasons) utlåtande 
Klason inleder sitt utlåtande med att kommentera luktens intensitet och eventuella 

hälsovådlighet, och framhåller bl.  a  att luktens olägenhet beror på i vilket väderstreck  

samt  i vilken höjd  man  befinner sig i förhållande till fabriken. I fråga om luktens  
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hälsovådlighet är Klason försiktigare i sitt uttalande  nu  än  han var 1907. Han  

konstaterar att  de som  bäst måste  anses  kunna bedöma förhållandet, läkarna, inte varit 

fullt eniga i frågan,  men  att  de  i allmänhet ansett att lukten inte är skadlig för friska  

personer, men  att däremot sjuka och "nervösa"  personer  i vissa  fall  kan  reagera  på  ett 

sätt  som "kan  antas" motverka deras tillfrisknande. Att lukten emellertid inte  kan anses  

vara särskilt skadlig menar Klason bevisas  av  att arbetarna i  de  aktuella fabrikerna inte 

gett uttryck för någon sjuklighet  som kan bero på  lukten.  Mason  påpekar dock att  han  

trots detta  anser  att varje  fabrik  bör göra  vad den kan  för att i möjligaste mån 

förekomma lukten. Åtgärderna måste emellertid vara ekonomiskt skäliga, fortsätter 

Klason,  eftersom  kraftmassan i  stor  omfattning är föremål för export och "torde  få 

anses ha en stor  nationalekonomisk betydelse."1  

För att kunna förhindra lukten krävs kunskaper  om  luktämnets  natur  och uppkomstsätt, 

fortsätter Klason, och påpekar att  en  utredning  om  detta finns  bilagt  utlåtandet.2  Denna 

utredning är  mer  utvecklad än  den han  sammanställde  1907,  och innehåller förutom  en  

utredning  om  kokargasernas beskaffenhet och oskadliggörande, även  en  analys  av  

gaserna  som  bildas  vid  sodaåtervinningen. Även  en tysk  översättning  av den  nya 

utredningen finns  bilagt  utlåtandet, och Klason upplyser  om  att  han  presenterat 

utredningen  på den  internationella föreningens "Verein  der  Zellstoff  —  und  Papier-

Chemiker"  årsmöte i  Berlin  i  november året  innan  (1908).  Klason berättar också att 

även sodacellulosakommitt6n tagit  del av  utredningen och "gillat"  den, samt  att 

dessutom  den  finska sulfatcellulosakonunittn3  använt  sig av  utredningen.  Eftersom  

inga anmärkningar därefter inkommit  mot  utredningen måste, menar Klason vidare, 

utredningen  anses  riktig. 

Klason  har  i utredningen fastslagit att mest merkaptan bildas vid kokning av 

kraftmassa (ÖP:s produkt) jämfört med vanlig sulfatmassa, därför att  en mindre  mängd  

alkali  används vid framställning av kraftmassa.4  Gentemot sitt uttalande  1907 har  

Klason  nu  dessutom funnit att större delen av merkaptanen förblir löst i kondensvattnet 

vid ångornas kondensering, varför han  nu  understryker vikten av att försöka avlägsna 

merkaptanen ur kondensvattnet så att  den  kan oskadliggöras. Avlägsnandet bör ske 

KTH (Klason) — Civildepartementet  17/1 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
2  Klason  (1908). 
3  Denna kommitté tillsattes  den 23  januari  1908  av  den  finska senaten för att utreda frågan om sulfatfabrikers 
förorening av vatten och luft, huruvida föroreningen var hälsovådlig  samt  vilka åtgärder som  skulle  kunna vidtas 
mot olägenheterna (Svensk Papperstidning,  1909c). 
4  I sitt utlåtande från  1907 (se  aysnitt  4.3.2)  förklarar Klason hur merkaptanen  binds  till alkalit och övergår till 
metylsulfid.  

140 



genom att  kondensatet  kyls till  en  temperatur av  80-90 grader,  så att större delen av 

vattenångan och terpentinoljan kondenseras,  men  inte merkaptanen.5  Klason beskriver 

här även ett nytt tillvägagångssätt för oskadliggörandet av merkaptanen ur kokar-

gaserna. Detta är  en  dyrare åtgärd än  den  han beskrev  1907 (se  aysnitt  4.3.2),  där han 

helt enkelt föreslog att merkaptanen  skulle  ledas till  en  eldstad och förbrännas. Med  

den  nya åtgärden menar Klason dock att explosionsrisken minskar. 

Åtgärden  går  ut  på  att  den gas som  inte kondenseras  leds  till  tre (tre, så  att  en av dem  

alternerande  kan  kopplas  ur)  slutna plåtbehållare, innehållande rumstempererad vitlut 

och försedda  med  till botten  gående  gastilledningsrör,  samt  från  toppen gående  

gasfrånledningsrör. I dessa behållare skall  sedan  återstoden  av  vattenångorna, tillsam-

mans  med  svavelföreningar och ammoniakgaser, absorberas  av  vitluten.  På  varje 

behållare skall  det  dessutom finnas  en  provkran där prover skall kunna tas  på  hur  

mycket merkaptan  som  absorberats  av  vitluten genom att  se om  ett  blypapper  färgas  

gult av  blymerkaptid. När merkaptanen väl absorberats i  en  behållare menar  Mason  att 

vitluten skall tömmas i  en  roterande ugn,  efter  att  den  terpentinolja  som  flyter  på  ytan 

ayskiljts.  Den gas som  vitluten inte lyckats absorbera  kan  innehålla metylsulfid  som  

inte absorberats  av  alkalit  om temperaturen  inte varit tillräckligt  låg  i behållaren, 

berättar Klason vidare,  men  poängterar också att metylsulfiden luktar svagare än 

merkaptanen.  Den gas som  inte absorberats bör emellertid,  enligt  Klason, ledas till 

skorstenen.6  

För  en  medelstor fabrik anser Klason att det torde räcka om var och  en  av  de  tre 

behållarna rymmer  1 m3  med  1/2 m3  vitlut i varje. Gasrören menar han i  sin  tur skall 

ayslutas med  en  horisontal perforerad  spiral  i botten av varje behållare,  samt  innehålla 

stigrör upptill, så att lut inte kan gå från  en  behållare till  en  annan genom 

tryckförändringar. Vad gäller  den  olja som dels ayskiljs vid  kondenseringen,  dels vid 

absorptionen, menar Klason vidare att  den  bör skakas om med vitlut så att 

merkaptanen löses ur innan oljan bearbetas vidare. Därefter bör  den  skakas med 

blysockerlösning så att  man  kan  se  om merkaptanen är utlöst (är  den  inte det färgas 

blysockerlösningen gul). Även  den  vitlut som förbrukas här anser Klason bör matas  in  

i  den  roterande ugnen.'  

5  KTH (Klason) — Civildepartementet  17/1 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
6  KTH (Klason) — Civildepartementet  17/1 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA),  samt  
bilagan Klason  (1908). 
7  Ibid.  

141 



Klason föreslår i utlåtandet dessutom åtgärder mot utsläppandet av illaluktande gaser i 

röken från sodaugnarna, och menar att  den  enda möjliga åtgärden är att ordna  driften  

av sodaugnarna så att där bildas så lite svavelhaltiga gaser som möjligt.  Han har nu  

funnit att det är så mycket som  4,5 kg  metylmerkaptan och  1,4 kg  svavelväte som 

följer med rökgaserna från sodaugnarna  per  dygn från Örebro,  samt  att  de  luktande 

ämnena från sodaugnarna är mycket mer förtunnade (utspädda i luft) och därmed 

svårare att förbränna än  de 0,17 kg  merkaptan och  2,3  kgs  metylsulfid som bildas vid 

kokningen  per  dygn. För att i möjligaste mån undvika alstrandet av svavelföreningar i 

sodaugnarna menar Klason dels att förbränningen i  den  roterande ugnen skall vara så 

fullständig som möjligt med hjälp av bläster, dels att luten skall komma så  stark  

(outspädd) som möjligt  in  i  den  roterande ugnen. Dessutom skall varporna gå så 

hastigt att luten inte torrdestilleras där, och  gasningen  av kokaren skall ske så länge 

som destillatet  har en  dålig lukt, så att denna lukt inte alstras då luten koncentreras i 

sodaregenereringen. Detta, menar Klason, går fortare ju torrare veden/mer 

koncentrerad luten är.  Desto mindre  sulfat som används, upplyser Klason vidare,  desto 
mindre  flyktiga svavelföreningar bildas dessutom i sodaugnarna. Klason ayslutar 

genomgången av  den  rationella  driften  av sodaugnen med att framhålla att; 

[m]an finner sålunda i korthet  den  lyckliga omständigheten vara för handen, att ju 
rationellare, ju mera ekonomisk  driften  är, ju  mindre  är ock lukten.9  

Sodaugnsdriften kan  sedan  lätt kontrolleras, fortsätter Klason, genom att pappers-

remsor indränkta i blyättika förs  in  i ett hål i murverket med  en  stång.  Den  tid det tar 

innan pappret färgas gulbrunt av blymerkaptid och svavelväte speglar driftsförhållan-

dena. Klason påpekar också att remsorna därefter kan förvaras i slutna glaskärl och 

användas för jämförande färg och luktprov. 

Angående i  sin  tur nyttan av  en  högre skorsten framhåller Klason att  en  sådan bl.  a 
skulle  berättigas av  den  svavelsyrlighet som bildas vid sodaåtervinningen, vilken i och 

för sig inte luktar,  men  som lätt skadar barrträd. Klason anser också att  en  högre 

skorsten berättigas av det faktum att lukten inte helt och hållet  skulle  kunna tas bort  
ens  genom hans åtgärder. Slutligen poängterar Klason att  en  högre skorsten  skulle  öka 

förbränningen av stenkolen.  Han  föreslår därför att  en 50 meter  hög skorsten byggs, 

och betonar att dels gaserna från sodaugnarna, dels ångorna från kokaren, dels  

8  Det är naturligtvis svårt att bedöma riktigheten i dessa beräkningar.  
9  KTH (Klason) — Civildepartementet  17/1 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA),  samt  
bilagan Klason  (1908). 
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rökgaserna från ångpanneanläggningen borde ledas dit. Klason berättar också att han 

rådgjort med sodacellulosakommitt6n i skorstensfrågan "för att kunna åberopa stöd av 

fackkunnig teknici för förslaget." Kommittén hade enligt Klason varit enhälligt  

positiv.  

Vad  gäller vattenföroreningen  anser  Klason inte att  den  utgör något större  problem  för 

ÖP:s  del eftersom den  större  delen av den substans som  löses  ur  veden  vid  

sulfatproduktion bränns upp i sodaugnen.  De  lösta organiska ämnen  som  ändå följer  

med  ÖP:s avfallsvatten bidrar  enligt  Klason bara  med en  "högst obetydlig" ökad 

förorening  av  Svartån,  "mindre  än  1/2 af hvad  vattnet redan  har  förut."1°  Utsläppet  av 

alkali  tycker  han  också är "högst obetydligt"  eftersom så  lite  alkali  används  vid  

framställning  av  kraftpapper.  Han anser  emellertid att  det  är omöjligt att,  såsom  Gerell 

och Medicinalstyrelsen föreslagit, göra avfallsvattnet fullt  neutralt, klart  och luktfritt. 

Dessutom, påpekar Klason,  skulle  tillämpningen  av en  föreskrift  om  avfallsvattnets  

neutralitet bero på kontrollantens  subjektiva omdöme,  samt  är Örebro  stads  

kloakvatten varken  neutralt, klart eller  luktfritt. Någon  luftning av  vattnet tycker  han  

inte  heller  behövs  vid en  sulfatcellulosafabrik. Gällande slutligen utsläppen  av  fibrer 

medger Klason att  de kan  sjunka till botten och utgöra fäste för "slembakterier" och  pä  

så  sätt förorena och skada fisknäten.  En fisk med  fibrer i gälarna  har han  dock  aldrig  

träffat  på. Han  föreslår likväl att fibermängden inte bör överstiga  60 mg, samt  att  det  

bör fastställas ett dygnsmedeltal.  Han  föreslår också att olja bör skummas  av  
avfallsvattnet,  samt  att  mesan  inte bör föras ut i ån. Sammantaget  anser  emellertid 

Klason att ÖP:s förorening  av  vattnet är "föga betydande."  

5.2 	Hälsovårdsnämnden ger ytterligare påminnelser med hjälp 

av sakkunnige ingenjören Gelertsen  
Under  två år,  1908-09,  är det tyst från hälsovårdsnämndens sida. I april  1910  svarar 

emellertid nämnden på KTH:s (Klasons) utlåtande. Nämnden berättar här att  den  fått 

kännedom om Klasons yttrande i nr  2  av  1910-års  nummer av Svensk Papperstidning,  

samt  att  den  inte tycker att Klasons föreslagna åtgärder "syntes egnade att medföra 

önskat resultat." På grund av detta  har  nämnden tagit kontakt med  en  kemiskt-

teknisk sakkunnig, ingenjören  Einar  Gelertsen från  Kimstad,  som enligt nämnden 

studerat området i flera år, och bett honom yttra sig över Klasons beräkningar och  

1°  KTH (Klason) — Civildepartementet  17/1 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
11  Hälsovårdsnämnden till Civildepartementet  28/4 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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förslag. Nänmden framhåller att det utlåtande av Gelertsen som är bifogat skrivelsen 

visar att hälsovårdsnämndens farhåga om (icke-) verkningarna av Klasons förslag inte 

varit obefogad. Med åberopande av detta yrkar hälsovårdsnämnden på att frågan skall 

underkastas ytterligare sakkunnig undersökning innan slutlig prövning. Yrkandet 

bifölls emellertid aldrig.  

Den  skrivelse från Gelertsen till hälsovårdsnämnden som finns bifogad nämndens 

skrivelse är daterad till  den 21  april  1910.  Gelertsen beklagar sig över att han inte fått 

längre tid på sig för sitt uppdrag så att han hade kunnat utföra  den  litteraturforskning 

och  de  praktiska försök han önskat.  Han  tror emellertid att yttrandet skall vara 

tillräckligt för att; 

ådagalägga hur stor [liten] betydelse  professor  Klasons ifrågavarande utlåtande bör 
tillmätas vid afgörandet af detta mål.12  

Hälsovårdsnämnden oroade sig troligtvis över att Regeringsrättens utslag  skulle  kunna 

komma väldigt snabbt efter det att KTH avgett sitt utlåtande, något som säkerligen 

bidrog till att nämnden krävde ett snabbt svar från Gelertsen. 

Gelertsen är mycket hård i  sin  kritik av Klason. Kritiken gäller framförallt Klasons 

beräkningar  men  även hans förslag på åtgärder. Bl.  a  anser Gelertsen att  den  beräkning 

av mängden förbrukat natrium i tillverkningsprocessen som Klason gör i syfte att 

belysa luktämnenas  natur,  är så överskattad att  den skulle  ge  en  "mycket underlig" 

sammansättning på svartluten. Klasons bestämning av mängden utsläppt merkaptan 

och svavelväte  under  sodaåtervinningen tycker Gelertsen i  sin  tur verkar vara för liten.  

