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N:o 64.
Nya

X t г а oste п.
Torsdagen den 10 Augusti 1820.

Om Bol:t rycka reko r? sten.
(.Slut’fl’Sji N:o 63 )

J* van der Mey föfÄrdigadö or.lt gjöt

orörltga former ellor' plåtar till oa Hof
land sit Bibel iqvart, hvaraf trycktes mån
ga tusende exemplar. Formet na till denna 
Btbel bolinna sig ännu i Boithandlarne S. 
ocii J. LnchtiiVins förvar i Leyden. 'Efter 
M■ ■ v s död gick konsten att göra oröiliga 
typer f t lorad i Holland, åtminstone bar 
nian allt sedan ej gjort något bruk deraf, 
emedan delta iryocningssätt var alltför 
kostsamt. — En Skotte, vid namn Gcd, 
skall at von, i början af adertondo ärjmn- 
drado! ^Jíafva uppfunnit konsten atMUycka 
•■led gjutna plåtar, och tryckt en Sällästius 
med sammanlödda t) per. Man linnet* har
ei', tut Didot vid halt (lera föregångare i 
sterjptvpisk. eilet stereograph isis. tryckning; 
ht en hfu; har ganska mycket fot b ittrat kon
sten, och derigenom uppnått en vida stör- 
ip- fulltcömlighet i anseende till tryckets 
renhet:, samt en betydlig förminskning i 
eX|,mplarens pris. Hans ft.rLiilirade förfa- 
randc ftt- följande. Han tager rörliga bok- 
S!åfV(,r, som skilja sig från de vanliga en- 
’’ast deri, alt de aro något kortare och af 

långt hårdare 'ämne. Dessa sattas på 
brui;!i,?a viser. Man afklappar och an- 

*1* morreeturer, till dess ditt satta, så vidt 
niiijligt, är felfritt. Sedan altryck.es, 

*■1^1f: 1st £ja jwaschin af lika beskaffenhet

gar — hvarje med dessa hårda bokstäfver 
■satt sida i en qvadrat af det mjukaste bly. 
Som detta sker med pr.igel-maschin, så är 
irycket jemt och rent. — Denpa bly
plåt, hvari en hel sida på en gång blir in
tryckt, och hvilnen, om man deri har nå
gon öfning, läses liksom en tryckt sida, 
tjenar nu til! en solid matrice för en hel 
sida. Föi uin imnde hårda bokstäfver äro 
således de patricer, som tjena till förfär
digande af denna solida matrice plåt, och 
sedan do gjort denna tjenst, afläggas de 
åter, sättas annorlunda, och nytijas till 
förfärdigande af andra malrice-platar. När 
inan nu har en sådan sida, som tjenar till 
matrice, blir densamma afidappad, hvilket 

i skim med en Moiuou eller en anstallt 
hvarnti i en trångt tillsluten låda matri- 
cen med våld nedprässas i den till deg- 
consistance stelnade massan, och bildaren 
solid massa, som tjenar till trycknings, se
dan den först på frånsidan blifvit jemnad, 
dels för att spara ämnet, dels för att åt 
hvarje plåt gifva den' tjocklek den måsta 
hafva för att kunna aftryckas. Vid aftryck- 
ningen l iggas de solida plåtarne eller si
dorna på eu messingsplåt, soul nyttjas i 
stället för form, och ar nödvändig, för att 
at det hela gifva nödig consistance, eme
dan dessa mycket tunna stereotypiska si
dor eller coiumner svårligen skulle mot
stå tryckningen. Af allt detta synei, att 
Di lot med vanliga patricer gör helt or
der.;. Ii:, л .i,s'ncer. att dessa tjena hon Qi



dem han eljest kan nyttja i. sitt Tryckeri’, 
afven gjuta de korta bokstäfverna af ett 
hårdt ämne, som sältas efter vanlig me
thod, och hvaraf en. sida i sender in t tyc
kes i mjukt Ыу, så att andi ligen ubtta af- 
tryek, hvüket man kallar Stereotyp, t je— 
nar till afkiapptiing for Composition ste
reotype (den stereotypiska columnen). Ett 
annat förfarande af en Grefve Schlabern— 
dorf, Fransmannen. Herhan och dera ; med-> 
hjelpare Errand och Renouard.', består deri, 
att man. med vanliga Patricer gör ett sär- 
skildt slags rörliga Matricer, hvilka se ut 
tmgetär som vanliga tryck-bokstäfver, med 
den i sakens natur liggande åtskillnad, at& 
bokstafverne stå rätt o< b äro fördjupade i 
Malricen, i. stället att de stå omvamh och 
upphöjda på vanliga stilar, ätt man satter 
dem trån venster till höger, liksom dea 
tryckta boken skall vara, och med dessa 
satta matricer strax af.clappar de till tryck
ning tjenande stereotypiska tabeller eller 
columnen, och följaktligen undviker flera 
procedurer.. Sedan har Hethan äfven på
funnit alt skära rörliga satser i koppar, 
hvaraf hvarjg bokstaf af skuren i ett fyr
kantigt och på ståftrådsdrageriet gjort 
Prisma. De maschiner han uppfunnit till 
dessa begge ändamål, äro högst sinnrika..

