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N:o 63.
Nya

EX tra Posten
Måndagen den 7 Augusti 1820.

Om Böktryekarekoristen.
. f^nk/i-yrkars konsten indelas, i anseende

till det olika f rfarande, sorti dör-vid äger 
rum, i den xylographiska, typographiska 
och stereographisKa. Den Sylograpkiska 
består deri, att man inskär bolcsiäfverna i 
tra-taflor, sedan bfverdrager inan dem mecl 
svärta, betänker dem med papper och af- 
trycker dem derpå, Detta är den äldsta 
uppfinning af boktryekarekonst, och nytt
jas ännu i China, Japan och Tibet. Vid 
den Typographiska betjenar man sig af 
skilda bokstäfver eller Typer, dem man bc- 
börigen sätter bredvid hvarandra och se
dan aflrycker. En korrt tid nyttjade man 
skurna bokstäfver, men snart påfann man 
de gjutna, hvilka begagnas ännu i dag. 
Den Stereographiska boktryckarekonsten 
är den, hvartill nian, enligt den nyaste 
fiirbättringen, betjenar sig af hela metall
plåtar, som aftryckas. Ghineserne skola 
redan under sin Kejsare Wu-Wang, som 
lefde ungefär nooårföré Christi födelse, 
hafva kännt den Zylographiska daoktrycka- 
rekonslen. Men äfven Japaneserne tilläg
na sig dess uppfinning och tvista derom 
med de förra. Enligt åtskilliga resandes 
berättelser skall denna konst äfven i Ti
bet blilvit idkad sedan urminnes tider. 
Ehuru det sedan årtusenden varit brukligt 
att med pitscher g bra affryck i vax, hvil- 
ket lätt kunnat föranleda boktryckarekon

stens uppfinning, var likväl Guttenberg 
den, som for ungefär trehundradeferntie år 
tillbaka furst föll på denna tanke. Ty man 
bestrider med mycket skäl, att Europeer- 
r.e, och ibland dem Tyskarne, den tidea 
bade någon kunskap om boktryckarekonsten 
hos Chinéserna, ehuru vi ej kunna neka, 
att man redan före Guttenberg, nemligen 
1423, kände konsten att skära figurer i trä 
jemte några rader text. Trenne städer, 
Harlem, Strasburg och Maynz, stridde om. 
äran af den typographiska boktryckarekon
stens uppfinning. Harlems invånare påsto- 
do, att deras landsman, Lorenz Jansson 
Coster, år 1430 uppfunnit konsten att skä
ra bokstäfver i trätaflor. Strasburgarne till— 
skrifva sin Guttenberg denna uppfinning, 
livilken han allraförst skall hafva gjort i 
Strasburg. IVlaynzerne deremot påstå, ätt 
samma Guttenberg påfunnit den typogra
phiska boktryckarekonsten icke i Strasburg, 
utan i Maynz. Sanningen är, att Gutten
berg i Strasburg fattat första ideen till sin 
uppfinning, men verkställt den i Maynz 
med tillhjelp af Peter Schöjfer. Denne 
Johan Guttenberg hette egentligen Johart 
von Sorgenloch (Sugeloch) och kallades ät- 
ven Johan Gänsefleisch Guttenberg, efter 
sina i Maynz belägna hus, som voro be
nämnda Gänsßeisch och Gudehberg. I 
gamja urkunder tillagges hopom alltid nam
net Nenne Gänsßeisch. Detärbevist, att 
Guttenberg redan 3r r436 hade förfärdi
gat bokstäfver till trycknings, och äfven