Han  kommenterar också  de  uttalanden som Klason gör gällande luktens hälsovådlig-

het, och framhäver att  de  sanitära olägenheterna är större än vad Klason uppger. 

Sulfatfabriksarbetarnas utseende talar ett annat språk och kassationsprocenten  bland de  
värnpliktige  bland dem  är mycket stor, trots att  de  på grund af  sin  ålder ej så länge varit 
utsatta för luktens inverkan» 

Vidare påpekar Gelertsen att "[d]ålig lukt [...]  en  gång af naturen gjorts till särmärke 

för ämnen som bör undvikas i synnerhet om denna lukt är intensiv[1"14  Om  Klasons  

12  Gelertsen — hälsovårdsnämnden  21/4 1910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
13  Ibid. 
"Ibid.  
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jämförelse med aposteln  Paulus  och  den  ryska nationalrätten kålsoppa,15  säger han i  

sin  tur att; 

näppeligen [torde] hvarken  den af Professor  Mason  anförda aposteln  Paulus på sin tid 
eller  ryska  nationen nu  halva befunnit,  respektive  befinna  sig  väl  af de  milliontals 
kälhufvuden,  som  beredda till kålsoppa  skulle  gifva upphov till  en  merkaptanmängd 
motsvarande  den, som  Örebro Pappersbruk dagligen serverar sina grannar.16  

I slutet av  sin  skrivelse från november  1909  sammanfattade Klason sina förslag på 

anordningar/åtgärder i  12  punkter. Dessa kommenterar Gelertsen  en  efter  en. Om  det 

första förslaget, att absorbera  de  luktande ämnena vid kokarens gasning i vitlut, vilken 

då  den  mättats med merkaptan,  samt  då terpentinoljan ayskiljts, förbränns i  den  

roterande sodaugnen, hävdar Gelertsen att det vore "till ringa om  ens  någon gagn"17  

eftersom merkaptanen  skulle  bortgå med rökgaser innan  den ens  hade hunnit 

förbrännas i nämnvärd  grad. Om  det andra förslaget, att  den  terpentinolja som ayskiljs 

ur luten innan  den  förbränns i sodaugnen inte bör utsläppas i ån, poängterar Gelertsen 

att det vore "af föga betydelse för lukten,  men  utan tvifvel till gagn för fisket."18  Om  

det tredje förslaget, att kokarångoma bör kondenseras  samt  att  kondensatet  i  sin  tur bör 

användas till lösning av smältsoda, hävdar Gelertsen att ångorna vid smältsodans 

lösning i alla  fall  skulle  komma ut i luften. Klasons fjärde, femte, sjätte och åttonde 

förslag handlar alla om ett rationellare utnyttjande av befintlig teknik, dvs, att hålla 

luten koncentrerad genom så torr kokved som möjligt, att effektivisera skötseln av  den  

roterande ugnen och av varporna,  samt  att rationalisera användandet av natriumsulfat.  

Om  dessa förslag anmärker Gelertsen att  de  redan nyttjas vid andra sulfatfabriker utan 

någon effekt ur lukthänseende.  Om  Klasons sjunde förslag, att bygga  en 50 meter  hög 

skorsten, anmärker Gelertsen att det inte är tillräckligt högt.  Om  det nionde förslaget, 

att mesan inte bör utföras i ån, påpekar Gelertsen att det så vitt han vet ännu inte  ens  

ägt  rum. Om  det tionde förslaget, att olja bör ayskummas ur avfallsvattnet, fastslår 

Gelertsen att det torde sakna betydelse ur lukthänseende  men  vara av visst gagn för 

fisket.  Om  det elfte förslaget, att fibermängden i fabrikens avfallsvatten inte bör 

överstiga  60 mg per liter,  upplyser Gelertsen om att det inte säger något om hur 

mycket fibrer och andra ämnen som sammantaget släpps ut då det ju bara är att späda 

ut avfallsvattnet för att nå mängden  60 mg per liter.  Tidigare i skrivelsen  har  Gelertsen 

dessutom påpekat att ÖP:s avloppsvatten borde filtreras eftersom det ger Svartån "ett  

15  Denna jämförelse gör han redan i  sin  tidiga  rapport  från  1907 (se  aysnitt  4.3.2). 
16  Gelertsen — hälsovårdsnämnden  21/4 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
17  Ibid.  
18  Ibid.  
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ganska vackert tillskott af föroreningar."19  Om  det tolfte och sista förslaget, att anord-

ningarna då  de  utförts av  OP  borde kontrolleras och dokumenteras av sakkunniga, 

påvisar Gelertsen att det inte utgör någon garanti för att anordningarna används även 

efter det att kontrollen skett. 

Att några anmärkningar ännu inte framkommit mot dessa beräkningar och 

"verkningslösa" åtgärder menar Gelertsen, till skillnad från Klason, inte bevisar deras 

riktighet utan är  en  följd av att;  

de  enda sakkunniga i sammanhanget, dvs. "cellulosatelc.nicerna," hafva [...]  haft all  
anledning att ej göra några anmärkningarri20 

Gelertsen ger i stället egna förslag på åtgärder. Framförallt föreslår han att  OP  skall 

koka  sin  kraftmassa enligt sodametoden. Metoden är något dyrare  men,  betonar 

Gelertsen, det borde inte medföra så stora uppoffringar för bruket "att  de  kunna upp-

väga  de  olägenheter som Pappersbruket bereder sina anngr ar.„2i 

vid bedömande af  hvad  som är rimligt och skäligt torde icke ensidigt  de  kostnader, som 
kunna drabba fabriken få vara bestämmande utan äfven  de,  om också indirekta förluster, 
som åsamkas grannarna genom  de  obehag fabriken utsätter  dem  för.' 

Dessa indirekta förluster menar Gelertsen dessutom många gånger kan vara större än  

de  kostnader företaget  skulle  drabbas av om det förbjöds sprida lukten, exempelvis 

genom att  en  hel stad  skulle  kunna drabbas av minskad inflyttning på grund av lukten. 

Förslaget att koka kraftmassan enligt sodametoden menar Gelertsen dessutom stärks 

av att Klason dragit slutsatsen att det inte är möjligt att helt och hållet avlägsna  de  

illaluktande ämnena ur ugnsgaserna.  Om en  övergång till sodametoden trots allt  skulle 

visa  sig medföra alltför stora svårigheter, fortsätter Gelertsen, bör tyska sulfat-

cellulosafabriker studeras eftersom dessa; 

arbeta[r] enligt andra metoder [koncessionsvillkor], än  de  svenska, hvarigenom  man  
lyckats betydligt reducera  de  obehag, som dylika fabriker medfört för sina grannar[.]23  

19  Gelertsen — hälsovårdsnämnden  21/4 1910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
2°  Ibid.  
21  ibid.  
22  ibid.  

23  Ibid.  
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Gelertsen framhåller ayslutningsvis att det vore högst beklagligt om prejudikat  togs  

eller lagar stiftades i överensstämmelse med Klasons beräkningar och förslag, inte bara 

därför att förslagen är verkningslösa, utan även därför att ett sådant prejudikat  skulle  

döda intresset för mer ihärdiga försök att lösa problemet, såsom exempelvis ett totalt 

förbud mot att släppa ut besvärande lukt. Ett sådant förbud, fortsätter Gelertsen; 

behöfver [...] alls icke vara för industrien skadligt, tvärtom  skulle  det kunna gagna 
densamma genom att framtvinga tillvaratagandet av värdefulla biprodukter[J24  

Överhuvudtaget tycker Gelertsen att Klasons rekommendationer speglar  en  frånvaro 

av förslag på åtgärder som på något sätt  skulle  kunna innebära  en  ekonomisk 

uppoffring för bruket. Detta tycker han emellertid inte är underligt med  tanke  på att 

Klasons arbete utförts på pappersbrukets uppdrag och bekostnad.  

5.3 	Müntzing och Klason svarar på Gelertsens kritik 
Gelertsens skrivelse till hälsovårdsnämnden infördes i Örebro Dagblad  den 7  maj  

1910  och kom att möta skarpt motstånd, inte bara från Klason, utan även från 

branschens egen frontfigur Alvar Müntzing.  Debatten  om föroreningen från sulfit- och 

sulfatindustrierna följdes noggrant av branschens centrala tidskrift, Svensk Pappers-

tidning,  under  senare halvan av 1900-talets första decennium,25  och "slaget" mellan 

ingenjör Gelertsen och  professor  Klason kom att återges som  en  följetong i flera 

nummer av tidskriften  under 1910.  I nummer  10  återges exempelvis  en  insändare av 

Müntzing, vilken några dagar tidigare publicerats i Örebro Dagblad. Insändaren är ett 

genmäle på Gelertsens utlåtande och föregås i Svensk Papperstidning av några 

inledande ord, antagligen skrivna av Müntzing själv som ju var redaktör för tidningen. 

Här står bl.  a  att läsa att Gelertsens uttalande "är för långt och i sak för värdelöst för att 

[...] återgifva  [...]. 26  Utlåtandet, framhålls det, innehåller emellertid några "högst  

24  Gelertsen — hälsovårdsnämnden  21/4 1910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
25  Industrins föroreningsproblem, och framförallt luktfrågan, nämns i Svensk Papperstidning ett  par  gånger  per  år  
under  åren  1905-1907. Under 1908  behandlas emellertid frågan i så gott som varenda nummer. Mycket handlar 
detta år om branschens gemensamma ansträngningar i och med sammansättandet av sodacellulosakornmittin,  
samt  om  den  pågående riksdagsdebatten i föroreningsfrågan. Även  under 1909  och  1910  behandlas frågan 
frekvent i tidskriften,  men  inte lika mycket som  under 1908. Nu  informeras bl.  a  om Örebrokonflikten,  samt  om 
hur problemet behandlas i  Finland  där  man,  liksom i  Sverige,  vid  den  här tiden diskuterade  en  eventuell 
lagstiftning mot industrins luftförorening. I  Finland  övervägs  1910  bl.  a  om  man  skall införa inspektörer att 
övervaka om påbjudna åtgärder mot sulfatfabriker verkligen vidtas.  (Om  inspektörerna,  se  Svensk Pappers-
tidning  1910a, 1910d). 
26  Svensk Papperstidning  (1910b). 
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obefogade insinuationer mot svenska fackmän,"27  varför tidningen valt att publicera  

den  insändare av Müntzing där Gelertsens "insinuationer" återges. 

Müntzing inleder insändaren  med  att understryka att Gelertsen inte är  den  kände  

specialist som  Örebro  Dagblad  uppgett. Dessutom, fortsätter Müntzing, "[bär] inne- 

hållet i  hans  uppsats 	tydliga vittnesbörd  om  att  han ej kan  vara det."28  Müntzing 

berättar vidare  hur  han som  sekreterare för sodacellulosakornmitt6n, ett  par år  tidigare  

av  Gelertsen anförtrotts  en idé om  borttagande  av  lukten från sulfatproduktionen, 

vilken Müntzing,  som han  framställer  det,  "förmådde  få" en  cellulosafabrik att prova. 

Uteslutande  på grund av  Gelertsens uppträdande  blev  emellertid försöken  aldrig av,  

fortsätter Müntzing, och framhäver  hur  händelsen tar  luften ur  Gelertsens uttalande  om  

att sodacellulosakommittai avvisar  de  förslag till nya  metoder  i  fabrikationen som  

innebär nämnvärda uppoffringar. Därefter  går  Müntzing över till att belysa "faktiska 

felaktigheter" i Gelertsens uttalanden. Bl.  a  hävdar Müntzing att Gelertsens påstående 

att  Masons  undersökningar bekostats  av  ÖP är felaktigt, och att undersökningarna i 

själva verket bekostats  av  ett särskilt statsanslag.29  Dessutom finns  det  felaktigheter i 

Gelertsens  rent  tekniska påståenden, fortsätter Müntzing,  men  upplyser att  han  inte  

finner det  "skäligt att spilla hut  på  döda kråkor[1"3°  Det  anförda menar  han  emellertid  

borde  vara tillräckliga  bevis  för att inte fästa någon uppmärksamhet  vid  Gelertsens 

uttalande.  

Mason  svarar också själv  på  Gelertsens  kritik,  dock  en  dryg månad senare än 

Müntzing.  Svaret,  i vilket  Mason  ger både  egna och,  som han  uttrycker  det,  "medkom-

mitterades" (medlemmarna i sodacellulosakommitt6n)  svar på  Gelertsens uttalanden, 

publiceras i  nummer 13 av 1910-års Svensk  Papperstidning, och  den 7 juli 1910  i 

Örebro  Dagblad.  Klason inleder  med  att understryka att stora delar  av  Gelertsens  

kritik  mot  hans  analys baseras  på en  felskrivning  han  råkat göra  angående  mängden  

natrium som  blir kvar i massan.  Han  betonar emellertid att  det  egentliga syftet  med det  

experiment  han  redogjort för i samband  med  felskrivningen uteslutande varit att belysa 

att svavelförlusten i sodaåtervinningen framförallt föranleds  av  bildningen  av  svavel-

väte och merkaptan.  Vad  gäller vidare kritiken  av  förslaget att förbränna merkaptanen 

i  den  roterande ugnen därför att merkaptanen  skulle bortgå med  rökgaser innan  den 

77  Svensk Papperstidning  (1910b). 
2S  Ibid.  
79  Ett underligt uttalande av Müntzing kan tyckas, eftersom han som sekreterare i sodacellulosakommitten gett 
ersättning till  OP  för utlägg i samband med Klasons utredning.  
39  Svensk Papperstidning  (1910b). 
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ens  hade hunnit förbrännas, slår Klason ifrån sig  den  genom att understryka att 

luktförhållandena förbättrats vid  OP sedan  förslaget anammats. Angående i  sin  tur 

kritiken mot förslaget att införa  en  maximalgräns på utsläpp av  fiber  till  60 mg per 

liter,  därför att gränsen lätt  skulle  kunna kringgås genom utspädning, påpekar Klason 

att det i hans  rapport  finns fogat "vid rationell gång av fabrikationen."31  

I slutet av skrivelsen presenteras  "de  malkommitterades" anföranden.  De  framhåller 

bl.  a  att omsättningen på natrium faktiskt kan bli väldigt stor  under  vissa förhållanden. 

Angående Gelertsens förslag om att lägga om tillverkningen från sulfat till  soda  

anmärker  de  medkommitterade vidare att papper som är tillverkat av sodamassa inte 

kan konkurrera med papper tillverkat av sulfatmassa, och dessutom upplyser  de  om det 

svenska kraftpappret världsrykte. Mot påståendet att sodacellulosakommitth endast  

skulle se  till frågans ekonomiska resultat anmärker  de  medkommitterade därefter att 

det väl knappast kan finnas någon som är mer intresserad av frågans lösning än  just de.  

Slutligen understryker  de  dessutom det felaktiga i att jämföra  Sverige  med exempelvis 

Tyskland eftersom  Sverige  inte  har en  lika stor inhemsk marknad som Tyskland och 

därför är utsatt för  en  hårdare internationell konkurrens.  

