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Tryckpressen blir det viktigaste vapnet mot påven

Gutenberg delar Europa
Guldsmeden Gutenberg gjorde det skrivna ordet till var mans egendom.
Hans press kunde på kort tid trycka en bok som det tidigare tagit månader
att kopiera för hand. Nu kunde Vatikanens motståndare blixtsnabbt sprida
sitt budskap och det fick effekt. Kyrkan och Europa delades.

I

Victor Hugos roman Ringaren i Notre-Dame

sitter en lärd man och häpnar över den bok han
just håller i. För första gången bläddrar han i
en tryckt bok. Han beundrar de perfekta bokstäverna
på de snörräta raderna i de lodräta spalterna, och han
höjer blicken och betraktar eftertänksamt den gigantiska
katedralen framför sig:
”Den här kommer att förstöra allt detta”, säger han
nästan profetiskt.
Hugos fiktiva person förutspår att det tryckta ordet
kommer att frånta kyrkans ledare deras sanningsmonopol.
Vatikanens version av kristendomen hade aldrig stått
oemotsagd – endast kyrkan hade råd att låta skrivar
munkar ägna halvår åt att tillverka en enda bok. Men
med Gutenbergs uppfinning var det skrivna ordet nu
inte längre förbehållet påvar, kardinaler och biskopar.
Nu kunde nya åsikter spridas över Europa. I synnerhet
munken Martin Luther använde sig av den nya tekniken
och hans idéer skulle komma att förändra världen.

dessa krafter garanterades god hälsa och evig frälsning.
De pilgrimer som aldrig lyckades tränga sig fram genom
folkmassan och ända fram till tyget hade en annan
möjlighet: de kunde hålla upp en spegel i luften och på
så vis fånga upp den gudomliga energin.
År 1432 hade Gutenberg själv sett hur smederna i
Aachen tjänat stora pengar på att sälja sådana metall
speglar – och speglarna tog slut långt innan pilgrims
färden var över.
Han tänkte masstillverka speglar, totalt 32 000, och
sälja dem för en halv gulden styck. Det skulle ge en vinst
på omkring 15 400 gulden – många miljoner kronor i

Kapitalist revolutionerar världen

Guldsmeden Johann Gutenberg var en handlingskraftig
man med näsa för goda affärer. I den då tyska men
numerafranska staden Strasbourg, cirka 25 mil söder
om Aachen, såg han år 1439 sin första möjlighet att göra
en strålande affär. Vart sjunde år strömmade hundra
tusentals pilgrimer till den tyska staden Aachen för att
få en skymt av några heliga tygstycken. Under två veckor
förevisades det tyg som Josef svepte in det nyfödda
Jesusbarnet i på julnatten, och den särk som jungfru
Mariahade på sig under födseln.
Som osynliga strålar från solen strömmade de heliga
krafterna ut från tyget och var och en som nåddes av
Tryckpress från 1498. Från en bok tryckt samma år.
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våra dagars penningvärde. Utgifterna för råvaror och
gjutformar var bara cirka 600 gulden.
Ingen hade någonsin tidigare tillverkat speglar i så
stort antal. På sommaren 1438 nåddes Gutenberg dock
av dåliga nyheter: På grund av oro för en pestepidemi
blev pilgrimsfärden inställd. Gutenberg hade tusentals
speglar på lager.
Fiaskot blev en lärorik läxa för Gutenberg som dels
hade fått praktisk erfarenhet av att utveckla teknik för mass
produktion, dels nu var expert på olika gjutningstekniker.

Rättsprocess avslöjar projekt

I Strasbourg var Johann Gutenberg sedan länge känd
som en företagsam herre. Förutom den felslagna spegel
tillverkningen hade han många
andra projekt på gång. Ett av dem
var så hemligt att bara hans tre
kompanjoner och några få assis
tenter kände till det.
Efter att en av hans kompan
joner, Andreas Dritzehn, dött år
1439 sipprade små antydningar
om vad projektet handlade om
ut till allmänheten. Det skedde
under en rättsprocess i december
1439 då Dritzehns familj gjorde
anspråk på de pengar som han
investerat i Gutenbergs firma. I
akterna nämns ”bly”, en ”press”,
diverse ”gjutformar” plus någon
ting som ett av vittnena kallade
”det som hör ihop med tryck
ning”.
Av domstolsprotokollet fram
går att Dritzehns efterlevande
skulle få en symbolisk summa
men att Gutenberg fick behålla de omnämnda föremålen
och fritt arbeta vidare med projektet.
Liksom med speglarna handlade det här projektet om
massproduktion – men ingen utanför Gutenbergs lilla
inre krets kunde i sin vildastefantasi föreställa sig vad
det handlade om.

Gutenberg är nästan okänd

Johann föddes under sin fars släktnamn Gensfleisch i
Mainz omkring år 1400 och tog sig i vuxen ålder namnet
zum Gutenberg efter en av släktens egendomar. Om
kring år 1434 lämnade han sin hemstad för att slippa de
ekonomiska och politiska motsättningar som rådde mel
lan hantverkare och de gamla borgarsläkterna och som

hotade att ruinera honom. I sin frivilliga exil slog han sig
ned i utkanten av Strasbourg.
I den staden bodde han fram till 1448. Han ägnade
sig åt guldsmedsarbete, myntslagning och att tillverka de
religiösa speglarna. Historikerna vet i stort sett ingenting
om hans privatliv – bara att han var av fin familj, att han
var i 30-årsåldern, att han var ambitiös, hade ett stort hus
och att han tyckte om vin.
Dokument från juli 1439 visar att han betalade en årlig
vinskatt för 1 500 liter. Troligen omfattade hans hushåll
– med hushållerska, betjänter och assistenter – cirka tio
personer. Om alla fick njuta av de dyrbara dropparna –
vilket dock verkar osannolikt – räckte lagret i vinkällaren
till en daglig ranson på cirka en halv liter per person.
Vinkonsumtionen antyder med
andra ord att det förekom en hel
del festande i hemmet.
Det finns inga dokument
som visar om han hade fru och
barn. Han blev totalt överraskad
när Ennelin, en kvinna från trak
ten, år 1436 anklagade honom
för brutet äktenskapslöfte. Ef
tersom han inte hållit sitt löfte
drog Ennelins mor Ellewibel
honom inför rätta och krävde
ersättning. Ingen vet om Guten
berg någonsin fick något straff;
domstolsprotokollet finns inte
bevarat.