samma år tryckte Ы‘ 4er. Sedan han af- 
tryckt åtskilliga i trä, men denna method 
imder ett beständigt återupprepande varit 
honom alltför mödosam, eftersinnade han 
om det ej vore möjligt att trycka med 
skilda bokstäfver och sedan å nyo begag
na dessa. Detta förde honom pä uppfin
ningen af rörliga bokstäfver, hvilka Gut
tenberg förfärdigade före år i , ty re
dan detta Sr ägde man sådana. Med år 
i/}49 begynnes den fullkomligare perioden 
i boktryckarekonsten. Samma år förena
de sig Guttenberg till ett typographiskt 
compagnie med en rik Guldsmed i Maynz, 
vid namn Johann Fuss (Faust), född En
gelsman. I detta compagnie upptog Faust 
äfven sin bror, Jacob Fauu och kort der- 
på förutnämnde Peter Schöjfer, en munk 
med gansna lintligt hufvud. Detta skall 
..afva skett i453- Schöffer Ы. f nu bok
tryckarekonstens egentlige fullnndare. Gut
tenberg hade väl påfunnit rörliga bokstaf- 
ver, och i början skurit dem i trä. sedan 
i bly och ändtjigen i tenn. Men med des
sa förblef konsten ett lika mödosamt som 
kostsamt yike,' till dess af Johan Faust, 
eller Peter SchöfFer de gjutna metall-bok- 
stäfverna och antlra förbättringar iippfun- 
nos. Det äldsta verk, som af Guttenberg 
och Fanst trycktes i Maynz med gjutna 
bokstäfver, och annu tidigare än den be
kanta Psaltaren af 14.^7 (nein!, omkring 
i455)s är den Guftenbergska latinska Bi
beln, äfven kallad den 4.2-radiga? emedan 
den på hvarje fullständig column har 42 
rader. När Faust år 1456 hade skilt sig 
ifrån Guttenberg, och för ett til! den sed- 
nare gjordt lån af 2,020 gyllen tdlägnat sig 
hans boktryckeri-redskap,' företog * han i 
förening me<f Peter SchöfFer större fypo- 
graphíska atbeten, hvarigenom den egent
liga Boktryckarekonsten efterhand utbil
dades. Då Faust isynnerhet sysselsatte sig 
med den latinska och tyska Bibelns tryck
ning, genom hvilkas afskrifvande munkar- 
Sie hittills förvärivat sig betydliga pennin- 
gesummor, och desse s^dnare för öfrigt ej 
kunde begripa möjligheten att så ofantligt

mångfaldiga den tryckta skriften, hvarföre 
de kallade denna könst en Satans ingif- 
velse; så rånade Faust i en förskräcklig 
tvist härom med munkarna. Faust hade 
med sin år 1462 för första går*gen, med 
årtal tryckta Bjbel rest till Paris, för att 
der föryttra densamma. Men han fick un
derrättelse 0111 munnarnas förföljelse-pla
ner i Tyskland, och fann sig der före nöd
sakad att skyndsamt lemna Paris. Detta 
furanlgt sannolikt den bekanta sägen, att 
djcfvulen bortfört honom. Icke dess min
dre reste Faust 14G6 for andra gången till 
Paris, och dog der i pesten, hvarefter 
Peter Schöffer i Maynz ensam fortsat te hans 
boktrycken. Under G utenbergs skilsmes- 
sa från Faust, hade den förre, funnit ut
väg atl förskaffa sig ett nytt boktryckeri, 
och deri tryckt flera verk, bland hvilka 
den bekanta astrologiskt-medicinska Ka
lendern i folio af år 1457 är märkvärdig, 
och nan mes som den första bekanta skrift 
med bifogadt årtal. Bokstäfverna i denna 
Kalender tiro alldeles olika dem, hvarmed 
Faust och Schöffer tryckte, och man slu
ter deraf méd'säkerhet, att denne kalen
der blifvit tryckt i Guttenbergs Boktryc
keri. — Sedan 1^62 förströdde sig flere 
arbetare från Maynz och inrattade Bok
tryckerier utom Tyskland — först i Ita
lien, sedan i Frankrike, hvars d varande 
Konung var den förste regent, som be
skyddade den nya konsten. Nast Faust, 
Schi ffer och Guttenberg bade en viss Al
brecht Pßster, man vet egentligen icke på 
hvad satt, arbetat sig ftam till boktryc- 
karekonstens undoing. Han skall ort ef
ter 1450 hafva tryckt en Bibel. S^dan nu 
Boktryckarekonsten nda ulls i medlet af 
förra århundradet biifvit småningom allt 
mera förbättrad, gjorde sig J. G../. Breit- 
ko/f i Tyskland och Frans Ambrosius Di
cht i Frankrike isynnerhet fmtjente af 
konstens .fullkomnande. — Nyligen har 
Philip Rusher i England erh llir Patent 
för förbättrade Tryckstilar, liva oom 
trycket skall blif\a vackrare, iemnai oclr 
lättare. Äfven uppfann Frans Bailey *