5.4 	ÖP kommenterar KTH:s (Klasons) utlåtande 
I augusti  1910,  mitt  under  debatten mellan Gelertsen och Klason, kommenterar  OP  
Klasons utlåtande.  De  få kommentarer som  OP har  på utlåtandet gäller framförallt 

förslagen om  en  hög skorsten för  de  luktande gaserna,  samt  om  en  låg fiberhalt på 

avfallsvattnet. Skrivelsen blir något lustig då  OP  här dels skall bemöta Klasons 

utlåtande såsom dömande instans (Civildepartementets), och dels stödja sig på Klasons 

utlåtanden såsom gjorda av egen sakkunnig.  OP  betecknar emellertid Klasons 

utlåtanden som "högskolans" utlåtanden i  de  fall  han gjort  dem  som Civildepartemen-

tets tekniske sakkunnige. 

Angående högskolans utlåtande om att det  skulle  vara  en  fördel för brukets omgivning 

om det byggdes  en  ca  50 meter  hög skorsten, anser  OP  att företaget helt borde befrias 

från det eftersom ångpannehusets skorsten redan är  45 meter  hög. Vad gäller vidare 

förslaget att  OP  skall vidta anordningar så att fibermängden i avfallsvattnet inte  

31  Klasons genmäle finns i Klason — Civildepartementet  24/6 1910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildeparte-
mentet, RA), i Örebro Dagblad  den 7/7 1910,  och (något omarbetad) i Svensk Papperstidning  (1910c). 
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överstiger  60 mg per liter  därför att  Schmidts  och Landins utredning visat att 

fibermängden kan begränsas till  den  nivån, påpekar ÖP att  den  mängden bara kan nås i  

den del  av fabrikationsvattnet som kan renas med stoffångare. I syfte att bevisa detta  

har  ÖP varit i kontakt med  John  Landin som intygar att han anser  en  maximihalt på  60 

mg  uppslammade ämnen  per liter  avloppsvatten vara "för sträng."32  ÖP åberopar som 

bevis här även  en  utredning som ingenjör  Tor  Carlsson gjort för Dikningslags-

kommitténs räkning, där det framhålls att "Füllnerfilter" inte kan användas i sulfa& 

cellulosatillverkningen därför att filtrets porer så snabbt täpps igen.33  Om  detta säger 

ÖP att; 

[d]enna med verkligheten öfverensstämmande svårighet är vid flere försök vid 
pappersbruket konstaterad och synes det oss orimligt fordra, att vi  skulle  rena allt 
affallsvatten från vår fabrik till  en  renhetsgrad, som med hjälp af bästa kända apparat 
kan åstadkommas endast för  en del  af fabrikationsvattnet  under  det att reningsapparaten 
är oanvändbar för större delen af detsamma.34  

Avslutningsvis kommenterar ÖP  den  pågående debatten mellan Gelertsen och Klason. 

ÖP framhåller att  man  för att skaffa sig  en  uppfattning om värdet på Gelertsens 

utredning bara behöver läsa Klasons svar, vilket ÖP  lagt  som bilaga till skrivelsen.35  

ÖP påpekar dessutom att Klason samrått med sodacellulosafabrikantemas "egen 

kommitté av sakkunniga för hithörande frågor," dvs. sodacellulosakommitt6n, inför 

genmälet till Gelertsen.  

5.5 	Gelertsens svar på kritiken från Müntzing och Klason  
Den 15  augusti  1910, en  dryg månad efter Klasons insändare i Örebro Dagblad och 

Svensk Papperstidning, skrev Gelertsen ännu ett utlåtande i ärendet, adresserat till 

hälsovårdsnämnden i Örebro. Utlåtandet infördes i Örebro Dagblad i slutet av augusti 

och så småningom även i Svensk Papperstidning.36  Gelertsen hävdar i sitt andra 

utlåtande att  de  orimliga resultat angående bl.  a  förlusten av natrium, vilka han fått 

fram utifrån Klasons beräkningar, inte alls (!) beror på att Klason skrivit fel, utan på att 

ett flertal av Klasons uppgifter är "felaktiga,"  samt  delvis härrör från "abnorma" 

fabriksförhållanden och beräkningar. Gelertsen understryker dessutom att han aldrig  

32  Landin — ÖP  15/4 1910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
33  Carlsson  (1910). 
34  ÖP —  Civildepartementet 5/8 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 191, Civildepartementet,  RA).  
35  Företaget syftar här  pä  Klasons första genmäle (Örebro  Dagblad den 7/7 1910),  vilket  var det  enda genmälet 
frän Klason  vid tiden  för ÖP:s  skrivelse  i augusti  1910. 
36  Örebro  Dagblad 23/8 1910 samt Svensk  Papperstidning  (1910e). 
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påstått att Klasons svartlutsanalys, vilken visar på  en  stor omsättning av natrium i 

produktionen, varit oriktig, bara att  den  inte motsvarar normala förhållanden och 

därför inte är lämplig att utgå ifrån vid beräkningar rörande sodaåtervinningen. 

Gelertsen påpekar också att han finner det underligt att Klasons slutsatser råkat 

sammanfalla med vad  man sedan  gammalt funnit vara ekonomiskt fördelaktigt inom 

sulfatcellulosatillverkningen, och därför är något som redan tillämpas vid flera fabriker 

(däribland ÖP). Föreskrifter som tillämpas av  rent  ekonomiska skäl torde väl, fortsätter 

Gelertsen, inte medföra någon förbättring i lukthänseende?37  

I fråga om kraftpapprets "världsrykte" framhåller Gelertsen i  sin  tur att kraftpappers-

produktionen trots detta  har en  jämförelsevis föga betydelse för  Sverige.  Äran av att 

vara så gott som ensam tillverkare blir dessutom måttlig i betraktande av att orsaken 

till detta är att ett flertal pappersproducerande länder finner obehagen av dylika 

fabriker vara större än nyttan, fortsätter Gelertsen.  Han  påpekar också att han finner 

det anmärkningsvärt att  OP  tidigare gjort  en  omläggning i  sin  tillverkning, från  soda  

till sulfat, utan att  ha  uppnått några särskilt positiva ekonomiska resultat.38  

Gelertsen ayslutar sitt andra utlåtande med att betona att syftet med hans utlåtande 

varit att bistå med  en  "grundlig" och "opartisk" utredning av frågan för att, som han 

uttrycker det, "kanske lösa problemet," eller i alla  fall  "säkerligen" ge uppslag till 

"mer ekonomiska metoder" för industrin,  men  framförallt för att möjliggöra  en  mot 

alla rättvis lagstiftning. Det är anmärkningsvärt att Gelertsen här nämner det 

ekonomiska motivet efter att han i sitt första utlåtande  sagt  att företagets kostnader inte 

skall få vara styrande i sammanhanget. Avslutningsvis säger Gelertsen att Klasons 

förslag talar för sig själv i det att lukten från  OP  "väl aldrig varit värre än  under de  

senaste månaderna."39  

5.6 	Klasons andra genmäle till Gelertsen 
I nummer  20 1910  ger Svensk Papperstidning  en  sista samlad kommentar om 

Gelertsen-Klason debatten, där Gelertsens andra uttalande  (se  ovan) och ett andra 

genmäle från Klason redovisas.  De  båda uttalandena föregås i  sin  tur av ett  par  

inledande ord, möjligen skrivna av Müntzing, där det berättas att stadsfullmäktige i  en 

37  Gelertsen — hälsovårdsnämnden  15/8 1910  (Örebro stadsfullmäktige protokoll och handlingar  1910, Serie A,  
nummer  116,  Örebro stadsarkiv).  
38  Ibid.  
39  Ibid.  
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skrivelse till Civildepartementet månaden innan  (se  aysnitt  5.8)  "insinuerat" att Klason 

bör betraktas som jävig i frågan eftersom han, utöver att vara Civildepartementets 

sakkunnige, även  haft  i uppdrag att biträda  OP.  På grund av detta,  samt  med anledning 

av Gelertsens senaste utlåtande, underrättar  den  anonyma författaren vidare,  har  

iüason skrivit ännu ett genmäle. 

Klason inleder detta med att tillbakavisa kritiken rörande hans beräkningar  men  

överger snart  de rent  vetenskapliga/tekniska frågorna för mer allmänna frågor. Bl.  a  

kommenterar Klason  sin  påstådda jävighet i frågan och hävdar att han inte tagit emot 

"ett enda öre" av  OP. Han  framhäver vidare att  de  tekniska undersökningar han gjort 

på området bekostats av Sulfatcellulosaföreningen (han torde mena Svenska Pappers-

bruksföreningens sektion för sulfatcellulosapapper) när luktfrågan "började blifva af 

stor betydelse." Styrelsen för  OP  tillät helt enkelt att  de  nödvändiga experimenten 

utfördes där, fortsätter Klason.4°  Klason ger  sedan en  beskrivning av resultaten av 

experimenten och redogör återigen för hur;  

de  luktande ämnen, som vid denna fabrikation uppkomma, äro desamma som utvecklas 
af angripen hvitkål och hvars lukt ganska skarpt framträder  t. ex.  på hösten efter 
hvitkålsskörden, då affallsämnen kvarligga på fältet, och som var och  en  känner till från 
hvitkålssoppan.41  

Han  poängterar därefter hur han, såsom Civildepartementets sakkunnige, uttryckligen 

framhållit att allt som kan göras för att förebygga denna olägenhet borde göras så 

länge det är förenligt med brukets ekonomiska existens. Att han kritiseras för att inte  

ha  föreslagit strängare åtgärder tycker Klason är beklagligt eftersom han anser att det 

med målets remitterande till KTH omöjligen kan  "afses  annat än att få föreslagna 

sådana åtgärder som voro förenliga med brukets existens."42  

Klason ber också om att få erinra om  en del  faktorer i fråga om  de  åtgärder han 

föreslagit; att endast  en  liten  del  av  de  åtgärder han föreslagit för  OP  verkligen utförts; 

att han inte sett hur  de  utförts, eller att varken han eller (så vitt han vet) någon annan  

4°  Det går dock att ifrågasatta dessa uttalanden.  Via  Müntzings inledningsanförande vid Svenska Cellulosa-
föreningen möte  den 15  februari  1908  vet vi att ÖP sannolikt erhöll ekonomiskt bidrag frän ett okänt antal 
medlemmar av Svenska Pappersbruksföreningens sektion för sulfatcellulosapapper för Klasons undersökningar. 
)k andra sidan vet vi genom sodacellulosalcommitt6ns arbete att  OP  också erhöll ekonomiskt bidrag därifrån för 
Klasons undersökningar  (se  aysnitt  4.4).  Dessutom säger Klason här emot Müntzing, som påpekat att 
undersökningarna bekostats av ett särskilt statsanslag  (se  aysnitt  5.3). 

41  Svensk Papperstidning  (1910e). 
42  Ibid.  
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sakkunnig aysynat det i efterhand;  samt  att effektiviteten av åtgärderna endast kan 

avgöras efter att samtliga åtgärder utförts och kontrollerats. Dessutom poängterar han 

att han aldrig påstått att effektiviteten av åtgärderna  skulle  vara hundraprocentig; 

utan endast så stor som för närvarande är möjlig att åstadkomma utan att ändra hela 
fabrikationens karaktär,  hvilket  senare naturligtvis låg utanför  min  befogenhet att göra 
förslag om.43  

Avslutningsvis framhåller Klason att han helst inte hade velat avge något yttrande i 

Örebromålet,  men  att han blivit ombedd att göra det på grund av sina kunskaper på 

cellulosateknikens område.  

5.7 	Hälsovårdsnämnden vänder sig till stadsfullmäktige —  

en  effekt av  den  vetenskapliga  kontroversen  
Efter det att hälsovårdsnämnden delgetts Gelertsens andra utlåtande skickar nämnden 

det vidare till Civildepartementet med ett bifogat brev. Nämnden berättar i  brevet  att 

polischefen" i Örebro, tillika rådmannen  Nils  Aschan, några dagar tidigare inkommit 

med  en  skriven vädjan till nämnden om att  den  skall begära av stadsfullmäktige att  den  

i  sin  tur skall be Civildepartementet om  en  ny teknisk undersökning, med nya 

sakkunniga, mot att fullmäktige förklarar sig villigt att ställa medel till förfogande för 

detta. Nämnden  anger  i skrivelsen till Civildepartementet inte polischefens motiv till 

detta, dvs, att han annars befarar att Klasons undersökningar, i  brist  på annan 

"officiellt erkänd utredning," blir normgivande för Regeringsrättens beslut,  samt  "till 

obotlig skada för ett af Örebro stads mest vitala intressen [...] att förskonas från [...] 

hälsofarlig luft."45  Polischefen menar att  den  "massmediala kritiken" av ingenjör 

Gelertsen tyder på  en  sådan utgång. 

Nämnden berättar vidare för Civildepartementet att  den  följt polischefens vädjan och 

skickat frågan vidare till stadsfullmäktige för beslut, och ber därefter Civil-

departementet att vänta med domen tills efter det att stadsfullmäktige beslutat i 

frågan.46  Härmed  har  hälsovårdsnämnden sammanställt  sin  sista skrivelse i målet.  

43  Svensk Papperstidning  (1910e).  
" Enligt  1874-års  hälsovårdsstadga var polischefen/polismästaren självskriven ledamot av hälsovårdsnämnden i 
stad (§  1  mom.  2). 
45  Aschan — hälsovårdsnämnden (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie A,  nummer  116,  
Örebro stadsarkiv).  
46  Hälsovårdsnämnden — Civildepartementet  16/8 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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5.8 	Stadsfullmäktige går till aktion 
Hälsovårdsnämnden skriver alltså, efter vädjan från polischefen, till stadsfullmäktige 

om agerande i frågan i augusti  1910.  Nämnden framhåller i skrivelsen att även om  den  

inte  haft  anledning att underkänna Gelertsens sakkunskap, "torde å andra sidan icke 

vara fullt säkert att Gelertsens förebragta utredning visar sig övertygande."47  Nämnden 

påpekar också att chanserna för att  en  ny utredning skall påbörjas ökar om staden 

beviljar medel därtill,  samt  att  en  sådan uppoffring  skulle  belysa vilken betydelse 

staden lägger vid problemets lösning.48  

Drygt två veckor senare inkommer stadsfullmäktige med  en  mycket omfattande 

skrivelse till Civildepartementet, följd av flertalet bilagor. Fullmäktige  har  då valt att 

inte följa polischefens uppmaning i fråga om att erbjuda sig bekosta  en  ny utredning. 