Dessutom' halva Gatieaux i Paris och 
Samuel Falka i Wien, Gr cd ve Prosper v. 
Sinzendorf och Hr Boudier, stilgjutare i 
Paris, gjort sig; ganska mycket fögtjente af 
Stereotyp-Tryckeriets uppfinning och för
bättring. Hr Carl Tauchnitz i Leipzig är 
hittills den enda, som i Tyskland anlagt 
ett Stereotyp-Tryckéri. Vaskervi'lk? i Eng
land, Didot och Carpelet i Frankrike, 
Bodoni i Italien, Ibarra i Spanien, ßreit- 
knpf, Goschen, Degen och Tauchnitz i 
Tysl land hafva giorf det mesta lör den 
type graphiska skönheten.

Käst b.okstáfvprna ärboklrrckare-pres
sen ryckeii.eis förpämsta verktyg, Inari 
ordnade bokstäfverna öhserdi agas med svär
ta; dem betäckas (Je med ett ark papper, 
och aftr,ckas sedan på detsamma. — 
Fore pressens umdroning, al’tryckte. mam

fräfaflorna med en rilvare af horn. I stäl
let for denna lit vare påfann Giittenherg 
pressen, hviiken efter hans föreskrift gjor
des af en viss Conrad Sasbach. Al en 
Strasburgi.sk urkund ser man, att den re
dan nyttjades ;ir r j36, I Ftankrike kän
de man- ej denna masolwn ijSS; ty Carl 
"VIL. skickade detta år någon till Strasburg', 
som der skulle lära boktryckarekonsten. 
Leonhard (Johan) Danner i IN urnberg, 
soro dog i58‘5, var den första, som an— 
bragte messings-spindlar i boktryckar-pres- 
sen (/5d°)< b vartill Brytskrufvens (Bengeln) 
uppfinning gal anledning. Ett nytt slag, 
af boVtryckare-press uppfanns 1777 at Jo
han Gottfried Treytag i Gevaoch var 
gansfa beqväm, men, så mycket man vet,, 
har den ej Komnut i bruk, Äfven Fred-, 
rik Ftlhebn Haas, lodd, i Basel, uppfann 
177a en ny boktryckarpress, som regeras» 
med en så konstfull mechanism,, alt den. 
med en enda, genom en obetydlig try ök
ning gifven lörelse, aftrycker en hel form, 
h vart ill den vanliga pressen behöfver två 
tryckningar ocli en arbetares hela styrka.. 
En dylik press, hvarmed arbetaren mod
elt enda drag likformigt altrycker cn hel 
form., upptann Ambrosius Didot i. Paiis. 
Med en annan af Amisson i 1’ar.is uppfun
nen ji ess t rycker man sä fort, atp-dess 
fö: hällande t ill den vanliga pressens sky nd- 
samfiet löi håller sig som fy ra riillffe. Ock
så är aibetarnes möda der vid långt ringa
re, och aftrycket får en hög grad aLiull- 
kornlighet, som ej beror af arhAéttenf 
skicklighet. I England uppfann Joseph 
Ni ed ley en bokt t v ekar-press utan bengel 
och skruf, hvanö e ha-n erhöll en beb’7 
ning af 4,0 guineeiv Kinsley i Hartford y 
Connecticut liar nppfunnSt. en press, som 
sjelf lägger sviirtan i>.i bokstiifveina
der papperet dernfver och affrycker is'‘‘ 
ark i sender..Den behöfver blott en lin1' 
me och en enda persons tillhjälp, för att 
nycka och bol (lägga öfver 2000 aik, ■“ 
derernot på de vanliga bok t ryck ar- pressai' 
na två personer aldrig tiyck . rntjE an aj 
aik i timmen. Man har äfye;. en шаьсЬпЧ|



ft varpa kunna- tryckas buckcr med ett 
tryck-bord och en der oi ver gående tryck- 
Vagn. :