Philadelphia ett sätt att göra matricer till 
bokstäfver, som ej kunna efterhärmas, hvar- 
på Roben Barcley erhóll Patent 1790, 
Detta sätt grundar sig på den erfarenhe
ten, att, när hårda substancer sönderbry
tas, man erhäller vissa oregelmesciga figu
rer, hvüka, så ofta försöket än mä förnyas, 
ändå ej kunna efterhärmas.

t

För öfrigt synes boktryekarekonsten, 
som tog sin början med aftryck af hela 
taflor, äfven genom aftryck af hela ta flor 
vilja uppnå sin högsta lull&omlighet. Man 
bemödar sig nu, alt förvandla de af rör
liga bokstäfver sammansatta sidor till so
lida massor eller taflor. Som bekant är, 
uppnådde boktryckarekonsten gCnom upp
finningen af rörliga bokstäfver en större 
fullkomlighet; men samma rörlighet är 
afven orsaken, att, sä ofta man gör en 
ny upplaga af en bok, nya trycklel in
smyga sig, och att under tryckningen bok- 
stäfverna stundom fastna vid pappeter och 
dermed utdragas, hvaraf tryckfel äfven 
uppkomma, emedan tryckaren ej alltid å- 
ter insätter dem på sitt rätta ställe. Des
sa ofuiLoniligheter voro isynnerhet i en 
bok, som bestog af idel siffror, ganska 
olägliga. Finnin Didot, en son till Frans 
Ambrosius Didot, tänkte derfore, när han 
skulle trycka de Logarilhmiska tabellerna 
af Callet, på ett medel att förebygga dessa 
ofiillkomlignéter, hvilket lyckades honom 
på det satt, att han på hela taflor lät af- 
gjuta de af rörliga bokstäfver och siffror 
sammansatta och på det nogaste corrige- 
rade sidor, hvilka nu kunde kastas iram 
och åter, utan att en bokstaf riffde sig ur 
stället. Genom delta förfarande blir det 
en omöjlighet att under tryckningen dra
ga ut botsstafverna, följaktligen äfven att 
göra några tryckfel. Men om man upp
täcker ett qvarstående tryckfel, så genom
borras blytaflan pa det stelle, der - tryckfe-. 
btt belinn-s; det felaktiga borttages och 
det rätta insärtes och fastlödes, till dess 
formen blir alldeles correct. De på detta 
•att sammanbundna bokstäfver kallade Di

dot Stereotyper, af det grekiska ordet 
ortgtog, fast, fäststående, och гетто?, form, 
gestalt. Med dessa stereotyper lät: han re
dan år 1795 aftrycka Callets förut nämn
de Logai ithmiska och Trigonometriska Ta
beller. Men Stereotypernas, uppfinning till
hör egentligen icke Didot, utan tillskrif- 
ves Hollendarne. Ty redan ölver 100 år 
skall man i Holland tiafva kännt konsten 
att trycka med stående stilar. Uppfinna
ren skall hafva varit J. van der Mey, fa- 
dren till den bekanta målaren af detta 
namn, som lefde i Leyden vid slutet a£ 
sjuttonde århundradet.

(Slut. e. a. g.)

Angelica Catalan i.
(Ur AUg- Real-EnCycl.)

j4ngelica Catalani, (gift med Herr Va- 
labrégue) ar en af de namnkunnigaste na 
lefvande sångerskor, född 1784 i Sinigag- 
lia i Kyrkostaten och uppfostrad i klostret 
Gubbio vid Rom. Musik är en af cle för
nämsta sysselsättningar i dessa uppfostrings
anstalter. Catalani utvecklade redan i sitt 
sjunde år en så utmärkt talang för sång, 
att menniskorna tillströmmade från aflägs- 
na orter för att höra henne,,och veder
börande ändtligen förbodo klostret att lå
ta denna underbara tlicKa än ytterligare 
sjunga. Men en Cardinals aktning och den 
namnkunniga Bosellos kärlek underhollo 
och uppfostrade henne för konsten. I sitt 
ljule år sjöng hon på Theatern i Vene
dig med utmärkt bilall, och uppträdde från 
denna stund med ökad enthusiasm på) The- 
attarna i May land, Florenz, Rom, Triest, 
etc., och merendels i de stora Sopran-par
tierna. En lysande Kallelse drog henne 
till Lissabon, der hon, jemfe den förträff
liga Crescentini och den namnkunniga Mad. 
Cafforini i 5 år var Italienska Operans 
prydnad. Ändtligen reste hon denfrån till 
Madrid, Öfverhopad af skänker oeh åtföljd 
af hundradetals recommendationer. Här