Kostnaden för  en  utredning om lämpliga åtgärder mot olägenheterna ansåg stads-

fullmäktige att "motparten"  (OP)  borde stå för. Fullmäktige tycker emellertid att det är 

lämpligt att  den  inkommer med påminnelser i målet. Förutom att, såsom hälsovårds-

nämnden, endast fokusera på olägenheter ur ren "sundhetssynpunkt" uppger stads-

fullmäktige att  den  även vill fokusera på olägenheter av ren "ekonomisk" och 

"samhällelig" natur.49  Skrivelsen fokuserar trots detta framförallt på frågan om luktens 

hälsovådlighet och det refereras till flera sakkunnigutlåtanden på området, bl.  a  till 

stadsläkarens, Örebro läkaresällskaps, förste provinsialläkarens, Kungl. Medicinal-

styrelsens och Örebro lasarettsläkares utlåtanden.  De  flesta av dessa utlåtanden  har  

redogjorts för tidigare och  de  behandlar som nämnts bl.  a  hur lukten skapar illamående 

hos  en del  personer  samt  hur  den  framtvingar stängning av dörrar och fönster som 

borde hållas öppna för luftväxling, vilket i  sin  tur vållar försämring i hälsotillståndet 

etc. Ett nytt  argument  mot lukten som används av stadsfullmäktige är emellertid hur  

den  skapar obehag för luftorganen "med däraf orsakad nedsättning i välbefinnande, 

trefnad och arbetslust[1"5°  

Efter att  ha  refererat till  de  "medicinska auktoriteterna med fackkunnig erfarenhet" vill 

stadsfullmäktige också uppmärksamma Civildepartementet om ett offentligt möte som 

hållits i staden några dagar innan skrivelsens sammanställning.  

47  Hälsovårdsnämnden — stadsfullmäktige  16/8 1910  (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, 
Serie A,  nummer  116.  Örebro stadsarkiv).  
45  Ibid.  
4°  Första beredningsavdelningen — stadsfullmäktige  9/9 1910  (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  
1910, Serie  B, nummer  94,  Örebro stadsarkiv).  
5°  Stadsfullmäktige — Civildepartementet  17/9 1910  (Regeringsrättsalct  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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5.9 	Offentligt möte i Trefaldighetskyrkan  
Den 6  september  1910  arrangerade Örebro Kommunala förenings styrelse ett offentligt 

möte i luktfrågan. Vid mötet som hölls i Trefaldighetskyrkan i centrala Örebro,  den  

dåvarande största samlingslokalen i staden, deltog ca  800-1000  personer. Inbjudan 

hade skett  via  annonser i ortens tidningar. Ordföranden för Kommunala föreningen, 

rektor K. Booberg, inledde mötet med att berätta att föreningen fått påstötningar från 

flera håll, särskilt från stadsfullmäktiges sida, angående utlysning av ett dylikt möte. 

Därefter gjordes  en kort  resumé över ärendets gång  under de sex  år som olägenheterna 

överklagats, eller som  man  uttrycker det i Örebro Kuriren dagen efter mötet,  under de 

sex  år som "striden stått" mellan stadsinvånarna och pappersbruksbolagets intressen. I 

samma artikel skriver  man  också att;  

[die  olika faserna av denna strid torde till sina huvuddrag vara så väl kända att vi förbi-
gå talarens redogörelse för densamma.51  

Efter resumén lästes  de  skilda utlåtandena av medicinskt fackkunniga upp, varefter 

ordet blev fritt för mötesdeltagarna. Häradshövding E. Geijer, som satt med i stads-

fullmäktige, inledde med att upplysa om att syftet med mötet,  samt  med regerings-

rättsmålet i stort, inte var att utreda om vilka möjliga åtgärder mot olägenheterna som 

fanns, eller vad sådana åtgärder  skulle  kosta ("detta är bolagets sak"),52  utan i stället att 

utreda om olägenheten var sådan att stadens invånare hade rätt att kräva  en  förändring 

i tillverkningen. Geijer påstod  sedan  att  OP  hävdat att  en  omläggning av 

tillverkningen53  skulle  kosta  32 000  kr  per  år.  En  sådan utgift, fortsatte Geijer, "vore  

en  obetydlighet gentemot  de  förluster och obehag, som genom lukten tillfogas stadens  

30 000  innevånare."54  Geijer påpekade också att han ansåg att alla som hade  en  

ledande ställning av något  slag  i staden, såsom lärare, arbetsgivare och "kvinno-

föreningar" etc., borde göra skriftliga utlåtanden att tillföra stadsfullmäktiges skrivelse. 

Någon som antagligen hörde Geijers uppmaning var arméchefen, som ett  par  månader 

senare kom att skicka ett enskilt skriftligt utlåtande till Civildepartementet. 

Efter Geijer var det riksdagsmannen A.P. Gustafssons tur att framhäva att sådan 

industri som det var frågan om här, inte bara "förpestar" luften utan även "fördärvar"  

51  Örebro Kuriren  7/9 1910. 
52  Protokoll från offentligt möte  den 6/9 1910  (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie  B, 
nummer  97,  Örebro stadsarkiv).  
53  Det är svårt att avgöra vad som här åsyftas med  "en  omläggning av tillverkningen,"  men  troligt är att det 
handlar om  en  omläggning av tillverkningen från sulfat till  soda. 
54  Protokoll från offentligt möte  den 6/9 1910  (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie  B, 
nummer  97,  Örebro stadsarkiv).  
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vattnet, varför  man  även borde tänka på fiskerinäringen och strandägarna.  Talaren  

därefter, doktor N.A. Nilsson, meddelade i  sin  tur att han i motsats till  OP  ansåg att;  

en  exportindustri som  den  ifrågavarande,  hvilken  kunde medföra sköfvlande af skogen 
och därmed klimatets försämring, vattnets förgiftande och luftens förpestande, ej vore 
önskvärd.55  

Nilsson yrkade dessutom på att det  skulle  samlas  in  namnunderskrifter i syfte att kräva 

att  den del  av ÖP:s tillverkning som medförde "elak" lukt  skulle  förläggas "minst tre  

mil  från stad, köping eller  by."  Efter att häradshövding Geijer uttryckt sitt tvivel över 

möjligheterna till Nilssons förslag återtog emellertid Nilsson sitt yrkande. Därefter 

citerade redaktör Söderberg ett  par  rader ur  en  gammal  visa  om tobak; "mången blir av 

lukten sjuk, mången sätter därpå värde."56  I nästa dags nummer av Nerikes Allehanda 

stod  sedan,  angående Söderbergs citat, att;  

man  behövde endast ändra till ingen sätter därpå värde, för att få orden att passa i fråga 
om pappersbrukslukten, ehuru det visserligen sagts, att det  skulle  lukta pängar.57  

Mötet ayslutades med att redaktör  Karl  Malmrot, Kommunala föreningens sekreterare  

samt  ledamot i stadsfullmäktige, läste upp ett resolutionsförslag,58  vilket enligt redak-

tionen på Nerikes Allehanda blev "enhälligt antaget med kraftiga jarop."59  

55  Protokoll  frän  offentligt  möte  den 6/9 1910  (Orebro  stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie B, 
nummer 97,  Örebro stadsarkiv).  
56  Ibid.  
57  Nerikes Allehanda  7/9 1910. 
58  Resolutionsförslaget löd; "Ett i  dag den 6 september 1910 af  Orebro  kommunala förening utlyst allmänt möte  
med  stadens invånare, samlade till ett  antal af  minst  800 personer eller så  många  som den  tillgängliga största 
samlingslokalen härstädes rymmer,  har  rådgjort i  anledning af de sedan 6 år  tillbaka här öfverklagade 
olägenheterna  af driften vid det  i grannsocknen Almby belägna Örebro Pappersbruk. Allt fortfarande och icke 
minst  under  detta  års  sommar  ha  stadens invånare  vid  östliga vindar plågats  af de  luftförorenande och därför 
hälsovidriga dunsterna från nämnda pappersbruk, hvilka  dunster  bruksaktiebolaget trots föreläggande  af  
myndighet och förslag  af  anlitade sakkunniga icke kunnat förekomma.  Den af  dessa illaluktande ångor vållade 
otrefnaden och hälsofaran hotar att hindra  staden  i dess utveckling, genom att drifva  en del  känsligare  individer 
ur  samhället, afhälla  personer  från att hitflytta och  delvis  omintetgöra verkan  af de  dyrbara hygieniska åtgärder, 
till hvilka samhället i enlighet  med  hälsovårdsstadgan för rikets städer är förbundet. 
Mötet beslutar att,  med  tacksamt erkännande för  hvad  hälsovårdsnämnden  pä  stadens vägnar åtgjort för att  få  
olägenheten  af  pappersbruksdriften aflägsnad, instämma i nämndens yrkande, att konungen  måtte, med  
upphäfvande  af  Kungl. Maj:ts Befallningshafvande öfverklagade utslag  af 12 april 1907,  förelägga Örebro 
Pappersbruksaktiebolag, dess  styrelse  och dennas ledamöter att inom  af  konungen bestämd kortare  tid  halva  vid  
Orebro  Pappersbruk vidtagit sådana åtgärder, att olägenheten afhjälpes, och detta  vid  påföljd att, därest  sådant  
icke före utsatt  tids  utgång skett, icke  fir  vid  pappersbruket, till dess dylika åtgärder vidtagits, drifvas  den  
tillverkning, däraf ifrågavarande olägenhet orsakats. 
Mötet hemställer vördsamt, att herrar Stadsfullmäktige i samhällets intresse vidtaga  de  kraftigaste åtgärder för att  
hos  Kungl. Maj:t vinna afseende för hälsovårdsnämndens yrkande,"  (Protokoll  från  offentligt  möte  den 6/9 1910,  
Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie B, nummer 97,  Örebro stadsarkiv). 

Nerikes Allehanda  7/9 1910. 
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Om  det offentliga mötet i Trefaldighetskyrkan säger  sedan  stadsfullmäktige i  sin  

skrivelse till Civildepartementet, att det bevistats av medlemmar från alla samhälls-

klasser, män och kvinnor,  samt  att det  bland dem  funnits  en  mängd personer; 

hvilka i samhället innehafva ansvarsfulla platser och äro allmänt kända såsom kunniga 
och omdömesgilla personer.6°  

Det framhålls också hur resolutionen utgör "ett starkt" bevis på att lukten åstadkommit 

lidande. Därefter listar stadsfullmäktige sina egna vitsord om luktens hälsovådlighet. 

Särskilt påpekas att lukten gör sig gällande både  under  dagar som  under  nätter,  samt  

även inte  under  endast  rent  östliga vindar. Stadsfullmäktige kritiserar vidare att  OP  i  

sin  förnekelse av luktens hälsovådlighet huvudsaldigen stött sig på Klasons uttalande, 

eftersom han (Klason) varken är läkare eller vetenskapsman i hygien,  samt  eftersom 

han måste anses jävig. 

Stadsfullmäktige upplyser  sedan  om att det bör konstateras att  OP  varken minskat eller 

tagit bort lukten, trots att lukten enligt fullmäktiges mening funnits vara hälsovådlig, 

och trots att konflikten pågått i flera år. Utifrån detta yrkas  sedan  på ett totalt förbud 

mot vidare utsläpp av föroreningarna. Förbudet baserar stadsfullmäktige på gällande 

föreskrifter i hälsovårdsstadgan, framförallt på §  16,  mom.  2  och  4,61  samt  på §  28,62  

vilka stadsfullmäktige menar är så allmänt hållna; 

att  de  väl inrymma bestämmelser äfven för ett  fall  af ifrågavarande  art.  [...] Af dessa 
stadganden framgår med tydlighet, att fabrik, som är till  men  för hälsan för närboende, 
icke är tillåten, utan får vidkännas inskränkningar, af  hvad slag den  än vara må och vare 
sig  den  ligger i stad eller på landet.63  

Angående  de  förslag på åtgärder mot lukten som lagts fram framhåller 

stadsfullmäktige att Medicinalstyrelsens förslag måste värderas utifrån det faktum att 

styrelsen inte kan betraktas som  en  auktoritet på området.  Om  Klason och hans förslag 

på åtgärder säger  sedan  stadsfullmäktige att han (Klason) inte  haft den  fristående 

ställning som kunnat vara önskvärd,  samt  att han antagligen inte  haft  möjlighet att 

bortse från ÖP:s ekonomiska  situation.  Dessutom, fortsätter stadsfullmäktige, är  

60  Stadsfullmäktige — Civildepartementet  17/9 1910  (Regeringsrättsalct  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
61  Om  hälsovårdsnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande i stad  (1874-års  
hälsovårdsstadga).  
62  Om  kommunalnämndens skyldighet att ingripa mot näringars hälsovådliga bedrivande på landsbygd  (1874-års  
hälsovårdsstadga).  
63  Stadsfullmäktige — Civildepartementet  17/9 1910  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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Klason troligtvis inte  objektiv  i bedömningen av verkan av sina egna förslag, "utan 

måhända öfverskattar  hvad  han själf utfunderat."64  I vilket  fall,  framhåller stads-

fullmäktige slutligen,  har  Klason inte lyckats genomföra någon  effektiv  förändring i 

fråga om olägenheterna,  samt har,  "som det synes oss," hans förslag blivit vederlagda 

av ingenjör Gelertsen. 

Stadsfullmäktige går  sedan  över till att kommentera sådana skäl som  den  menar  skulle  

kunna anföras mot att  OP  själv skall ta fram åtgärder. På skälet att  den  aktuella 

industrin  skulle ha en  särskilt stor betydelse för Sveriges export svarar stads-

fullmäktige att "exportintresset ej är det enda eller högsta af alla landets intressen."65  

Dessutom, fortsätter fullmäktige, gäller tvisten inte  den  aktuella industrin i hela  

Sverige  utan endast  OP  därför att denna fabrik ligger två  kilometer  från  en  relativt stor 

stads medelpunkt. På skälet att aktiebolagets intressen  skulle  vara så stora att  de skulle  

kunna uppväga olägenheterna för Örebro stad svarar stadsfullmäktige vidare att;  a) 30 

000  invånare drabbas hälsomässigt; b) därigenom "neutraliseras"  de  uppoffringar som 

gjorts för stadens allmänna hälso- och sjukvård; c) riskerna ökar för minskad 

inflyttning till,  respektive  ökad utflyttning från staden; och slutligen d) staden; 

som plägar vara  plats  för stora möten af alla  slag,  med materiella och andliga syften,  
skulle  förlora  en del  af  sin  dragningsplats i berörda hänseenden, och därigenom lida 
afsevärda förluster.66  

Den  förlust som  OP  kan förorsaka staden, ayslutar stadsfullmäktige, överstiger "med  

all  visshet" ÖP:s vinstintressen, varför det är  en  "livssak" för staden att pappersbruks-

lukten tas bort. Stadsfullmäktige gör här också  en  anmärkningsvärd jämförelse med  

1909-års  storstrejk;  

Landet har  nyligen genom strid emellan industriens arbetsgifvare och arbetstagare varit 
utsatt för  en  stor  kris,  som vållat samhället stora svårigheter. Det blefve  en  ny, måhända 
än större svårighet, vållad af industrien, därest denna finge så arbeta, att  den  beröfvade  
en  afsevärd  del  af det arbetande  Sverige  dess rätt att åtnjuta  frisk  luft, det oundgängliga 
villkoret för ett friskt och dugande slälcte.67  

Stadsfullmäktige avslutar skrivelsen till Civildepartementet med  en  vädjan om att 

"denna rätt"  (se  citat ovan) ges företräde för ett "enskilt penningintresse."  

