
LITE N YTT OM GAMMALT KOPPARTRYCK
A v N ils Falk

Ett foto och gamla b rev avslöj ar en he l
del vi inte v isste förut om Bagges met o-
de r på nitt iota let.

På jakt efter ett pressfoto

Dessa rader kunde möj ligen ha gjorts kortare eller rentav utelämnats .
Fakta kan tala f ör sig sj älva . Men det kan j u också intressera andra
medarbetare i denna f aktaspäckade årsbok att f å kasta en igenkännande
blick på vägar de sj älv f ått ströva ibland . Och inte bara medarbetarna . A lla
vi som söker ef ter f akta, som f orskar, som vill ha tag i ef tertraktade
fi latelistiska obj ekt, vi har minnen av våra upp täcktsf ärder, ibland enkla
och snabba, ibland komp licerade och långa .

Här en av de senare.
Det bö,j ade på Postmuseum f ör ett par år sedan. N ågra årgångar av

Bagges korresp ondens låg på studiebordet hos Robert Matt son , som höll
på med sin artikel om Osca r Il koppartrycksmärken f ör Postry ttaren 1979.
Bland /896 års kopior f anns en av ett brev till Marinoni i Paris, som på
f örvåren det året hade levererat en koppartry ckspre ss til l Bagges . Det var
den pressen några av oss Oscarsf orskare varit så spända på  -  varken den
eller en bild av den f anns kvar. Hur såg den ut, hur f ungerade den?

Vid hemkomsten talade j ag med konsul Hans Köhle r i Trelleborg, expert
på grafi ska f ärger och deras användning i olika slag av tryckpressar. Han
menade, att Marinonis f rma f ortf arande e xisterar och r@dde mig att f örs ö-
ka spåra upp den . Föreslog mig också att kontakta rektor Fredric Bagge,
som varit chef f ör Grafi ska Yrkesskolorna i Stockholm och som är av den
gamla Baggeska try ckarsläkten.

Dj updykning i handelskalendrar. N amnet f anns på en adress i Paris .
Brey dit med f örfr@gan, om de hade nägra uppgif ter om den press de
levererat till Bagges tryckeri /896. Brevet kom i retur: ingen Marinoni
f anns på den adressen .

Ny dj updykning i nya kalendrar, och ser man på! Firman hade fly ttat till
departementet Oise . S tor f abrik med nägon hundra mi lj oners oms ättning .
Dit adresserades nästa brev.

Månaders väntan utan något svar. Sigurd Ringström i Trelleborg rådde
mig att skriva igen, denna gång på fr anska i stället f ör engelska . Sagt och
gjort. Och nu kom det svar eft er ett par veckor, me n ty va rr inte det j ag
hoppats pa: »Malheureuseme nt, Fannee derniere to us les docume nts rela-
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Esstiyage automatique parfait .
Faculte pour fes impressions d'eaux-fortes et travaux simifaires de faire l'essuyage

comp/et mecaniquement ou de le finir il la main.
Tres grande solidite permettant d'avoir une tres grande pression. Mouvements tr s doux

et sans choc.
P r o d u c t io n : 6 å 12 Ep reu ve s å la m i n ut e , selon le fo r m at . - Les Presses so nt livrees a vec 4 b loc s ,
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Marinonis sä/jprospekt f rån / 906, som visar den största av deras kopp artryckspressar med 6
torkdukar f ör f ormatet »Jesus» = 76 x 56 cm . Det lämnade bl a upp lysningen att sex p ressar

levererats till S veriges Riksbank . Dessa var, liksom Bagges, f ör f ormatet
»Demi-Jes us» = 56 x 36 cm).
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tif acette epoque ont ete brules  . . .» a d j ag sökte hade bränts upp f örra
året . Så var det med det .

Jag åkte i alla f all och hälsade på rektor Fredric Bagge, som är sonson
till Pehr Bagge, chef f ör tryckeriet till sin död, då brodern Jakob Bagge tog
vid. N umera bor han utanf ör Karlshamn. Han gav mig bl a adressen till
ingenj ör Ove Persson i L idingö, f örf attare till Grafi sk Uppslagsbok .

Då anländer  -  under över alla under  -  ett brev f rån Marinonis ordf ö-
rande och VD, M . T. Niggli som svar på mitt f örsta brev, det på engelska.
Han hade inte bara plöj t igenom engelskan utan dessutom gamla gömmen
och bif ogade ett Jörsäljningsprospekt frän 1906, där p ressen var avbildad.