inbragte hennes första concert öNer z^oo 
Guineer, och hennes rykte utbredde sig 
öfver hela Europa, när hon 180G kom till 
Paris, och der under en kedja af conccr- 
ter satte allt i förv.åning. Samma år re
ste hon till London, der hon första året 
erhöll cn bestämd lön af 72,000 och un
der de följande 96,000 Francs, jemte tren
ne concerter af 30,000 Francs hvardera. 
Derjemte förvärfvade hon under sitt 8 åri- 
ga vistande i Stor-Brittanien ofantliga sum
mor pä sina resor i provinserna, i Skott
land och Irland. 1814 återkom hon till 
Paris och mottog derectionen öfver Itali
enska Operan, men hvilken hon i8t5 må
ste lenuxa, till dess Napoleon för andra 
gången var störtad. Under denna mellan
tid bes' kte hon med sin man Belgien. 
Man föregaf, att Italienska Operan förföll 
under hennes direction. Men mera sannt 
ar det kanske, alt ett sådant företag öf- 
vérstiger hvarje privatpersons krafter, och 
i längden ej kan upprätthållas utan rege
ringens understöd.

/r 1816 gjorde hon en resa genom 
Tysklands betydligaste städer, som t. ex. 
Hannover, Hamburg, Berlin , Leipzig, 
Frankfurt, München, Wien, Stuttgart, 
Carlsruhe, samt genom Italien, och biefej 
blott beundrad och blindt vördad, utan 
äfven grundligt bedömd. Hon erhöll cn 
plats bland vår tids märkvärdigaste sån
gerskor, emedan den första och enda knappt 
är tänkbar, och hon i vissa betydliga sän
gens egenskaper och fordringar icke upp
når mangen äldre och ännu lefvande sån
gerska. För sitt rykte har hon att tacka 
ett behagligt utseende, ett lifligtspel, rö
stens ovanliga klang-kraft och böjlighet, 
en sällsynt ren drill, en utmärkt rikedom 
gf svåra, förvånande, mera lysande än 
sköna figurer och sirater, särdeles i den 
eromatiska scalan, och en alldeles egen 
underbar förening af dessa företräden till 
ett främmande helt, som mera väcker häp

nad och beundran än talar till b Vertat. 
Efter sin återkomst till Paris förlorade 
hon betydliga summor på Italienska Ope-' 
ran, och öfvergaf alldeles denna direction 
år 1818, för att endast resa. Hon har 
sednast besökt Berlin, Warschau, Posen, 
Bremen och Petersburg.

Ett litet bidrag till Guvernanter- 

nas Litterär-Historia.
Välborna Nådiga Fru!

lbftér den anmodan som åt mig tillbods 
i vårase att få komma till Välborna Nådi
ga Frun och Herrn och föda hans Barn 
så länge jag årekar, är jag nu besinter att 
antaga resan genom sjön häri fr n åt Ar
boga sjöledes nu och så opp åt Stockholm. 
Magister Pethén har intalt mig att Väl
borna Nådiga Frun skrifvit, att han ock 
får komma och formera unga Herrarna åt 
Hans Nåd och kunna vi, efter så ä, följas 
åt efter Jian är mig förut bekund. Magi
ster Pethén är en flinker och styfver karl 
och har stora gåfvor att formera Ungdom 
till verldcn, så jag tror väl Välborna Nå
diga Frun blir väl bei ten med honom, 
bara han nu i förstningen blir väl hållen, 
efter han legat en tid bortåt i buksot som- 
de kallar här på orten. Ingen fara eljest 
hvarcken med honom eller mig, att icke 
vi sku göra vårt till att fola fram bra bara 
till valan; ty han har beständigt hållit på 
med barnväreket sen iian var 17 år, som 
han sjelf har sagt, ty han börja ren när 
han gick i Strängnäs och jag har födt fram 
g Fröknar här på orten nu i 7 och ett 
halft år. Recomenderar oss hos Nådi Herr
skapet i det bästa och jag är och jag för-1 
blifver till min död Välborna Nådiga 
Fruns

ödmiukaste tjenarinna 
Sara Eleonora Palhtadia.

N:o 64 utgifves nästa Torsdag.
Stockholm, tryckt bos Johan Imnelius* iQaO.