Ett genidrag tar form

Ogift och målmedveten fortsat
te Gutenberg med sina hemliga
experiment i verkstaden i Stras
bourg men år 1448 packade han
av okänd anledning ned alla sina saker och flyttade till
Eltville norr om Mainz. Här lånadehan 150 gulden av
sin kusin för att ha råd att starta ett tryckeri,anställa
personal och skaffa de verktyg och det materiel som
han behövde för att förverkliga sin stora dröm.
Men pengarna räckte inte långt. År 1449 blev Guten
berg därför kompanjon med den rike affärsmannen Jo
hann Fust som lånadehonom 800 gulden– nästan en mil
jon i dagens penningvärde. Med det extra tillskottet kunde
Gutenberg snart få sitt tryckeri på fötter – komplett med
de uppfinningar han ägnat så många år åt.
Inspirerad av en vinpress hade han konstruerat en
tryckpress av trä. Den var navet i hela tryckerietoch den
plats där boksidorna skulle mångfaldigas. Men den mest
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banbrytande av hans uppfinningar var gjutformen där
han snabbt kunde tillverka enskilda bokstäver av metall,
så kallade lösa typer. Dessa sattes samman till texter och
de kunde återanvändas till tryck gång på gång.
Som pricken över i hade han dessutom tagit fram en
trögflytande, linoljebaserad trycksvärta – som till skillnad
från vattenbaserad färg fäste bra på typerna så att den
tryckta texten blev skarp och tydlig.
Till en början tryckte Gutenberg avlatsbrev, skol
böcker, kalendrar och andra småtryck åt katolska kyrkan
vilket säkrade intäkterna. Och kyrkans folk var förtjusta
i den nya, billiga tekniken.

Gutenberg vill skapa ett mästerverk

I takt med att Gutenberg behärskade den nya tekniken
allt bättre började en storslagen plan ta form i hans
huvud.Den före detta guldsmeden lekte med tanken på
att trycka en Bibel, en garanterad bestseller, men sam
tidigt en rejäl utmaning för den första människan som
kunde kalla sig boktryckare.
Alla de biblar som redan fanns på marknaden var
handskrivna praktutgåvor och om Gutenberg skulle
kunna hoppas på att slå sig in hos kunderna – framför
allt kloster och kyrkor – måste hans verk överträffa de
handskrivna både i skönhet och kvalitet. Han måste helt
enkelt skapa ett mästerverk. Och ett mästerverk blev det.
Efter drygt två år av hektiskt slit hade Johann Guten
berg och hans assistenter på hösten 1454 tryckt 180
biblarmed sammanlagt mer än 230 000 sidor. Det var
en enorm prestation och något verkligt nyskapande i en
tid då det tog fem–tio år för en skrivare att framställa ett
enda exemplar av Bibeln.
Under en stor marknad i Frankfurt i början av 1455
mötte de tryckta böckerna för första gången en bredare
publik. Rader av likadana biblar låg till försäljning på
bordet.Det var en häpnadsväckande syn för marknads
besökarna som ärevördigt betraktade de vackra böckerna.
Därefter gick det fort framåt. Ryktet om Gutenbergs
revolutionerande boktryckarkonst spred sig som en löp
eld genom Europa. Den 12 mars 1455 skrev prästen
Enea Silvio Piccolomini – som senare blev påve Pius II
– ett brev till sin överordnade, kardinal Juan de Carvajal:
”Inget av det som sagts om den vidunderlige man
som presenterade sina böcker i Frankfurt, är lögn. Hans
böcker är skrivna med oerhört eleganta och korrekta
bokstäver, utan några fel. Ers Höghet kommer att kunna
läsa dem utan glasögon.”
Om Piccolomini vetat vad Gutenbergs uppfinning
skulle leda till hade han knappast berömt honom så.

95 teser krossar Vatikanens makt

Den 31 oktober 1517, bara 63 år efter att Gutenberg
tryckt sin första text, hade den tyske augustinermunken
Martin Luther blivit så missnöjd med katolska kyrkans
maktmissbruk att han skrev och publicerade 95 provo
cerande tankar om kyrkan. Bland annat hävdade han att
endast Gud – inte påven – kunde förlåta synder.
Luther ansåg dessutom att påven borde känna till
den låga moralen bland dem som sålde avlatsbrev ”ty då
borde han veta att Peterskyrkan i Rom vilar på en grund
av hud, kroppar och ben från hans hjord”.
Luther satte inte bara fingret på folkets missnöje.
Miljontals européer köpte hans böcker och pamfletter
med texter som kritiserade Vatikanen. Utan tryckpressen
hade han aldrig kunnat göra sin stämma hörd.
Under det följande seklet bröt kyrkorna i hela Nord
europa med Vatikanen och bekände sig till den evangelisk-
lutherska tron. Europa var delat.
stine overbye
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