Ove Persson i Lidingö hj älp te mig att tyda bilden. Han kände igen den
som »den franska p ressen» hos Börtzells tryckeri (i vilket bl a Bagges
ingick) frän 1924. Talade om att den erbj udits Postmuseum 1925 men att de
inte hade plats f ör den, varf ör den skrotades 1926.

A v prospektet f ramgick , att R iksbankens sedeltryckeri också var ägare
till likadana pressar, och på Ove Perssons initiativ kontaktade j ag chef en
f ör AB Tumba Bruk, Sven Gideon. Denne hade tillgång till en del arkiverat
material f rån R iksbankens sedeltryckeri, som samlats av den tidigare che-
f en Einar Lagrelius. Där f anns det ef tersökta f otot .

Det var en lång väg att gå f ör att hitta ett Joto, men med god hj älp
lyckades det alltså. Och härmed ber j ag f å uttala ett varmt tack till alla
ovannämnda hj älpare .

PS.
»Habent sua f ata libelli» bucker har sina öden. Sa även frim ärken

och deras upphov, Oscar koppartryck inte undantagna . Inte i 1905 års, inte
i 1946 eller 1963 års handböcker var det känt, upphovet och grunden f ör
dessa sköna porträttmärken  -  Marinonis koppartryckspress . Vägen skulle
gå över departementet Oise i Frankrike och Tumba hos oss f ör att vi
äntligen skulle f å se hur Marinonis p ress såg ut och f å dess hemligheter
f örklarade.

Men underligare saker kan hända . N är ovanstående rader nådde trycke-
riet, då nåddes Postmusei Vänner av 1979 års Postry ttaren . Och vad
hittade vi väl där! Jo, en bild som äger en påtaglig likhet med den på
f otograf et, som j akten gätt eft er hundramilavit! Denna bild , fran 1908,
hade alltså f unnits där den skulle fi nnas  -  pd Postmuseum  --  men ano-
nym, otolkad, utan det sammanhang där den hörde hemma.

A tt Postmuseum av utry mmesskäl inte kunde ta emot Marinonis p ress,
när den erbj öds dem 1925, är beklagligt, men f örståeligt när man vet med
vilka lokalsvårigheter de dras med än idag . Desto underligare är emeller-
tid, att man den gången inte f örsåg arkivmaterialet med sådana upp lys-
ningar och beskrivningar, att de kunde bli kommande decenniers f orskning
till verklig hj älp .

DS.
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Vad fotot hade att berätta
Den 15 september I 895 bad AB Jakob Bagges Sedeltryckeri firma Mari-

noni i Paris om offert på en koppart ryckspress , system Guy , av samma typ
som de köpt 1886 men för dubbelark i stället för enkelark , som de gamla
var. Genom Postverket fick de tillstånd att sända ner tryckplätar och
papper i och för provtryckning före leveransen , som skedde i början av
1896. Pressen monterades enligt erhällen »note pour le montage». Den
kördes därefter i tomgång en vecka , och sedan trycktes gröna 5-öresmär-
ken i ungefär samma tid , då ett haveri inträffade . Härom skrev tryckeriet
till fabriken i Paris den  I 7  april:

Soon af ter starting one day , when the press had made 12 or i5 turns, and
the p lates were j ust passing under the p rinting roller  -  a litt le more than
half the p lates had already passed  -  one cog of one of the wheels carry ing
the part, on which the p lates are fixed (on the lef t hand f rom the printer)
broke, and, we believe, when loose caused the breaking of two more cogs
on the wheelbars above and below, but not the matching cogs .

The damage done was not very great, and the cogs are already rep laced
by new ones . Yet we cannot now say , if new wheel and bars shall be
required. But what we f eel very anx ious about is the question, whether the
press is strong enough to do the work required or not . N o doubt the colour,
we are obliged to use, is more sticky and not by Jar as sof t as that used f or
the samp les p rinted with you, and besides the p rint must be very distinct
and clear. This, of course, causes an increase of the resistance, and
requires a great power to overcome and a considerable strength in the
press  . . .