64  Stadsfullmäktige — Civildepartementet  17/9 1910  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
65  Ibid.  
66  Ibid.  
67  Ibid.  
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5.10 	"Klagomälsdelegationen" och Jungstedts grenadjärer 
I slutet av september  1910  motionerar häradshövding Geijer i stadsfullmäktige om att 

det borde utses  en  speciell  delegation  som kan framföra stadens invånares klagomål 

angående lukten.68  Motionen bifölls på stadsfullmäktiges sammanträde  den 28  

september och  en delegation  tillsattes bestående av sju personer, bl.  a  av stadsfull-

mäktiges och hälsovårdsnämndens ordföranden.  Delegationen skulle  besluta om och 

på vilket sätt uppvaktning borde ske på Civildepartementet. 

Det är oklart om departementet någonsin fick  en rent  personlig uppvaktning av 

delegationen. Däremot beslöt  "de  delegerade"  under  ett sammanträde  den 2  december 

att det  skulle  sammanställas ytterligare  en  påminnelse i målet.69  Sagt  och gjort,  den 10  

december  1910  skickades således  en  sista skrivelse i regeringsrättsmäl  7/3 1911,  från 

Örebro stads myndigheter. 

I skrivelsen ifrågasätts Klasons lämplighet som sakkunnig,  samt  argumenteras för 

åberopandet av andra fackkunnigas utlåtanden. Vad gäller exempelvis Klasons 

uttalande om att hans förslag på åtgärder begränsats till sådana som är "förenliga" med 

ÖP:s ekonomiska existens, anmärker  "de  delegerade" att Klason inte nämnt vem som 

bedömt fabrikens ekonomiska bärkraft. Dessutom anser  "de  delegerade" att  man  av 

uttalandet kan dra slutsatsen att Klason möjligen kan föreslå effektivare, om och 

dyrare åtgärder; 

Det är ju då tänkbart, att fabriken ville göra dessa större uppoffringar, om dessa vore 
enda villkoret för rättigheten att fortsätta fabrikationen. Och för öfrigt kan  man  tänka sig 
att, därest strängare åtgärder ovillkorligt föreslcrefves,  skulle  det kunna finnas 
ekonomiskt starkare bolag, som öfvertog fabrikationen.  Professor  Klasons föreslagna 
åtgärder kunna således ej anses såsom  den  yttersta gräns för möjligheten att drifva  nu  
ifrågavarande  slag  af fabrikation.70  

Klasons åtgärder är således  heller  inte, fortsätter  "de  delegerade," tillräckliga för att 

befria Örebro stad från lukten. Att Klason i sitt andra genmäle till Gelertsen poängterat 

att bara  en  liten  del  av  de  åtgärder han föreslagit  OP  verkligen vidtagits, menar  "de  

delegerade" dessutom belyser ÖP:s oförmåga  samt  ovilja till undanröjandet av 

olägenheterna.  "De  delegerade" yrkar därefter på att  OP  skall åläggas vidta "ej blott  

68  Geijer — stadsfullmäktige, september  1910  (Örebro stadsfullmäktiges protokoll och handlingar  1910, Serie  B, 
nummer  105,  Örebro stadsarkiv).  
69  Bilaga till  "De  delegerade" — Civildepartementet  10/12 1910  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartemen- 
tet, RA).  
7°  "De  delegerade" — Civildepartementet  10/12 1910  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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vissa åtgärder,"71  utan sådana åtgärder att lukten ovillkorligen försvinner.  De  hänvisar 

också till  en  skrivelse som  de  upplysts om  har  skickats till Civildepartementet från 

fjärde arm6fördelningschefen  Hugo  Jungstedt. 

Skrivelsen hade skickats av Jungstedt till landförsvarsdepartementet  den 8  november  

1910  (två månader efter mötet i Trefaldighetskyrkan), och  sedan  omedelbart skickats 

vidare till Civildepartementet, dit  den  inkom  den 14  november. Jungstedt berättar i 

skrivelsen att Kungl. Livregementets grenadjärers kasernetablissemang snart kommer 

att förläggas nordost om Örebro, bara  1.5 km  från ÖP. Eftersom  den  "vidriga" lukten 

redan är besvärande vid Kungl. Svea trängkårs etablissemang som ligger vid stadens 

västra kant,  3 km  från  OP,  fortsätter Jungstedt, kommer lukten att kännas "tre gånger 

så starkt" vid grenadjäremas etablissemang. Enligt Jungstedt är det vidare inte bara 

lukten som ställer till  problem  för armén. ÖP:s förorening av vattnet menar han dess-

utom  har  omöjliggjort undervisning i simning för regementets manskap.  

De  vore således med hänsyn älven till i Örebro förlagda truppers välbefinnande, trefnad 
och i viss mån älven utbildning — möjligen också,  hvad  Lifregementets grenadjärer 
beträffar, volontärrekrytering — i hög  grad  önskvärdt, om berörda underdåniga fram-
ställning [stadsfullmäktiges,  17/9 19101  vunne nådigt bifal1.72  

Utöver Jungstedts skrivelse hänvisar  "de  delegerade" ayslutningsvis också till  en  

skrivelse som skickats från  den  finska sulfatcellulosakommitt6n till  den  finske 

kejsaren, där det uppges att lukten från sulfatfabriker  skulle  försvinna om  de  övergick 

till sodametoden. "Sålunda," ayslutar  de  delegerade, "bör Örebro Pappersbruk kunna 

drifva  sin  verksamhet utan frambringande af vidrig lukt."73  

5.11 	ÖP:s sista vädjan:  "se  till  vår lokal-  och nationalekonomiska 

betydelse" 
I  mitten av november 1910  sammanställer  OP  ytterligare  en skrivelse  i ärendet där 

företaget bl.  a  bemöter uttalanden  av  ingenjör Gelertsen och förste provinsialläkaren 

Gerell. Att mängden svavelväte och merkaptaner  som  släpps ut från  OP  inte,  såsom  

Gelertsen  antyder,  överstiger  den  mängd  Mason  uppgivit försöker  OP  bevisa  med  

hjälp  av  intyg från ingenjör  Henry  Persson, tidigare  assistent  till  Mason,  verkmästaren  

71  "De  delegerade" — Civildepartementet  10/12 1910  (Regeringsrättsalct  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
72  Jungstedt — Landförsvarsdepartementet  8/111910  (Regeringsrättsalct  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
73  "De  delegerade" — Civildepartementet  10/12 1910  (Regeringsrättsakt  11/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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vid OP, E.  Skoglund,  samt  från kokarförmännen  G.  Karlsson och  E.  Haglund. Ingenjör 

Persson intygar att Klason fastställt  den  angivna rökgasmängden genom långvariga 

och direkta mätningar. Skoglund, Karlsson och Haglund intygar i  sin tur  att  det under 

den  första  halvan av 1910  avdunstats svartlut i  sådan  mängd  som  "ungefär" överens-

stämmer  med den  mängd  som  Mason  utgått från i sina kalkyler.  Om  Gelertsens 

uttalande rörande svavelvätets dödande verkan  på  vissa djur säger  sedan OP  att  den  

mängd svavelväte  som  Klason beräknat följer  med  rökgaserna från  OP  bara uppgår till  

1/35 av den halt som  Gerell angett i sammanhanget.  Vad  gäller i  sin tur  Gerells 

antagande att metylmerkaptanen är  giftig,  framhåller  OP  att  man  snarare  kan  anta  det  

motsatta  med tanke på  att; 

samma  gas  alstras vid kokning av kål och alltså  sedan  årtusenden förekommit i hemmen 
utan att någon olägenhet för hälsan därav visat sig.74  

I syfte att bevisa rökgasernas ofarlighet ur  en  giftaspekt hänvisar  OP  även till ett 

bifogat intyg vilket företaget hävdar  har  signerats av fabrikens samtliga anställda 

(antalet underskrifter är  138).  Det bifogade intyget är  en  vidimerad kopia av ett intyg 

som  de  anställda skickat till riksdagen  1908  på uppdrag av facket; 

Då vi erfarit att  en  rörelse satts igång mot [...] sulfatfabrikerna i  landet  och att  [de  
anklagas] medföra för hälsan skadliga följder anse vi oss böra i sanningens intresse giva 
tillkänna vår erfarenhet i denna fråga. 
Samtliga av oss äro [...] anställda vid Örebro Pappersbruk, [...],  samt  hava i allmänhet 
våra bostäder i fabrikens grannskap[.] 
Vi få då meddela att varken vi eller våra familjer någonsin känt oss angripna av någon 
som hälst sjuklighet eller sjukdom, som kan tillskrivas ifrågavarande industri. Ej häller  
ha  vi hos andra kringboende personer försport att fabrikens närbelägenhet medfört 
menligt inflytande på deras hälsa eller välbefinnande i allmänhet.75  

Efter  att  ha  hänvisat  till  intyget  med de  många underskrifterna  går OP  över  till  frågan  

om  vattenföroreningen och påpekar att  det  inte förekommit ett enda klagomål riktat  

mot  bolaget från fiskare  eller  strandägare  under de  senaste  åren  (Mörner  inkom  med  

sitt sista klagomål i  juli 1907).  Detta  faktum  tycker  OP  i  sin tur  är  av  "största 

betydelse"  eftersom; 

74 OP  — Civildepartementet,  16/111910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
75  Bilaga D,  OP  — Civildepartementet  16/111910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
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det är ett allestädes känt förhållande att särskilt fiskare, som tro sig äga anledning till 
klagomål över fabriker, icke försumma att frambära dessa klagomål och begära 
ersättning.76  

Än  en  gång kommenterar  OP  också provinsialläkaren Gerells yttrande om att  OP  

borde återgå till sodametoden, och återigen framhålls att sulfatmetoden är nödvändig 

för att kunna tillverka kraftpapper,  samt  att samtliga kraftpappersbruk  (1910)  tillämpar 

sulfatmetoden "varför det således  skulle  vara omöjligt att återgå till sodametoden."77  

OP  ayslutar skrivelsen med att ange ytterligare  en  lång rad ekonomiska  argument  mot 

att åläggas ytterligare åtgärder. Företaget framhåller bl.  a  att det är "egendomligt" att; 

industriens allmänna ställning här i  landet  är sådan, att  den  nästan nödgas bedja om 
ursäkt att  den  finnes till. [...]  Ingen  synes tänka på att industrien är av största national-
ekonomiska betydelse [...], [eller] på  de  stora svårigheter, som industrien i vårt  land  
med dess avlägsna läge,  brist  på stenkol, hårda vintrar osv,  har  att bekämpa.78  

ÖP understryker vidare att bruket i ett lokalt perspektiv; 

ger arbete och bröd åt omkring  750  personer (hustrur och  barn  inräknade). Då  under  
senaste åren överflöd på arbetstillgång icke förelegat, måste  man  antaga att det nämnda 
antalet menniskor ytterligare måst emigrera, om ej pappersbruket funnits  611_79  

Drygt  en  månad senare, några dagar före julafton  1910,  skriver  OP en absolut  sista 

skrivelse i ärendet innan Regeringsrättens dorn  skulle  komma att falla i mars  1911.  

Skrivelsen är ett svar på arm6fördelningschefen Jungstedts och på stadsfullmäktiges 

"delegerades" uttalande veckorna innan. Mot  "de  delegerades" framställning av lukten 

som hälsovådlig åberopas utöver gamla  argument  denna gång dessutom ett nytt  

argument,  dvs, att lukten inte visat sig påverka befolkningens val av byggnadsplats för 

bostäder; 

Tvärtom  har  efter pappersbrukets tillkomst  en  livlig byggnadsverksamhet utvecklat sig  
just  i pappersbrukets närhets°  

OP  motsätter sig dessutom  "de  delegerades" påstående att bruket inte  skulle ha  visat 

någon större villighet eller förmåga att undanröja olägenheterna, och hävdar att allt 

vad  KB  ålagt bruket  har  utförts,  samt  att bruket  under  "flera år" bidragit till  

76  OP  — Civildepartementet  16/111910  (Regeringsrättsalct  7/3 1911,  Civildepartementet, RA).  
77  Ibid.  
78  Ibid.  
79  ibid. 

Ibid.  
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kostnaderna för verksamheten i  den  "kommission av sakkunniga" som arbetar med att 

finna åtgärder mot lukten (här åsyftas sodacellulosakommitt6n). 

Vad gäller  sedan  arm6fördelningschefen Jungstedts uttryckta oro över lukten, betonar  

OP  att det är  en  obefogad oro eftersom "luktfömimmelsen inte kan anses vara propor-

tionell med ayståndet." Angående Jungstedts klagan över ÖP:s förorening av vattnet 

framhåller  OP  i  sin  tur återigen att det framförallt är stadens kloaker som förorenar 

Svartån,  samt  att avloppsvatten som numera avgår från bruket kan anses "klanderfritt."  

OP  ayslutar därefter skrivelsen med  en  yrkan om att Regeringsrätten inte skall fästa 

något ayseende vid varken Jungstedts eller  "de  delegerades" skrivelser.81  

5.12 	Regeringsrättens utslag  
Den 7  mars  1911  föll Regeringsrättens utslag och det löd; 

Enär genom  den  i målet förebragta utredningen måste anses ådagalagdt, 

att  de  utaf Konungens befallningshafvande föreskrifna åtgärderna till förekommande af 
vattnets i Svartån och Hjälmaren förorenande genom pappersbrukets affalsvatten icke 
vore för ändamålet tillräckligt verksamma,  samt  att från pappersbruket härrörande 
illaluktande gaser och däraf orsakad förorening af luften i omgifningen vore, särslcildt i 
betraktande af brukets belägenhet i närheten af Örebro stad, menliga för  den  allmänna 
sundheten, 

fann K. Maj:t skäligt att [...] bolaget förständigades, 

dels, vid vite af  500  kr för  en  hvar af styrelsens ledamöter, att före  1911  års utgång vid 
pappersbruket vidtaga, utöfver  hvad  Konungens befallningshafvande föreskrifvit, 
[Klasons förslag på] anordningar [...] till undvikande af å- och sjövattnets vidare 
förorenande genom brukets affallsvatten82  [...],  samt  att därefter vidmakthålla samma 
anordningar och tillse, att  de  blefve för det därmed afsedda ändamålet använda, 

dels ock att inom samma tid vidtaga sådana anordningar, att omförmälda [...] 
förorening af luften [...] upphörde eller [...] så inskränktes, att densamma [...] icke 
vidare kunde anses innebära någon afsevärd olägenhet[183'  84  

81  OP  —  Civildepartementet 21/12 1910  (Regeringsrättsakt  7/3 1911, Civildepartementet,  RA).  
82  De  anordningar Klason föreslog mot vattnets förorening i sitt utlåtande  som Civildepartementets  sakkunnig  
var; 1)  att inte låta  mesan gå  ut i än;  2)  att vidta anordningar för avskummandet  av  oljan  ur  avfallsvattnet;  3)  att 
inte låta fibermängden i fabrikens avfallsvatten överstiga  60 mg per liter; 4)  att låta anordningarna kontrolleras 
och dokumenteras  av  sakkunniga  dä  de  utförts  av OP  (Klason — KTH  13/111909,  Regeringsrättsakt  7/3 1911, 
Civildepartementet,  RA).  
83  "för invånarne i  staden  och omgifvande landsbygd" (Regeringsrättsarkiv,  Civildepartementet,  utslag:  B:4, 
1911).  
" Regeringsrättsarkiv,  Civildepartementet,  utslag:  B:4, 1911 samt Svensk  Papperstidning  (1911). 
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De  anordningar  som OP  föreskrevs vidta mot lukten  var  att "åtminstone" uppföra  en 

50 meter  hög  skorsten, samt  att införa Klasons förslag  på  arbetsmetoder i syfte att 

undvika  luftens  förorening, dvs.;  1)  att absorbera  de  luktande ämnena  vid  kokarens  

gasning; 2)  att kondensera ångorna  vid  kokarens tömning,  samt  att använda  konden-

satet  till lösning  av  smältsoda;  3)  att hålla luten koncentrerad genom att använda  så  

torr kokved  som  möjligt;  4)  att effektivisera förbränningen i  den  roterande ugnen;  5)  

att låta varpoma  gå hastigt;  och  6)  att inte använda  mer natriumsulfat  än nödvändigt. 