I början tryckte Guttenberg ined skrif- 
bbick, sedan med lan psot, hvarmed Do- 
Dat äfven trycktes. Fürst omkring i45or 
eller något sednare, påfinna Faust ocli 
Schaffer boktr-y ekat.svin tan, som tillredes 
al кишок, oelt staik iernissa. Neuenhahn 
«enyngre i I4«rdlrtusen har gjort den upp
täckten, au det sot, som sätter sig i hvar- 
je skorsten, och hittills bhfvit ansedt som 
alldeles onyttigt, ■ kart hårtill begagnas i 
stället b«r den dyra kimröken. Horcher 
orh Schwarzlopj' i Obersti ina< h vid Co
burg f'ürs.dldc ett slags svarutita i skur
na stycken, som alven gifver en god t ryck- 
svärta och koppartusch. En okand har äf- 
ven påfunnit en trycksvärta, söm pa lina 
bokstalver och kommen våt iftån pressen, 
motstår bokbtndatens hammare, utan att 
färga ifrån sig.

Utdrag ur Seatonde Kapitlet, af 
Jerusalems Skomakares resor i 
månen.

J anseende till regeringsformen antog man 
den eviga sanningen som en grundregel, 
att ombyte förnöjer. For att icKe ledsna 
vid att beständigt blifva regerad på ena
handa siitt. fastställde man alltså, att nian 
livat t år skulle ombyta reget ir.gslot m. Man 
roade sig således ett ar med konungado
tter, ett annat med- republiken,, och alijid 
tted nya yatialioner; ty en borgarekrona 
Var utsatt till pris åt den,, som påfann ett 
roligt slag. Imellerlid hade nian som of
tast Konungar, emedan man 3 alla sidor 
fann detta roligast i anseende till hofvets 
ttimtorbet, hof-prakten , den superba vakt
paraden orh de JmgtidHga födelsedagarna..

IN är jag undanlager, att loitk laringen 
dfv»r nipnniskans r tfigheter begyntes så
lunda: g. Al Samhällets ändamål är glä
djen och en regering tillsätt es blott for 

uppnå detta' ändamålj §. a. Menni-

skans rättigheter äro alt le, att hfdla ba
ler, att gå på spectacler, alt b.ira dyrbara 
kläder och ha en vacker Hicka — så vet 
jag ingenting mera än hvad sont redan är 
an ford t om denna stats politiska inrättning. 
Det var en Falderalderanisk Belleltrist, som 
berättade mig hvad jag åter berättar for 
er godt folk på jorden. Som icke Politi
ken, utan Dramaturgien nu var den mo
derna vetenskapen i Falderaldera, sa för
stod sig denne nian naturligtvis mest på 
theaterväsendet, och gal mig högst i ull - 
ständiga listor ölver alla Thea t rar i hela 
landet; han uppräknade omkrifjg 300 säll
skap i hufvudstaden Cachinnaj förenade 
blott i afsigt att roa hvarandra med att 
leka Aktörer och Aktriser. Han $ade mig, 
att en berömd författare i Cachihna, som 
sjelf spelte 3 gånger i veckan i tfessa säll
skap, hade till punkt och pricka bevisat 
dem vara högst skadliga för dygden, se
derna och den sanna sällskapligheten, hvar- 
3t man i dessa sällskap hade obeskrifligt 
roat sig. Flan nämnde alla personers namn 
vid de publika theatrarna, till och med 
Ijusputsarenas, och försäkrade mig, att den, 
som ej visste dem, blef ansedd som en 
enfaldig stackare. Men .ätt upplyst ansågs 
ingen vara, som ej kunde utantill listor
na på alla uppförda skådespel samt omdö
mena deröfver och de märkligaste ställen 
dei utur.

Jag frågade honom om smaken i dessa 
pjeser. Han svarade med att vria mig föl
jande recept till ett skådespel, som skulle 
vinna Publikens bifall:

"En roman-intrig, ju ovanligare och 
”onaturligare, dess bättre, ty de vanliga 
’■kunna ej roa.”

”En gammal man, som är dum och 
”elak nog att icke stras i andra aklen ьif— 
”va sin dotter åt en nian, som han nyss 
”lärt känna.”