On the p lan of the p ress you sent us, the fly ing wheel had a diameter of I
metre, which we thought both right and necessary . We now fi nd, that this
wheel in the press actually does not measure more than 84 centim ., the
same as in the old ones, which is quite insuffi cient, when there is twice the
work to be done . Theref ore as soon as the p lates in p rin ting reach the
printing roller, the speed is considerably reduced, which ma kes the wor-
king of the press very unsatisf actory in that resp ect  . . .

Det var alltså fråga om att en kugge på ett av de hj ul som drev funda-
mentet gått av och ytt erligare brutit sönder e tt par kuggar på de av hjulet
drivna kuggstängerna . Fastän de redan reparerat skadorna , vill de höra
fabrikens åsikt om det skedda och besked om vad de bör göra för att hindra
en upprepning. F ö anser de , att en tänkbar orsak t ill haveriet skulle kunna
vara att balanshj ulet är underdimensionerat.

Brevet ger en viktig upplysning på en punkt , som hitt ills varit tä mligen
oklar , nämligen den om färgens konsistens . I ett par av våra handböcker
har uppgivits , att denna varit degliknande , medan bl a i 1962- 63 års
handbok färgen uppges ha varit av tä mligen lös konsistens . I brevet ovan
anges färgen som »sticky», alltså styv , vilket t illsammans med verkan av
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d e n dubbelt så stora tryckcylindern, j ämfört med den gamla pressens ,
o r sakat den bromsning som nämns och som av tryc keriet antages delvis
be ro på att balanshj ulet inte höll de dimensioner som angavs i beskrivning-

e n av pressen.
Men botemedlet tyc ks ha varit enkelt , som framgår av några rader i ett

b re v t ill Marinoni av de n 20 apri l:

Your f avour of the 7th inst . to hand. We were glad to have your opinion
about the accident with our new machine, related in our last resp . Since
then the machine has been running every day , still with slightly less
p ressure than in the old one, but without any difficulty . . . .

Det förslag man fått från fabriken var alltså att minska tryckcylinderns
a n liggningstryck mot plåtarna , och sedan dett a gjorts gick det tydligen bra .

Bilde n på nästa sida visar koppartryckspressen , visserligen inte det
e xe mplar , som stod hos Bagges , men en likadan pressmodell hos Riksban-
ke n s sedeltryckeri, som enligt uppgift på det försälj ningsprospekt j ag fick
fr å n Marinoni hade sex likada na pressar som den Bagges köpte 1896. De
insa tt a siffrorna hänför sig till beskrivningen av pre ssens funktioner på

följ a nde sidor.
Pa ppe ret framfördes arkvis runt cylindern ( I) , vilke n unde r trycknings-

mo me ntet roterade mot en under cylindern fram- och återglidande plan
t ryc kplät . Eller rättare sagt , när det var fråga om frimärken , tvä try ckplä-
ta r , mo nterade på ett fra m- och ätergäend e plant fundament (2) . Cylinder-
oc h fundamentrörelser är samordnade genom kuggdrift , men efter varj e
tryc kningsmoment frigö rs cylindern från kuggingreppet och stoppas upp
me d sin plana del vänd ne r mot fundamentet , medan dett a gör sin återgåe n-
de rö re lse . När cylindern t annat , tar pressbiträdet (mannen i väst bakom
pre s se n) ett ark från en »pappersstot» pa bordet (3) och riktar in det över
linj a len (4) med dess anslagslist i sidled (på bilden skymd av lampan) mot
c y linde rns griparmar. Medan cylindern stått stilla , har tryckplåte n under
fu nd a me ntets ätergäend e rörelse infårgats av ett antal färgvalsar () och
dä re fte r passerat fyra avto rkningsdukar (6) .

Tork dukarnas f unktion
D uka rnas uppgift var a tt torka de ograverade part ierna av tryckplåtarna

re na frå n färg, som därefte r endast skulle finnas kvar i gravyrspåren. Den
förs ta av de fyra dukarna var en grov bomullsduk , den andra en finare dito ,
nr 3 va r fuktad med en a lkalisk lö sning och nr 4 å terigen var en torr
bo m u llsduk. För varje avto rkning rullades ett lite t stycke duk av från resp .
upp på de ovanför stativet befintliga rullarna (fyra av varj e , vilket är lite
svå r t a tt urskilj a på bilden , där man dock kan se varj e duks dubbla bana) .
De t ryck tes därvid ner mo t plåtarna av var sin , 2 - 3 cm bred , gummidyna .
Me d a n de n infårgade tryc kplåten fördes fram under torkdukarna , gneds

113



ri
,..