Dessutom föreskrevs  OP  underkasta  sig  ytterligare föreskrifter  om  ovan nämnda 

anordningar mot  luftens  förorening inte  skulle visa sig få  aysedd verkan.  Det  nämns 

inte i utslaget  vad  dessa ytterligare föreskrifter  skulle  kunna utgöras  ay.  Ifråga  om  

anordningarna mot  luftens  förorening  sattes  vitet till hela  3000  kr  per  styrelseleda- 

MOt.
85 
 

5.13 	ÖP inför nya utmaningar efter utslaget 
På styrelsemötet månaden efter Regeringsrättens utslag redogjorde disponent 

Åkerholm ingående för  de,  som han såg det, fyra olika  alternativ  som företaget hade 

att välja mellan gällande luktfrågans lösning. Dels, ansåg Åkerholm, kunde företaget 

lägga ned kraftpapperstillverkningen och i stället satsa på papptillverkning. Styrelsen 

bedömde emellertid risken vara alltför stor för prisfall på  pappen  vid  en  sådan ökning 

av tillverkningen. Åkerholm föreslog därför istället  en  återgång till sodametoden, och 

berättade att han bjudit  in  ingenjör  S.  Sandberg från Skutskärs sulfatfabrik att uttala sig 

om möjligheten att införa det så kallade Rinmansförfarandet vid  OP  (om Rinmans-

förfarandet,  se  aysnitt  2.3.3).  Sandberg hade emellertid beräknat att anläggnings-

kostnaden  skulle  komma att uppgå till  300 000  kr.  Den  höga kostnaden kombinerat 

med att förfarandet ännu var ett oprövat projekt och att sodametoden  skulle  ge 

kraftpappret  en  sämre kvalitet, bidrog till att styrelsen kom att förkasta även detta 

förslag. Ett tredje förslag från Åkerholms sida var att flytta  kraft-/sulfatmassa-

kokningen till  en  glest bebyggd trakt. Styrelsen bedömde emellertid risken vara stor att 

sulfatfabriker  skulle  komma att utsättas för "klandertalan varhelst  de  än vore 

belägna"86  efter Regeringsrättens utslag i Örebrokonflikten. 

Åkerholms sista förslag, att bygga  en  hög skorsten  samt  att utföra  de  övriga 

föreskrifter som Regeringsrätten tillskrivit  OP,  fann styrelsen vara  den  enda säkra  

85  Regeringsrättsarkiv, Civildepartementet, utslag:  B:4, 1911. 
86  Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 27/4 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
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utvägen för att  undgå de  höga böterna  saint  för att någorlunda tillfredsställa motparten.  

Styrelsen gav  därför i uppdrag åt Äkerholm att "skyndsamt" utföra  de  aktuella 

åtgärderna  samt  att  se  till att  de blev  färdiga före  årsskiftet 1911/12,  vilket  domen  

föreskrivit. Även Regeringsrättens föreskrifter  angående  åtgärder mot vattnets föro-

renande  gav styrelsen  i uppdrag åt Äkerholm att genomföra före årsskiftet.87  

Då bygget av skorstenen krävde inköp av ny  mark  bredvid bolagets tomt beslöt 

styrelsen vid styrelsemötet  den 27/4 1911  att köpa ett stycke  mark  av styrelseledamot 

Ekman, vilken var belägen bredvid bolagets tomt. Priset på denna  mark,  dit styrelsen 

även såg sig tvingad att flytta  den  så kallade Näsbyvägen på grund av skorstensbygget,  

sattes  till  30 000  kr.88  När platsen för skorstenen blivit bestämd undersöktes markens 

beskaffenhet av både  AB  Skånska Cementgjuteriet och av ingenjör N.O. Elgström som 

ägde byggnadsfirman Örebro ingenjörs- och affärsbyrå.89  Båda parter fann det fasta 

pinnmolagret vara tillräckligt bärkraftigt. Mellersta och Norra Sveriges ångpanne-

förenings9°  ingenjör  A.  Widell beräknade det  sedan  som nödvändigt, i beaktande av att  

en  ökad tillverkning så småningom  skulle  komma att öka gasmängden, att bygga 

skorstenen så hög som  100 meter,  och med  en  inre toppdiameter på  2.7 M.91  Sä  vitt 

styrelsen kände till  skulle den  bli  den  dittills högsta skorstenen i  landet.  Ingenjör 

Elgström gjorde i  sin  tur upp ett förslag till grund av armerad betong, vilket 

granskades av t.f. professorn i väg- och vattenbyggnadskonst vid KTH, H. Kreüger,  

samt  av civilingenjören  A.  Dahlström, som efter vissa små förändringar godkände 

förslaget. 

Grunden utgjordes av  en  åttakantig betongkaka med  en  yttre  diameter  av  14 m,  

fortsättande uppåt i  form  av ett med åtta yttre stödringar försett ringformigt block, 

alltsammans armerat med rundjärn av Bångbro tillverkning. Cementen var i  sin  tur av 

märket Hällekis. Uppförandet av grunden skedde på entreprenad av ingenjör Elgström 

mot  en  ersättning på  8 100  h (singel och  sand  stod  OP  för), och var färdigt sommaren  

1911.  Skorstenspipan beställdes i  sin  tur av N. Lundgren i Gävle, som mot  en  

ersättning av  22 900  kr förband sig  ha  skorstenen färdig före  den 1  december  1911.  

Skorstenen  skulle  byggas av gult radialtegel från  Uppsala, samt skulle  förses med  

87  Protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 27/4 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
88  Ibid.  
89  Svenskt biografiskt lexikon  (1950), Band 13. 
90  Ångpanneföreningar bildades i flera av  Europas  länder  under  senare hälften av 1800-talet. Bakgrunden var  en  
oroväckande ökning av svåra ångpanneexplosioner. Ångpanneföreningarna  skulle  genom besiktningar och andra 
förebyggande åtgärder förbättra säkerheten (Nationalencyklopedien).  
91  Bilaga till protokoll från styrelsemöte vid Örebro Pappersbruk  den 31/7 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
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järnarmering  (38  stagringar), gjutjärnskrans på toppen, åskledare och utvändig stegväg 

av järn. Insidan  skulle  rappas med cementbruk. N. Lundgren  skulle  leverera allt 

material utom murbruket som  skulle  tillhandahållas av ÖP.92  Skorstenen färdigställdes 

i december  1911,  vilket var inom  den  av Regeringsrätten aysatta tiden för uppförandet.  

Den  sammanlagda kostnaden för skorstenen kom att bli ca  55 000  kr. I ett styrelse-

mötesprotokoll från  den 19  december  1911  framkommer emellertid att företaget  nu  

hade  en  förhoppning om att fördelarna med ökat  drag  för ångverket, och med bespa-

ringar av elkraft till  de  fläktar som  nu  kunde tas bort,  skulle  komma att sammanfalla 

med byggnadssumman.93  

Utöver skorstenen beställdes  under  våren  1911,  mot luftens förorening, dessutom två 

kyllådor för  800  kr/styck, och tre gasabsorptionslådor av jämplåt med rörspiraler av 

järn för  275  kr/styck, från C.J. Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad, att användas 

för  professor  Klasons senast föreslagna åtgärd för absorbering av  de  illaluktande 

gaserna från kokningen.94  De  av Regeringsrätten fastställda åtgärderna mot luftens 

förorening färdigställdes alla innan  1911-års  slut.95  

På våren  1912  noterades av både  OP  och 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. Vissa represen-

tanter från staden kom därför i början av  1912  att begära att  OP skulle  fånga  in den  

lukt vilken  de nu  trodde läckte från sodaugnens båda ändar, med hjälp av kåpor, fläkt 

och rörledning, och föra  den  (lukten) till smältugnarna.96  För detta syfte beställer 

därför  OP  i mars  1912,  "tjockplåt" av olika dimensioner att göra kåpor av,  en  fläkt,  

samt en  elmotor.97  

I fråga om åtgärder för avfallsvattnets rening, utgjordes det största problemet för ÖP 

av att lyckas sänka fiberhalten till  60  mg,/1. För att lösa detta anställde  OP  kemisten  T.  

Wettel, som utförde  en  stor mängd fibersjunkningsförsök. Dessutom  tog OP  hjälp av  

den  samtida specialisten i vattenrening, stadsingenjören  A. Lagergreen  i Kristianstad,98  

som bl.  a  försökte utarbeta  en  metod vid  OP  som gick ut på att fälla ned fibrerna i  

92  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 31/7 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
93  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Orebro  Pappersbruk  den 19/12 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
94  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 31/7 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
95  Protokoll  frän styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 19/12 1911 (Samhall  Dala, Falun). 
%  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 18/4 1912 (Samhall  Dala, Falun).  
97  Bilaga till protokoll från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 18/4 1912 (Samhall  Dala, Falun).  
98  Om Lagergreen se  Lundgren  (1974). 
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avfallsvattnet med hjälp av svavelsyra. Dessutom skickade  OP  prover på sitt avlopps-

vatten till  en  tysk  firma,  H. Wangner i  Reutlingen,  som skickade tillbaks  en  försöks-

apparat av stoff-fångaretyp, vilken finnan ville  ha 3325 mark  för om  OP  valde att 

överta apparaten.  Om OP  valde att behålla apparaten för gott är dock oklart.99  Varken 

Wangners eller Füllners (som  OP  hade  sedan  tidigare) stoff-fångare gav önskat 

resultat, varför  OP  tvingades söka andra lösningar än  fiber-/stoffångare. Lagergr6en 

föreslog därför i slutet av  1911  att  OP skulle  uppföra fem avsättningsbassänger i 

armerad betong.m°  Åkerholm påpekade då för styrelsen att  en  sådan anläggning 

förhoppningsvis  skulle  komma att förräntas av värdet på  den  fibermassa som  skulle  

kunna tas till vara genom bassängema.  Sagt  och gjort så uppdrogs åt byggmästare 

Elgström att uppföra bassängerna. Styrelsen insåg att bassängerna inte  skulle  hinna bli 

färdiga innan  1911-års  utgång, varför  man bad  Civildepartementet om längre tid för att 

uppföra dessa utan att förständigas vite.101  Tiden  förlängdes med tre månader, och i 

april  1912  var  de  fem bassängerna färdiga.1°2  Redan innan  1912-års  utgång hade 

emellertid ytterligare två bassänger konstruerats till  en  sammanlagd kostnad av ca  

13500  kr, därför att kapaciteten på  de  fem första visat sig vara otillräcklig.103  

Angående  den  vinst  OP  hade förväntat sig kunna göra på  den  fibermassa som kom att 

tas tillvara i och med bassängerna, uppgick mängden erhållen fibermassa, då 

bassängerna fortfarande var fem till antalet, till ca  600 kg  (lufttorr) massa  per  dygn, till 

ett sammanlagt värde av ca  30  kr.1134  Det visade sig dock snart att denna  fiber  inte så 

lätt lät sig uppfångas på pappersmaskiner, varför företaget snart började blanda  den  

uppsamlade fibern med  den  mekaniska slipmassan.1°5  För övrigt började dessutom  OP  

efter ett  par  år, när  den  ökade produktionen lett till  brist  på fabrikationsvatten, att 

använda det avfallsvatten som renades i bassängerna i fabrikationen.1°6  

5.14 	Konfliktens fortsättning 
Efter Regeringsrättens utslag  1911  följde några år av relativt lugn för  OP.  Efter att 

produktionen legat nere  under  drygt ett halvår på grund av  en brand  i december  1917, 

99  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 31/7 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
1°°  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 19/12 1911 (Samhall  Dala, Falun).  
1°1  Ibid.  
1°2  Protokoll  frän styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 18/4 1912 (Samhall  Dala, Falun).  
103  Protokoll  frän styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 23/7, samt 11/12 1912 (Samhall  Dala, Falun).  
1°4  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 18/4 1912 (Samhall  Dala, Falun).  
105  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Örebro Pappersbruk  den 1/4 1913 (Samhall  Dala, Falun).  
106  Protokoll  från styrelsemöte  vid  Orebro  Pappersbruk  den 24/4 1914 (Samhall  Dala, Falun).  

167 



blossade emellertid konflikten om luftföroreningarna åter upp med skrivelser från 

hälsovårdsnämnd och andra. Klas Sond6n engagerades återigen som sakkunnig och 

ÖP:s styrelseledamöter Arrhenius och Björkman gjorde nya studiebesök vid tyska 

fabriker. KB:s utslag i juni  1928  var emellertid än  en  gång till ÖP:s fördel, och när 

konflikten återigen gick upp på regeringsnivå valde Regeringsrätten denna gång att 

låta sitt utslag gå i linje med KB:s. Efter detta utslag framförde varken allmänheten 

eller  de  lokala myndigheterna några nya klagomål.  1941  upphörde  sedan OP  med  sin  

tillverkning av sulfatmassa och började istället ta  den  från uppköpta Frövifors Bruk. 

Sulfatodören lämnade således slutligen Örebro stad. Även klagomålen vad gäller 

vattnets förorening blev fåtaligare efter Regeringsrättens utslag  1911,  ehuru ÖP:s 

vattenföroreningar kom åter i fokus  under 1940-  och 1950-talen.1°7  

107  Se  Axelsson och Jonsson  (2001)  saint  Johansson och Eckerbom  (1951). 
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Kapitel 6  

TEKNIKVALETS VILLKOR  UNDER  

ÖREBROKONFLIKTEN  
En  sammanfattande analys  

6.1 	Konfliktens förlopp och utfall 
Vi  har  i denna uppsats kartlagt  de  motiv,  argument  och motargument som  lades  fram i 

Örebrokonflikten. Likaså  har  vi konstaterat att  de  klagande och  OP  i hög  grad  sökte 

stöd för sina  argument  i samtida miljölagstiftning  samt  i expertutlåtanden (framförallt 

sakkunnigutlåtanden). Klagomålens koppling till existerande lagar och förordningar är 

mycket tydlig i det att det var hälsovårdsnämnd (senare stadsfullmäktige) och 

fiskerättsägare/strandägare som klagade över luktens hälsovådlighet och över det 

vattenburna avfallets  hot  mot fisket med åberopande av  1874-års  hälsovårdsstadga  

respektive  §  12  i  1880-års  vattenrättsförordning. Dessa var  de  centrala lagar som fanns 

att åberopa mot förorening i sekelskiftets  (1900) Sverige.  Kopplingen till existerande 

lagar blir speciellt tydlig i fråga om klagomålen över lukten, där  de  klagande allt 

eftersom konflikten fortgår tillämpar allt vidare tolkningar av begreppet "hälsovådlig." 