’ En ung herre, som berättar sin dräng 
”alla sitt hjertas hemligheter, springer in~ 
’.’och ut genom fönstren, utmanar ridder—* 
”ligen sin rival, stjäl penningar från sint 
”far, med ett ord: en älskare.’.’



En vacker dotier, som håller predik, 
„mngar ош dygd och oskuld, ,n 
ofnngz forsra akten, lårer eröfra si" I 
den tredie, och blir aift ; i \ ”'hned i et t U en de“

’Ver Pf Ы1?1tvä ndránSar> so™ flöda df- 
ver af qvjckhet eller moral, ty begge de-
lame aro hk« roliga i en driii^E.”

eller tva kammarjungfrur, som 
coquettera med rörfeemåW drkga , T 
hnna planer, och for dfrigt likna°matmo- 
dren sa mycket möjligt ar ”

*ubbe **'“*'«>“> *«i

,, ,’En fb,6rn’ eU Ie)on’ några soldater 
„0Cl‘ аш1.га stnmma personer, item ett 
spoke, eller åtminstone ea wimning.” 

Vw, En va!i^tande blixt' och äska, en 
^ lugn ocean, ett skepp, som ej knarrar 
™ det dragés ofvcr Theatern, en elds- 

nf«ra sma nätta och vackra klip- 
por^med ett par granqvistar,” 1

„ Allt detta väl sammanrördti en sop- 
Л8 J,ao?’ val kryddad t med ordspråk 
och Få k oper accompagneradt med en

’Viler 'лаПСг ;a vår, berömde Sforzando
”K r ,P‘”f!lAan?’ ,?1цкач som en läcker
bit af vart smakfulla Publikum.”
.?]Me" sPe,as ej stundom allvarsamma 

skadespel. Allvarsamma skådespel'" 
Ojaeror, menar ni? Af det slaget ha vi 
nyligen fatt en, som är superb. Der är 
en tild Kung, som spisar ю menniskor, 
cicli det med sadan färdighet, att åskudar- 
ne, som i början gifva honom det omått
ligaste bifall, slutligen blifva helt stumme 
och underlige till mods, nästan fruktande, 
att han vill borja spisa dem också. Vi
dare kommer der en björn, som sjunger 
en bravour-ana, hvars text börjas sålunda: 
BurJaburlabrumlaho o. s. v. En ikorre 
dansar en solo med mycken behaglig smi
dighet, och sjunger den ill en mycket ka
rakteristisk sång, som börjas med Tapta-
Veta: taP^peta o. s. v. Femte akten spe- 
las dels i helretet, der alla de onda per-

äSSa-idels i himmeln ,jl ,nl .,eate‘*

Sr Valmva"e,thone and

sjdensars-peisar, och efíng.

"«йЙ ’ Hof:
г «<» «аг, stk
Ræamm rigorosum ,ned en mhare. 
1'Altr fiircg;ngcn lagljg- anmälan och derl
hjgd. пм|у_.ав.,|^. anställdes vi,l Co- 
yterts si|and Examen rigorosum med Di rextt^Psamt Ahiermarm n vid det Jolli- 

ga Hokare-embetet i Brüssel Petter Sch weer 
a. den i Plutonska facultetens vagnar Г Il- 
satte och forordnade Exprofessorr/öch hi - 
daren af de 7 Strålarne Herr L. <J| a.

*“'<*

no. И vad ;r en menniska? Exami 
nandus sag härvid med s.4ra ögon påEx- 
professorn, ref sig i hufvudeAch sade 
alt detta vore en fråga, som han aldrig 
bor r sitt embete någon föreläggas; tred- 
de han dock, att en menniska och en hö- 
kare vore ungefär detsamma.

2:0. 1 härifrån har hon sitt ursprung? 
Exarninandus hdq härvid lingret p , näsan, 
sade Mg aidng halva rätt öfveaänlu nå
got dy lut, trodde dock att dess ursprung 
vore högst naturligt ehuru han sjelf ej 
agt nagra barn. ‘ 4

3:o. Hvad är hennes mål?" Evami- 
nandus strök sig härvid pä magen oeh f.ä- 
gade om det menades i våta eller torra
half Vk * Г 5И1 |de! ,VOre tan ndJd med en 
hall skinka och 2 boulter porter.
. Л’0' Hvad ^051аг Digen nu för ti-
b-n. Examinandus bugfde sig wyc-et

bynt.igt och sade: IO ihdr 16 sk. är det 
nogaste priset.
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