Så hiir såg Bagges p ress ut . Den betj änades av 3 man: t.h . tryckaren , i mill en iliiggaren och
sittande t.v . utläggaren. Siffr orna hänvisar till beskrivningen i tex ten. Fotot iir f rån Rikshan·
kens sedeltryckeri p å 20-talet, där då f anns y llerligare f em likadana . ( Under 30-talet tilli·er·

kades fl era a v sa mm a modell hos Köpings Mek. Verkstad/ .
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dessa genom gummidynornas rörelser hast igt fram och t illbaka vinkelrätt
mot fundamentets rörelseriktning. När fundamentet vänt och startat sin
»framätgäend e» rörelse , passerade plåtarna ånyo torkdukarna .

Dukarna skulle i princip vara torra , dvs i varj e fall så mycket , att färgen
på de avtorkande ytorna hunnit torka fullständigt. Med tiden iakttogs inte
alltid dett a , och därtill kom att en del färger torkade sämre än andra . Då
fick man tonat tryck. I en del fall, då dammpartiklar e ller lö st färgpigment
kommit med under torkdukarna , uppstod s k tigrerat tryck , vilket motsva-
rar gnidningen vinkelrätt mot plåtarnas rörelseriktning, alltså mer eller
mindre vertikalt på märkena .

Med vissa färger var det svårt att överhuvudtaget få en effektiv avtork -
ning, och det var i synnerhet vid tryckningen med sådana som fuktningen
av den tredje duken med alkalilut var viktig. Men det kunde därvid hända ,
att torkningen blev för kraftig, så att bilden blev »mager». (Vanligare när
det gäller de se nare medaljongmärkena).

Mellan avtorkningarna rullades alltså dukarna automatiskt upp ett stycke
motsvarande tryckytans bredd . Upprullningen på de ovanför pressen pla-
cerade spolarna har som framgår av det föregående inte direkt med den
avtorkande gnidningen att göra .

De färgmättade dukarna måste efter anvä ndningen tvätt as , men som
nämnts iakttogs detta inte alltid rigoröst. Duktvätten var en å terkommande
post i Bagges bokföring . I genomsnitt uppgick den I 896 - 98 till närmare
150 kr i månaden . Kostnadernas betydande storlek framgår bä st vid en

jämförelse med avlöningskontot för koppartryckeriets personal, vilka un-
der samma tid inte uppgick till mer än något över 300 kr i månaden . Till
dukkostnaderna kom också nyanskaffningar , när dukarna hunnit bli slitna
och söndertvätt ade . 1898 inköptes så lunda I 5 14 meter domestik för 234:70
kr . Man får emellert id komma ihåg, att en del av kostnade rna gick på
sedeltryckningens konto .

Del av en stoppcy linder. Griparna f ör pappersarket syns i den plana del a v cylindern, under
vi lken f undame ntet me d try ckp l@ten kan passe ra, när cylindern st ar st illa .
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Tryckning och torkning
Åter till pressens fortsatt a funktioner. När fundamentrörelsen vänder ,

återstä lls cylinderns kuggingrepp , så att den börj ar rotera och kommer i
rullande kontakt med de framglidande , rentorkade tryckplåtarna . Färgen i
gravyrspåren överförs då till papperet , på vilket man får det önskade
avtrycket. När cylindern därefter stannar igen , kan det tryckta arket läggas
ut på utläggningsbordet (7) och ett nytt ark läggas i på ovan angivet sätt ,
varefter hela förloppet upprepas .

E n viktig del i pressen var en gasramp för uppvärmning av tryckplåtarna .
Denna tändes i regel, när en tryckning skulle påbörj as , för att få upp
temperaturen till c :a 50°. Yid denna temperatur var färge n lät t avtorkb ar .
Gasen stängdes då av , för i fortsä tt ningen höll plåtarna rätt temperatur
genom torkdynornas - dukarnas fr iktion mot plå tarna liksom överhuvud
taget fr iktionen i lager , kuggar och fundament.