Vad gäller i  sin  tur åberopandet av sakkunniga går det att konstatera att  KB  inte 

hänvisade till några andra än sina egna sakkunniga,  Schmidt  och Landin, i utlåtandet  

1907.  Det är således svårt att avgöra vilken betydelse andra sakkunniga i konflikten 

hade för detta utslag. Genom att luktproblemet helt förbisågs i KB:s utslag kan vi 

emellertid dra slutsatsen att  de  klagandes båda sakkunniga i luktfrågan  under  

konfliktens första  fas,  dvs. Sundelius och Sond6n, knappast hade någon inverkan på 

utslaget. Eftersom  OP  redan i ett tidigt skede av konflikten engagerade sig i luktpro-

blemets lösning, genom exempelvis studieresor, kan vi dock också konstatera att 

klagomålen mot lukten, och då sannolikt även Sundelius och Sond6ns utlåtanden, trots 

allt motiverade  OP  att inleda sökandet efter tekniska lösningar. 

Efter KB:s utslag vässade och utvecklade  de  klagande sina  argument.  Med stöd av 

framförallt  de  tyska koncessionsvillkoren anmärker  de  klagande  nu  mer än tidigare på 

brister i existerande lagstiftning. Från att  under  konfliktens initialskede framförallt  ha  

inriktat sina klagomål på problemen med utsläppen (vem drabbades? på vilket sätt?  
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etc.) fokuserar  de  klagande  nu  mer på problemens lösning genom att ge förslag på 

åtgärder och på lämpliga sakkunniga att höra i frågan.  De  klagande sätter  nu  också 

sina  argument  i ett större sammanhang genom att i högre  grad  än tidigare ifrågasätta 

industrins rätt att expandera på miljöns och  den  goda hälsans bekostnad. Även  OP  
sätter  nu  sina  argument  i ett större sammanhang genom att framhålla  just  betydelsen av  

en  fortsatt industriell expansion, för såväl  den  lokala som  den  nationella ekonomin.  

De  klagande ger naturligtvis förslag på åtgärder med syftet att öka oddsen för att 

åtgärder mot olägenheterna överhuvudtaget skall komma att åläggas  OP.  Detta 

engagemang från  de  klagandes sida belyses främst  under  konfliktens slutskede då 

hälsovårdsnämnden anlitar ingenjör Gelertsen. Anlitandet av Gelertsen är emellertid 

också intressant ur  den  aspekt att hans  kontrovers  med ÖP:s (och dessutom Regerings-

rättens) sakkunnige,  professor Peter  Klason, belyser Klasons samtida auktoritet. Trots 

att Gelertsen påvisar rena felskrivningar i Klasons utredning,  samt  dessutom på ett 

övertygande sätt ifrågasätter Klasons lekmannamässiga inlägg i luktfrågan, lyckas 

Gelertsen inte rubba Klasons auktoritet. Denna slutsats baseras bl.  a  på det faktum att 

Gelertsens uppdragsgivare, hälsovårdsnämnden, inte betraktade Gelertsens utredning 

som övertygande, och ville att ytterligare  en  utredning (utan Gelertsens medverkan)  

skulle  inledas. Att hälsovårdsnämnden inte var nöjda med Gelertsens insats baserades 

sannolikt mer på  den  massmediala "sågningen" av Gelertsen än på hans faktiska 

kompetens. 

Vad avgjorde då i slutändan konfliktens utfall? Enligt hälsovårdsstadgan  skulle  

kommunalnämnden i Almby kommun  ha  behövt agera för att  OP skulle  kunna åläggas 

åtgärder utifrån hälsoskäl. Kommunalnämnden i Almby gjorde emellertid aldrig detta. 

Detta försvårade situationen för hälsovårdsnämnden i Örebro stad, som också officiellt 

påpekade denna  brist  i lagstiftningen.  En  förklaring till Almby kommunalnämnds 

(icke-) agerande finner vi sannolikt i det att  en  stor  del  av invånarna i Almby fick  sin  

försörjning från bruket. Denna förklaring är inte särskilt kontroversiell, vilket också 

provinsialläkaren i Älfsborgs län belyste i  sin  provinsialläkarrapport från  1898. Han  

betonade speciellt hur det "öfverallt" var så ställt, att "alla närboende" antingen var 

"intresserade i" eller "mer eller  mindre  beroende av" fabrikerna. Vad var det då som 

avgjorde att  OP  dömdes till åtgärder vid två tillfällen, av  KB  och av Regeringsrätten? 
KB:s utslag i april  1907  förklaras sannolikt ytterst av att klagomålen om vattenföro-

reningen, vilket var det enda som reglerades med utslaget, trots allt hade någorlunda 

stöd i samtida lagstiftning  (1880-års  vattenrättsförordning). Lukten var å andra sidan  
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tvungen att fastslås som hälsovådlig för att kunna åtgärdas med stöd av samtida 

lagstiftning  (1874-års  hälsovårdsstadga), och var således svårare för  de  klagande att få 

till stånd åtgärder mot. Att  OP  trots allt inte ådömdes några omfattande, kostsarruna, 

åtgärder i och med KB:s utslag, speglar också väl  den  privilegierade ställning som 

industrin åtnjöt i vid 1900-talets början. 

Vad gäller Regeringsrättens utslag kan även dess utfall förklaras av samtida 

lagstiftning, eller snarare av samtida lagstiftningsarbete. Medicinalstyrelsen samman-

ställde sitt utlåtande  under 1908.  Detta utlåtande var i  sin  tur av stor betydelse för 

Regeringsrättens kommande utslag eftersom Medicinalstyrelsen var högsta ämbets-

verk i hälsovårdsfrågor (Och därmed också i föroreningsfrågor). Medicinalstyrelsens 

utlåtande var anmärkningsvärt i det att styrelsen helt gick mot KB:s tidigare beslut och 

i stället ansåg att  OP skulle  åläggas att uppföra  en  högre skorsten  samt  rena 

avfallsvattnet så att det blev "neutralt,  klart  och luktfritt." Förutom att Medicinal-

styrelsens beslut delvis kan förklaras av att  KB  aldrig begärde något utlåtande av 

förste provinsialläkaren, förklaras det sannolikt också av  den  föroreningsdebatt som 

pågick i riksdagen  under  samma period som Medicinalstyrelsen sammanställde sitt 

utlåtande i Örebro-fallet. Denna debatt ledde bl.  a  till att Dikningslagskonunitte'n fick i 

uppdrag att även utreda frågan om industriell luftförorening. 

Att Regeringsrätten i sitt utslag tre år senare, i mars  1911,  även  den  påverkades av det 

pågående lagstiftningsarbetet är högst sannolikt då  OP,  utöver Klasons åtgärder för 

kokar- och sodaåtervinningsgaser, också ådömdes uppföra  en  skorsten, och det till ett 

flera gånger högre vite för styrelseledamöterna än i fråga om åtgärderna mot vatten-

föroreningen. Värt att notera är också hur Regeringsrätten i sitt utslag inte säger annat 

om lukten än att  den  är "menlig för  den  allmänna sundheten," och således inte 

använder begreppen hälsa eller hälsovådlig. Även om skillnaden kan tyckas marginell 

antyder det dock  en  glidning i Regeringsrättens syn på luftförorening. Som 

delförklaringar till konfliktens utfall kan också nämnas det stora offentliga mötet i 

Trefaldighetskyrkan vid konfliktens slutskede. Det stora deltagarantalet vid detta möte 

visade vilket starkt folkligt stöd det fanns bakom klagomålen. I konfliktens slutskede 

kom också klagomål över lukten från nya, förhållandevis betydelsefulla, aktörer såsom 

arméfördelnings-chefen. Det är inte omöjligt att även detta bidrog till Regeringsrättens 

beslut.  

171 



6.2 	Teknikvalets villkor 
I Örebrokonflikten  satte  tredje  parts  intressen restriktioner för ÖP:s verksamhet. 

Annorlunda uttryckt motiverade  en opinion,  och två rättsliga domar, ÖP till att inleda  
en  tekniksökningsprocess. Det är svårt att fastställa när  OP  upphörde att betrakta tredje  

parts  intresse som uttryckt  via  opinionens klagomål, för att i stället betrakta det som 

uttryckt genom ett kommande domslut. Distinktionen mellan  den  informella restriktion 

som opinionen utgjorde för  OP  och  den  formella restriktion som domsluten utgjorde, 

försvåras ytterligare av det faktum att opinionen formulerade sina klagomål med tydlig 

hänvisning till existerande lagstiftning. Av det ovan sagda följer således att det är svårt 

att separera  de  informella restriktioner som  sattes  av  de  klagande i konflikten från  de  

formella restriktioner som  sattes  av samtida milj ölagstiftning  samt  av KB:s och 

Regeringsrättens utslag i konflikten. Mer fruktbart är det då att betrakta dessa restrik-

tioner som inbördes beroende. 

Motiven bakom ÖP:s miljövänliga teknikval utgjordes således huvudsakligen av yttre 

restriktioner och inte av möjliga effektivitetsvinster eller av sociala och/eller etiska 

mål hos företagsledningen. Vi finner stöd för detta i det faktum att  de  teknikval som 

studerats tidsmässigt tydligt följer på  de  yttre restriktioner som  sattes  av opinionens  

argument  och av  de  två domsluten. Vi finner också stöd i flera av ÖP:s skrivelser 

genom hela konfliktperioden. Företaget visar exempelvis  sin  ovilja till  de  aktuella 

valen genom att bl.  a  påpeka hur stora inkomster tillverkningen tillför Örebro stad och 

hur viktig kraftpappersindustrin är för svensk export,  samt  genom att framhäva  de  

betydande kostnader som flera av  de  föreslagna åtgärderna  skulle  medföra. Med andra 

ord finns det lite som tyder på att företaget gjort  de  här valen om det inte känt sig 

tvingat till det. Incitamenten är därför starka för företaget att försöka tillgodose kraven 

på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det faktum att teknikvalet inte var 

motiverat av inre drivkrafter (vare sig vinstmaximering eller andra företagsintema 

mål), kom också att  forma  hur sökandet efter tekniska lösningar gick till. 

I analysen av  den  teknikvalsprocess som  OP  ställdes inför finner vi stöd för  den  

hypotes som formulerades i uppsatsens inledning, nämligen att det mest rationella för 

ett företag torde vara att inleda teknikvalsprocessen med att söka efter existerande och 

väl fungerande tekniska lösningar inom branschen. Föroreningsproblemen var dock 

nya för  OP  och även för resten av branschen. Speciellt sulfatluktproblemet var helt och 

hållet nytt genom att sulfatcellulosaindustrin, till skillnad från slipmassaindustrin,  
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fortfarande var i  en  etableringsfas. Företaget hade därför ingen,  sedan  tidigare, upp-

byggd kunskap om vare sig problemet eller dess lösning.  

Om  vattenföroreningsproblemet fanns däremot  en  viss kunskap genom att branschens 

vattenförorening uppmärksammats  sedan  1890-talet. Det existerade också fungerande 

(om än ej alltid effektiva) tekniska lösningar såsom fiberfångare. Annonser om 

fiberfångare återfanns frekvent i Svensk Papperstidning. Ett tecken på att företaget 

tidigt erhöll kunskaper om vattenföroreningsproblemet  visas  av det faktum att  OP  

installerade  en  fiberfångare redan  1904.  Företaget erhöll även tidigt kunskaper om  

(slam-)  avsättningsbassänger, troligtvis redan  1904  genom  den  centrala  gestalten  inom 

samtida svensk föroreningsdebatt, Klas Sond6n, som vanligtvis rekommenderade  just  

slamavsättningsbassänger i samband med vattenförorening.  Den  samlade samtida 

kunskapen om det industriella och kommunala vattenföroreningsproblemet och om 

problemets lösning, speglas också i det stora antal experter som anlitades i Örebro-

konflikten. Utöver Sond6n anlitades exempelvis fiskeriintendent  Thorsten  Ekman i 

syfte att bedöma problemets karaktär,  under  det att fiskeriingenjör  Carl Schmidt  

framförallt gav förslag på problemets lösning, förslag som också i mycket hög  grad  

kom att speglas i ÖP:s slutliga teknikval. 

Luktproblemet var emellertid  en  svårare nöt att knäcka.  Den  dåliga kunskap som  OP  

hade om luktproblemet och om problemets lösning speglas bl.  a  i hur lite  plats OP  (och  

KB)  gav luktproblemets lösning i konfliktens tidiga  fas  (åtminstone utåt sett).  OP  

inledde emellertid tidigt  (1904)  ett sökande efter färdiga tekniska lösningar inom 

branschen. Detta sökande gick framförallt till så att företaget skickade styrelse-

medlemmar  samt  branschens frontfigur Alvar Müntzing på studiebesök till tyska, 

svenska och finska sulfatcellulosafabriker. Det blev emellertid snart tydligt för ÖP att 

det var lättare  sagt  än gjort att hitta  en  färdig teknisk lösning på luktproblemet. När  OP 

sedan  anlitade vetenskaplig expertis i  form  av  professor  Klason torde det också snabbt  

ha  framgått för företaget att det inte  heller  fanns tillgänglig, ej kommersiellt använd, 

kunskap på området. Det unga ämnet kemisk teknologi, än  mindre den  unga sulfat-

cellulosaindustrin, hade ännu lyckats fastställa luktämnets sammansättning. Klason 

blev därför tvungen att inledningsvis ägna sig åt ren grundforskning. Först därefter 

kunde Klason utveckla  en  första metod för borttagandet av  de  luktande ämnen som 

uppstod vid sulfatmassans kokning. Senare förfinade Klason denna metod ytterligare, 

och utvecklade  sin  undersökning till att även omfatta kemikalieåtervinningen/soda-

återvinningen.  
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Sammanfattningsvis belyser ÖP:s teknikvalsprocess  den  flytande distinktionen mellan 

teknikval och teknikutveckling. Teknikval handlar sällan om valet mellan givna, 

fungerande tekniska lösningar. Snarare handlar det enligt  Nathan  Rosenberg  om att 

tillgodogöra sig tillräcklig kunskap för att kunna tillämpa ej ännu utvecklade tekniska 

möjligheter. Sökandet efter dessa möjligheter är dock inte kostnadsfritt. Detta blir 

speciellt tydligt i exempelvis  en  konflikt kring ett miljöproblem som är nytt för  de  

inblandade parterna. Kunskapen om problemet och dess lösning är liten, och även om 

företaget som utsätts för klagomålen av kostnadsskäl hoppas att färdiga tekniska 

lösningar skall finnas till hands är detta ofta inte fallet. ÖP:s beteende i Örebro-

konflikten utgör ett utmärkt exempel på det.  