Dett a är viktigt att hålla i minnet , när det gäller färgens torkning. De
tryckta men fortfarande fuktiga arken lades på varandra , med eller utan
uppsugande pappersmellanlägg . Vissa färger kunde fordra sådana , medan
andra klarade sig utan i den må n som färge n vid återgången till rums-
temperatur styvnade . I inventarieförteckningar från denna tid finns upp-
tagna två slags bindemedel för de i och för sig olösliga färgpigmenten:
»fernissa» och »starkferni ssa». Bäda var s k standolj or , dvs linolj a , kokt
under kortare eller längre t id . Den senare var av den styvare typ , som
alltefter de olika pigmentslagen i blandning med den förra gav de styva
färger , som vi nu vet anvä ndes för frimärkstrycket i de nna press .

Färg erna
Tryckeriet hade eget fä rgri vverk för blandningen av pigmen t och ferni s-

sa , ett mycket kraftigt sådant för övrigt , att döma av färgbestä llningarna i
korresponde nsen. Dessa hade ofta en beteckning, som såg ut som en kon .
Enligt färgexperten Hans Köhler betydde denna , att färgen skulle levereras
i form av små pressade koner (vi skulle kalla dem pellets) av mycket hård
konsistens .

Utrymmet - och syftet med de nna art ikel - skulle egentligen inte
tillåta mig att närmare gå in på de använda färgerna , men j ag anser mig böra
ägna några rade r å t den färg, som var den mest använda , alltså den röda för
tioöresmärkena . Fö r boktrycksmärkena hade j u använts först alizarin , den
första hållbara syntetiska röda färgen , innehållande huvudbeståndsdelen i
krapprött , och senare en dåligt hållbar eosinfärg. Namnet var bildat efter
Eos , som var morgonrodnadens gudinna i den grekiska mytologin, och som
en morgonrodnad var verkligen den nytryc kta färgen , men liksom denna
bleknade den snart i umgänget med starkare lj us (och luft och vatten !) . Men
vid tiden för koppartrycksmärkenas utgivning hade färgfabrikanterna fått
fram den första s k azofärgen  Ä ktrött A .  För de av läsarna som är kemiskt
kunniga kan den upplysningen lämnas , att det var en sur azo färg, som
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framställdes ur naftionsyra och betanaftol. Den var både billig och tillräck-
ligt äkta men kunde liksom många andra syntetiska färger variera något
från leverans t ill leverans .

Det är denna röda färg , som förekommer i det Baggeska tryckeriets
bestä llningar och som i sin klaraste nyans kallas för högkarmin i frimärks-
sammanhang. I börj an var färgen matt (matt karmin), vitmattad e ller mera
utspädd (ljus karmin). Färgleveranserna var emellert id som nämnts inte
alltid så j ämna i nyanserna , varför det hände , att t ryckeriet ibland klagade .
En del avvikande nyanser torde också kunna t illskrivas föroreningar i
vatt net vid papperstillverkningen eller fuktningen av arken liksom i det
gummi som användes vid gummeringen. Den ursprungliga azofärgen var
som nämnts sur . I dett a t illstånd fäster den endast på animaliska äggvite-
ämnen . För färgning av materia l ur växtriket såsom bomull eller papper
måste den först betas genom tillsättning av någon lämplig bas . Tillsatsen
fick emellert id endast göra färgen neutral; var den för stor , så att färgen
blev mer eller mindre basisk , antog den en brunaktigt röd ton , matt brun-
aktigt karmin ( 189 1 9 3) el ler klar brunaktigt karmin ( 1906 - 08). Här gäller
oc kså vad som ovan sagts om föroreningar i a llmänhet.

Pl@tarna
I det föregående har j ag berört de olika färgernas skilj aktiga egenskaper i

förhållande till avtorkningen. Deras olika egenskaper visavi plåtarna och
slitaget på dessa förtj änar också nämnas . Mest plåt-ovä nligt var kromgult ,
som utgjorde minst 90 % av den gröna färgen (resten var berlinerblått eller
miloriblått , som det kallades i Bagges bestä llningar). Kromgult sle t hårt på
kopparn, vilket var orsaken till att man börj ade »fö rstäla » plät arn a på
galvanisk väg. Men förbrukningen av plåtar var sto r. Så t illverkades exem-
pelvis under 1895 inte mindre än nio (enkelarks)plåtar för t ioöresmärkena .

Förbrukningen av plåtar berodde emellertid inte bara på förslitning ge-
nom färgerna och torkdukarnas gnidning. En cylinderpress för koppar-
tryc k, där papperet skall pressas in i gravyrspåren , utövar naturligtvis helt
and ra påfrestningar på plå tarna än en flatt ryckspress för boktryck . Det är
givet , att specie llt plåtarna för 5 och IO öres valörerna , med vilka oerhörda
mä ngder framställdes (närmare tre kvarts milj ard av 5-öringen oc h en bra
bit över milj arden av t ioöringen), t rots kanske tä tare plåtbyten , fick känna
på de största påfrestningarna . Effektuerandet av stora tryckbestä llningar ,
vilket särskilt för dessa var regel, kunde resultera i att en vid tryckningens
påbörj ande t ill synes helt acceptabel plåt efter slutad tryckning kunde
uppvisa betydande utmatt ningssprickor.

Dessa var för övrigt specie llt vanliga vid tryckning i den ä ldre , mindre
pressen , där trycket mot plåten satt es an mot en mindre yta av en cylinder
med starkare kurvatur. De är därför vanligast under tide n fram till den nya
pressens tagande i bruk.

Utom den nya pressens större skonsamhet mot plå tarna kom allt bätt re
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kostnad var vid samma tid resp 34 och 2 1 öre) .
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metode r för tillverkningen av dessa . Sålunda förekommer endast två typer
utmatt ningssprickor på senare utgivna valö rer (8 öre och I krona) .

Spegeltryck och papp ersveck
O m färgen inte var tillräckligt styv (eller ha lvto rr) nä r de tryckta arke n

lades på va randra , kunde de mycke t svaga »spege ltryck» uppstå , som inte
ä r något annat än avkladd ning mellan arken och som sä llan korre sponde rar
med trycke t på framsidan (ej att förväxla med färgge nomslag) .Även en de l
ve rkliga spege ltryck ä r färgsvaga , nämligen de på 15, 25 och 50 ö re s
märkena . Mind re färgsta rka , verkliga spegeltryck uppstod även som andra ,
kanske tredj e avtrycket från cylinde rdäcke ln , innan denna blivit av med
färg e lle r denna hunnit to rka .

Vad nu spege ltrycken i allmänhe t beträffar , kan man med utgå ngspunkt
från den hä r pressens funktion  få  klarhet i hur dessa uppkommit.

I Spege lt ryck på he la ark ha r uppkommit genom tomgång , varvid
trycket gjo rts på cylinde rns däcke t.

2 Pa rt ie lla spege ltryc k har uppstått genom att en flik av (de t fuktade och
något s laddriga) pappe ret slagit veck och dä rvid lämnat motsvarande de l av
däcke ln fri - fö r att öve rföra spege ltrycke t till nä sta a rk (so m framgår av
de t följ ande var det bara sex sekunde r me llan a rken). Visse rligen fanns de t
en borstanord ning , som hade till uppgift att s läta ut arke n mot cylinde rn ,
men då och då s lank ä ndå en veckad bit av ett a rk ige no m. Man får vä l
a ntaga , att det första arket , med mistor i trycket , makule rades men att e tt
efte rfölj ande a rk med spegelt ryc k b lev i vanlig o rdning gummerat och
tandat.

Vad pappe rsveck för övrigt (d ragspe l) beträ ffar ha r inte borstanordning-
e n slä ta t ut a rke t t illräckligt , utan ett veck i sj ä lva t ryckytan har bildats .

Pro d uktionen
T ryckhastigheten var 625 (dubbe l)a rk i tim men , alltså på en ått atimmars

arbetsdag 5.000 a rk o m sammanlagt en milj on märke n . O mvä nt betyde r
dett a , att tryckningen av ett ark tog mindre än sex sekunder . Man kan
oc kså räkna ut , a tt produktionen av koppa rtrycks märke na me llan 189 1 och
I 9 I I , som va r d rygt två miljarde r , i ren tryckningstid tog 6 a7 år i anspråk .

Reste rande tid av de tj ugo åre n gick de ls åt till t ryckning av sed la r för
privatbanker (som j u hade sede lutgivningsrätt till 1903) samt obliga tio ne r
och aktier , och vidare t ill de ofta t idskrävande förbe rede lse rna för t ryck-
ningen så som upplappning av cylinde rn för va rj e ny plå t och provt ryckning
vid varj e plå tbyte .