En  speciell omständighet i fråga  om  ÖP:s tekniksökningsprocess är att  OP vid tiden  

för  konflikten  sannolikt  var det  sulfatcellulosaproducerande företag i  Sverige som hade 

den  största samlade kunskapen  om  luktproblemet och dess lösning. Detta påstående 

stärks  av en  analys  av det  tekniska branschsamarbete  som  startade inom  den  svenska 

sulfatcellulosaindustrin  under våren 1908  i syfte att gemensamt finna lösningar  på  

framförallt luktproblemet. Förklaringen bakom detta för  den  samtida branschen 

mycket ovanliga beteende — att samarbeta tekniskt —  var den pågående debatten  i 

riksdagen  om  sulfatindustrins  luft-  och vattenförorening. Branschen  hade  onekligen ett 

starkt  kollektivt incitament  att gemensamt försöka finna  en  lösning  på  förorenings-

problemen  som  ju utgjorde ett  hot  mot hela branschen, och inte bara mot  OP.  För att 

använda  Thomas P.  Hughes begreppsapparat; branschen  hade  ett gemensamt  

incitament av  att finna  en  lösning  på den  "reverse salient"  som  luktproblemet utgjorde 

för sulfatcellulosasystemet.  OP  blandades tidigt  in  i samarbetet och torde  tom. ha  varit  

en av  drivkrafterna bakom att samarbetet startade genom att ÖP:s styrelseledamot 

Ekman  var en av dem som  sammankallade branschen till ett  av de  första mötena i 

frågan.  OP  gays  genom branschsamarbetet ett  ypperligt  tillfälle att samla  in 

information om problemets  lösning  som  företaget  av  olika anledningar eventuellt inte 

kommit över tidigare. I  den  sodacellulosakonunitt6  som så  småningom  blev  frukten  av  

branschsamarbetet engagerades nämligen samtliga sulfatcellulosatillverkare i  Sverige. 

Det  visade  sig  emellertid  snart  att  OP  högst sannolikt  var det  företag  som hade  störst  

kunskaper i frågan. Sodacellulosakommitt6n valde att "sponsra" ÖP:s ansträngningar 

att finna  en  lösning när  den, enligt egen  utsago, insåg att  den grund som den kunde  

bygga sitt arbete  på  och  det  material  som stod  till förfogande  på området  i huvudsak 

utgjordes  av de  undersökningar och försök  som  Klason utfört  vid OP. 
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Att ÖP:s teknikval motiverades av  en  opinion/konflikt innebar i  sin  tur att företagets 

teknikval, förutom att det skedde  under  informationsbrist, även skedde  under  inverkan 

av tredje  part (de  klagande). Detta speglas ytterst i att  de  klagande  tog  hjälp av 

sakkunniga för att skaffa sig  information  om problemets  natur  och koppling till 

tekniken. ÖP:s bristande kunskap om problemet och dess lösning  har  vi redan 

konstaterat bidrog till att även företaget anlitade sakkunniga.  En  vetenskaplig  

kontrovers  låg därmed nära till hands. I Örebrokonflikten kom  den  stora  kontroversen  

att stå mellan hälsovårdsnämndens sakkunnige, ingenjör Gelertsen, och ÖP:s, tillika 

Regeringsrättens (Civildepartementets) sakkunnige,  professor  Klason. Denna  kontro-

vers  speglar tydligt hur  den  ursprungliga debatten mellan företaget och  de  klagande 

ändrar karaktär när  de  sakkunniga "tar över" debatten. Vad som gör  kontroversen  

mellan Klason och Gelertsen speciellt intressant för  den  här analysen torde vara att  den  

speglar hur liten kunskapen ännu var om luktproblemets  natur  och lösning, trots att  

den  samlade branschen vid tiden för  kontroversen (1910)  studerat problemet i ett  par  

år (Klason ännu längre). Fortfarande rörde sig diskussionen till stora delar kring 

grundforskningsfrågor och till frågor om vad som egentligen var effektivt i 

sammanhanget (t.ex. kunde merkaptanen överhuvudtaget förbrännas?).  Kontroversen  

ger oss därmed  en  tydlig  illustration  över det tekniska kunskapsbyggandets kompli-

cerade och kostsamma  natur.  

Vilka teknikval var det då som gjordes? Ovan  har  konstaterats att  OP  inledningsvis 

bara genomförde åtgärder mot vattenföroreningsproblemet. Denna inledande foku-

sering på vattenföroreningsproblemet  har  framförallt antagits bero på att  den  samlade 

kunskapen om vattenföroreningsproblemets lösning var större,  samt  på att dåtidens 

miljölagstiftning var mer specifik i fråga om vattenförorening än i fråga om luft-

förorening. Redan i februari  1904  installerade således  OP en  första fiberfångare i syfte 

att rena avfallsvattnet från sliperiet. Detta var redan innan det första klagomålet hade 

skickats till länsstyrelsen och vi vet inte om det ännu existerade någon  form  av 

offentlig  opinion  mot företagets avfallsutsläpp eftersom detta teknikval ytterst 

motiverades av att länets fiskeriförvaltningsnämnd "tvingats fästa länets träsliperiers 

uppmärksamhet" på att  de  skadade fisket. Genom utlåtanden av  de  klagandes 

sakkunniga, såsom bl.  a  av fiskeriintendent  Torsten  Ekman,  samt  genom ett utlåtande 

av KB:s sakkunniga, fiskeriingenjör  Schmidt  och handelskemist Landin,  samt  även 

genom ett intyg av ÖP:s "ständige intygsgivare," f.d. rektorn för Örebro tekniska 

elementarskola, rektor Fernquist, vet vi att ett antal ytterligare fiberfångare installe-

rades för avfallsvattnet från sliperiet, från pappersmaskinerna och från  den  kemiska  
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massans tvättning,  under  åren  1904-1906.  Dessutom vet vi att företaget  under 1906  

experimenterade med olika sätt att filtrera avfallsvattnet genom bl.  a sand  och viraduk. 

Ett annat teknikval som  OP  tidigt gjorde och som motiverades av opinionen var att 

upphöra med användandet av  fotogen  i tillverkningen.  OP  började också rensa 

svampbildningar ur sina avlopp efter att KB:s sakkunniga  Schmidt  och Landin 

efterlyst detta i december  1906.  Efter KB:s utslag i april  1907  inrättade  sedan OP,  dels 

bassänger för avskiljandet av fettämnen ur avfallsvattnet, och dels  en  skyddsvägg i 

syfte att förhindra att kalkslammet spolades ut i sjön. Efter att Klason färdigställt  sin  

första  rapport  i juli  1907  installerade  OP  redan på hösten samma år  en  provisorisk 

kondensor i syfte att kondensera kokargasema på det sätt som Klason föreslagit i  sin 

rapport.  På våren  1908  installerades  sedan,  enligt uppgift av  OP  själv,  en  större 

"apparat" för kokargasemas kondensering. 

I och med Regeringsrättens utslag i mars  1911  ålades  OP  vidare att vidta Klasons 

förslag på anordningar mot vattnets förorening, och att installera anordningar så att 

föroreningen av luften inskränktes till att upphöra att innebära någon "aysevärd 

olägenhet." Mer precist  skulle de  sistnämnda anordningarna utgöras av  en  minst  50 

meter  hög skorsten  samt  av införandet av Klasons förslag på arbetsmetoder i syfte att 

undvika luftens förorening. Som  en  följd av Regeringsrättens utslag uppförde  OP 

under  sommaren och hösten  1911 en  hela  100 meter  hög skorsten på entreprenad  samt  

införskaffade nödvändiga gasabsorbtionslådor för Klasons förslag om absorbering av  

de  illaluktande gaserna från kokningen.  Under 1912  införskaffades i  sin  tur bl.  a  

tjockplåt och  en  fläkt i syfte att fånga  in den gas  som läckte från sodaugnens båda 

ändar med hjälp av kåpor. Samma år uppfördes dessutom sju avsättningsbassänger på 

entreprenad. 

Att ÖP:s primära intresse genom alla teknikvalen var kostnadseffektivitet, speglas 

framförallt genom valens spårbundenhet till företagets existerande produktionsmetod. 

Inget av teknikvalen ovan innebar någon genomgripande förändring av kraftpappers-

produktionen och  den  tillhörande sulfatcellulosaproduktionen (eller av papp-

produktionen). Det mest rationella för  OP  var att förlita sig på  den  samlade 

kunskapsmassa som fanns i företaget, därav spårbundenheten. Denna slutsats belyses 

bl.  a  av det faktum att det genom hela konflikten, upprepade gånger och av olika 

aktörer  (se  bl.  a  Gerell och Gelertsen) föreslås att  OP  skall återgå till sodametoden, 

vilken var luktfri. Denna metod hade  OP  också kunskap om  sedan  tidigare, och  den 
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skulle  dessutom  ha  inneburit  en enkel  lösning  på problemet.  Förslaget diskuterades 

emellertid  aldrig på  allvar  av OP  (utom  vid  styrelsemötet  efter  Regeringsrättens 

utslag).  Enligt Thomas P.  Hughes begreppsapparat  skulle  detta kunna förklaras  med  att  

OP  i syfte att säkra kraftpappersproduktionssystemets fortsatta tillväxt  aldrig  

övervägde att lösa  den  "reverse salient"  som  föroreningsproblemen utgjorde  med  annat 

än "konservativa" lösningar. Sulfatcellulosan  var  billigare än sodacellulosan och  gav  

dessutom bättre kvalit&  pä  kraftpappret. För att klara konkurrensen  var OP således 

tvunget  att försöka säkra sulfatcellulosaproduktionens överlevnad. 

Även om  OP  genom hela konfliktperioden motarbetade förslaget om att uppföra  en  

högre skorsten därför att det ansågs vara för kostsamt, visade det sig när företaget väl 

byggt skorstenen att  den  blev lönsam. Detta utfall är  konsistent  med  den  så kallade 

Porterhypotesen. Länge hävdade  OP  att det inte  skulle  hjälpa med  en  högre skorsten 

och företaget försökte bevisa det genom att bl.  a  påpeka att skorstenen, på grund av 

vindriktningen, bara  skulle  komma till användning  under 18  dagar om året. Vidare fick 

företaget också ingenjör Alvar Müntzing att intyga att det inte  skulle  hjälpa med  en  

högre skorsten. När  sedan OP  i och med Regeringsrättens utslag i mars  1911  blir 

tvunget att uppföra skorstenen går det, vid tiden för när skorstenen nästan var färdig, 

att utläsa ur styrelseprotokollen att företaget numera hade  en  förhoppning om att 

skorstensbygget inte  skulle  behöva bli  en  förlustaffär. Skorstenen ökade draget för 

ångverket och vissa eldrivna fläktar  skulle  kunna kopplas bort. Även i fråga om  de  

avsättningsbassänger som  OP  byggde efter Regeringsrättsutslaget  skulle  det  sä  

småningom  visa  sig att  de  också medgav vissa kostnadsbesparingar för företaget. Dels 

kunde  den  uppsamlade fibern användas i fabrikationen, och dels fick företaget efter 

några år användning för det renade avfallsvattnet i fabrikationen. Dessa exempel visar 

hur företag inte alltid  har  full-ständig  information  om alla tekniska  alternativ  och dess 

kostnader, något som i  sin  tur kan leda till att  de  val som företaget tvingas till och som 

det förväntar sig vara olönsamma, inte behöver vara det.  

6.3 	Forskningsbidraget och riktlinjer  far  vidare forskning 
I uppsatsens inledning konstaterades att det finns goda skäl att studera  den  historiska  

interaktionen  mellan industriell produktion och naturmiljön, inte minst därför att det är 

ett långt ifrån färdigutforskat område, både ur ett svenskt och ur ett internationellt 

perspektiv. Inom  den  teknik- och miljöhistoriska forskningen är det dessutom få  

studier  som fokuserat på  interaktionen  mellan industriell produktion och miljö utifrån  

177 



det enskilda företagets perspektiv.  Den  nya "eko-kulturella" ansatsen inom företags-

historien  har  dock i större omfattning  haft en  sådan forskningsinriktning. Att fokusera 

på företaget är  relevant  därför att det ytterst är där som teknikvalen görs, vilket i  sin  tur 

avgör hur  den  industriella produktionens effekter på miljön kommer att  se  ut. Genom 

att fokusera på företaget kan vi analysera vad som kan motivera det att söka efter 

miljövänlig teknik,  samt  vad som karakteriserar  en  sådan tekniksökningsprocess.  Den  

nya inriktningen inom företagshistorien  har  i detta sammanhang främst frambringat 

forskning kring motiven bakom sökandet efter miljövänlig teknik,  under  det att denna 

uppsats framförallt  har  bidragit med  en  förståelse av vad som karakteriserar  en  sådan 

tekniksökningsprocess. Denna uppsats  har  visat värdet i att fokusera på  den 

informations-  och kunskapsbrist som kännetecknar teknikval, inte minst i samband 

med nya miljöproblem. Teknikval handlar således sällan om valet mellan givna, 

fungerande tekniska lösningar, utan snarare om att tillgodogöra sig tillräcklig kunskap 

för att kunna tillämpa ännu inte utvecklade tekniska möjligheter. Sökandet efter dessa 

möjligheter kostar dock pengar, och incitamenten att finna färdiga tekniska lösningar 

är starka. I många miljökonflikter, där kunskapen om problemet och dess lösning är 

liten, finns dock ofta inte sådana färdiga lösningar till hands, utan företagen kan 

tvingas ta initiativet till ren grundforskning. 

På ett empiriskt  plan  bidrar studien med  en  vidgad kännedom om olika gruppers 

(privatpersoners, myndigheters, företags, fiskeritjänstemäns etc.) inställning till indu-

striell förorening i  Sverige  vid sekelskiftet  1900,  inte minst om vilka  argument  som 

användes mot föroreningen  samt  mot att industrin  skulle  utsättas för restriktioner som 

ett resultat av föroreningen. Här kompletterar denna studie således tidigare forskning 

av bl.  a Eva  Jakobsson  (1996),  kring konflikten mellan agrara intressen och vatten-

kraftsindustrin vid samma tid,  samt  av  Lars  Lundgren  (1974),  kring aktörer och 

intressemotsättningar i vattenföroreningsdebatten i Sveriges riksdag vid samma tid. 

Det torde vara motiverat att ytterligare analysera  den  historiska  interaktionen  mellan 

industriell produktion och miljö, med bibehållet fokus på  den  svenska pappers- och 

massaindustrin,  men under  ett senare skede, exempelvis  under 1960-  och 70-talen. 

Detta för att kunna kartlägga  de  förändringar som sannolikt skett i fråga om vilka  

argument  som läggs fram mot industrins effekter på miljön,  men  även i syfte att 

kartlägga förändringar i karaktären på tekniksökningsprocessen. Grundläggande 

skillnader torde utgöras av att miljörestriktionerna för industrin på  1960-  och 70-talen i 
högre  grad  utgjordes av  en  bredare miljörörelse och  en  samlad miljölagstiftning,  samt 
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av att tekniksökningsprocessen i högre  grad  var kopplad till ett mer organiserat 

branschsamarbete.  
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