Varj e ny plå t ford rade en noggrann upplappning på t ryc kcylinde rn . Den
skedde på ett pappersa rk , över vilket sedan däcke lfilte n spändes . Det ä r
troligt , a tt de ssa pappe rsa rk med »upplappningsmosaik» fö rvara des till-
sammans med re spektive tryckplåtar , så att man kunde återanvända dem .
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Vid varj e »intagning » av p l@tar i p ressen gjordes provtryckningar i resp . fr imärkens f ärg . Pd
ett tidigt stadium användes härf ör vanligt vit t p apper, som overtrycktes me d »Proft ryck »

(bilden t .v.) . Senare användes ett gröngrätt papper härf ör (bilden t .h .).

Men varj e gång plåtbyte gjordes i pressen , den s k intagningen , måste
provtryckning med eventuella finjusteringar av inställningen göras . Härvid
användes under en tidig period ett vitt papper utan vatt enmärke , som på
framsidan fick pätrycket »Pro ftr yck»  för  att inte några märken skulle kunna
användas för frankering, om de kom ut. Ett litet fåtal fem- och t ioöres
sådana kom i sj ä lva verket ut och finns idag (utom givetvis hos Post muse-
um) hos några privata samlare .

Sedermera användes vid intagningarna ett speciellt gröngrått papper ,
som på baksidan hade tryc ket »Specimen Proftryck Makulatur». Sådana
märken i t ioöresvalören är j u inte helt ovanliga , sammanlagt torde några
ark ha kommit utanför tryckeriets väggar . De anså gs j u »ofarliga» ur
frankeringssynpunkt , den grå färgen gjorde , att de aldrig skulle ha godtagits
som porto .

Till skillnad från provtryckningarna vid intagningen av en plå t gjordes
pro vtrycken under upplappningarna inte i resp . frimärkens rätt a färger utan
i svart färg.

Kostnadssidan
Med den nya pressen , som tryckte dubbelark om 200 märken i stället för

de n t idigare med enkelark om I 00 st. , blev kostnaderna lägre än tidigare .
Jag har inte kunnat finna någon kalkyl på dessa efter 1896, men i Bagges
räkenskaper finns nedanståe nde från I 894.
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Frim ärken i koppartryck
T ryckning och duka r 0:05
G umrnering och gummi 0:09
Torkning och räkn ing 0 :0 1
Perfo rering rn m 0:02
Tryckerikostnade r och underhå ll 0: 17

pe r 1.000 st . 0:34

Det är intressant att j ämföra med e n ka lkyl på de tvåfärgade siffe rtyps-
märkena i boktryc k. T rots att de på grund av tvåfärgst rycket måste t ryckas
i två omgångar , blev de avsevärt b illigare :

Frim ärken i boktry ck
T ryckning 0:03
G urnrnering och gummi 0:09
Pe rforering 0:02
T ryckerikostnad 0:07

pe r 1.000 st. 0:2 I

En av förkla ringarna t ill skillnaden ä r att koppartryckspre sse n ford rade
t re mans betj äning , medan boktryckspre ssen av allt a tt döma va r e nmans-
betj änad . Torkningen i sä rskilt to rkrum , so m ä r upptagen i de n första
ka lkyle n men inte förekommer i den sena re , drog j u också e n liten kostnad .

Vid samma t id var Bagges pris till Postverket 52 ö re pe r tusen för
koppartryc ks märkena och 25 öre för de i boktryck . Prise rna till Post ve rket
är hämtade ur en sammanstä llning gjo rd bet räffande kvantite te rna efte r
I 892 års leve ranse r men med prise rna omräknade efter 1894 ä rs deb ite ring-
a r - vad det nu kan betyda .

N är arken lämnat p ressen
I och med att den nya pre ssen t ryc kte dubbe la rk , var de t nödvänd igt att

göra de lningen av dessa så enke l och pe rfekt so m möj ligt. Dett a skedde
geno m vatt enmärken i form av kryss i dubbe la rke ns mitt. De ko rn t ill unde r
1895, då man förberedde de n plane rade tryckningen av dubbe lark ge no m
att bl a lå ta två befintliga dandyrulla r för pappe rstillve rkningen förse s med
meta llkors på v iraduken . Då t ryckningen skedde med två p låtar om hundra
märken , var det inte möj ligt att gö ra några de lningsst reck genom tryckta
linj e r .

Sådana , men av en he lt annan be tyde lse , finns dä re mot ingrave rade på
de fle sta plåtar , tillve rkade efte r att man tog i bruk ett nytt perfore rings-
ve rktyg , i vilket de tryc kta och gummerade (enkel)arken passades in efter
sin mitt linj e . De ä r passningsst reck för dett a ändamå l.
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Vid p erf oreringen nålades arken upp i en ram genom p assningsstreck i de vertikala sidorna .

På grund av den inte a lltid lika fuktningen och den efterfölj ande krymp-
ningen av papperet (som också påverkades av variationer i luftfuktighet
och temperatur) kunde det vara svårt att  få  bildytan att exakt överens-
stämma med perforeringsverktygets mått , och man fick snedcentrering i
frimärkenas höj driktning , vinkelrätt mot den huvudsakliga fiberr iktningen i
pappere t. Denna blev alldeles särskilt stor , så att de vågräta perforerings-
raderna i arkets ytt erkanter gick in i märkesbilden, om inte arket var väl
inpassat efter sin mitt linj e . För att åstadkomma detta hade man sålunda de
nämnda passningsstrecken att rätta sig efter , och arken nålades upp i
perforeringsmaskinens ram exakt i streckens inåt arket vända ändar . Mär-
kena efter uppnä lningen skulle utplånas genom perforeringsnålarna på
dessa två ställen , men i många fall ka n man se en viss fransighet hos
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ifrågavarande perforeringshål (i pos. 4 1, 50, 51 och 60). På vertikala par
med marginalremsa i någon av dessa positioner kan man se både pass-
ningsstreck och den nämnda fransigheten.

Men 1896 var dessa problem i stort sett ett minne blott , och efter det att
den nya pressen börj at användas blev det inte så många fall av »barnsj uk-
domar» som under de föregående fem åren. Iläggningen av dubbelarken
blev genom anslagslisten i sidled och griparmarna på tryckcylindern långt
mer exakt: förskj utna vatt enmärken är t ex inte så vanliga längre . (Men
ibland måste den gamla pressen användas, och dess brister lämnade de
gamla spåren efter sig).

Innan perforeringen skedde hade emellertid de fuktade arken fått torka .
Som nämnts i det föregående hade färgen styvnat , när arken lämnade
pressen, varför de kunde läggas på varandra, antingen direkt eller med
karduspapper som mellanlägg, i mindre »stötar». Stötarn a fördes sedan in
på lavar i ett särskilt torkrum. Efter torkningen delades arken, gummerades
och perforerades.

En tilläggsf undering om presshaveriet
Av det som skrevs i början framgick, att tre faktorer var samverkande

orsaker till haveriet kring månadsskiftet mars - april 1896.

,
l

»Krymp t bild ». A ven me d de nya platarna av I89I , som tog hänsyn till papperets norma la
krympning eft er f uktningen, och den noggranna upp nälningen eft er p assningsstrecken i
p erf oreringsmaskinen f örekom det krymp ta bilder med snedp erf orering som f öljd på grund av
f ör starkf uktning av papperet. Bilden ovan visar ett märke f rån ett sådant ark (som egentligen
skulle ha gått som ma kulatur) i j ämf örelse med ett normalt märke . I övre delen har det
nedersta av de vagräta vinkelstrecken i de övre hörnen under rame n tagits som »likare», och
nederdelen av märkena visa r därvid en skillnad på 2/3 111111.I de vågräta y ttermärkena i arket
ble,· det som sy nes en rej äl snedp erforering .
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den styva färgen ,
den större tryckcylindern , j ämfört med den gamla pressen ,
det höga trycket mot plåtarna .

Jag kom att tänka på en sak t ill. Eftersom färgens styvhet var beroende
av temperaturen: hurdant var vädret i Stockholm kring månadsskiftet
mar s - april 1896? Kanske börj ade man tryckningen en svinkall morgon
den dagen då kuggarna rök?

Det här borde kontrolleras . Äve n om vi inte hade  SMHI  på den tiden,
borde det finnas uppgifter någonstans .

Och det fanns det. Uppgifterna gav bekräftelse på att det fanns fog för
tanken . Den 27 mars var det 6 grader varmt. Den 30 mars hade man 5
grader kallt . Och mellan dessa två data var det en veckända : den 27 var
nämlige n en fredag och när man börj ade tryckningen på måndagen den 30
var med största sannolikhet tryckeriet med pressarna kraftigt nedkylt.
Även om gasen under fundamentet värmde upp tryck plåtarna tillräckligt
för de första 12 - 15 turern a , så kunde inte värmen uppehållas av frikt ione n,
när gasen stängts av. Och så var olyckan framme .
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