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En värld av bilder
Litografin i Sverige 200 år

En värld av bilder – litografin i Sverige 200 år
1818 startade Ludwig Fehr och Carl Müller det första litografiska
tryckeriet i Sverige. Litografin, eller stentrycket, innebar helt nya
möjligheter att mångfaldiga bilder. Tidigare var man tvungen att
låta gravera bilden för att kunna trycka den, nu kunde konstnären
eller illustratören arbeta direkt på den litografiska stenen. Tidigare
tekniker var också i praktiken begränsade till tryckning i en färg
– ville man ha färgbilder fick man handkolorera de tryckta arken
i efterhand – men med färglitografins utveckling från mitten av
1800-talet ändrades detta. Ungefär samtidigt kommer litografiska
snällpressar och nya övertrycks- och reproduktionsmetoder. Litografin går från hantverk till industri och är en av förutsättningarna
för reklam i modern mening och för det grafiska landskap och den
värld av bilder vi lever i idag.

Tryckta bilder före litografin

Uppfinningen av litografin

Före 1800-talet fanns i princip två metoder att reproducera bilder. Antingen graverade eller etsade man bilden i en kopparplåt,
färgade in fördjupningarna och tryckte i en koppartryckspress
(djuptryck), eller så skar man bort allt som inte skulle vara med
i bilden från en planslipad träskiva, färgade in de upphöjda
partierna och tryckte i en vanlig boktryckspress (högtryck).
Båda metoderna har använts i Europa sedan början av 1400talet. Träsnittet dominerade under 14- och 1500-talen, ersattes i mer påkostade trycksaker av koppartrycket under 16- och
1700-talen, men fortsatte att användas i enklare tryck långt in
på 1800-talet. Träsnittet blir billigare och enklare eftersom det
kan tryckas samtidigt med text satt med lösa blytyper (som
ju också är en högtrycksmetod), men koppartrycket ger helt
andra möjligheter att återge små detaljer.

Litografin eller stentrycket är till skillnad från koppartrycket och träsnittet en plantrycksmetod och bygger
på att fett och vatten stöter bort varandra. Motivet
tecknas med fet krita eller tusch på en planslipad kalksten. Stenen prepareras, fuktas med vatten och färgas
in med oljefärg som då bara fäster på de tecknade,
torra, partierna. Principen utvecklades under 1790talet i München av Alois Senefelder och fick snabb
spridning. I början användes tekniken framför allt för
tryck av noter, istället för det mer omständliga koppartrycket. Eftersom man kunde rita direkt på den
litografiska stenen och inte behövde någon gravör
som överförde bilden till en plåt eller trästock lockade
den nya tekniken snart till sig illustratörer och konstnärer och man började trycka porträtt, landskap och
andra bilder. Senefelder utgav själv en Vollstaendiges
Lehrbuch der Steindruckerey 1818 som inspirerade till
en artikelserie i Konst och Nyhetsmagasin året därpå.

Ungefär samtidigt med litografin uppkom trästicket eller xylografin, en metod där man graverade bilden i ändträ av buxbom.
Xylografierna kunde tryckas samtidigt med texten och hade en
detaljrikedom som närmade sig kopparstickets. Tekniken blev
under 1800-talet vanlig i illustrerade tidningar och tidskrifter.

En sida ur Svenska djurens historia, med figurer, skurne i träd (Elmén och
Granberg, Stockholm 1817). Den första svenska boken illustrerad med
xylografier.

En tidig stentryckspress. Motivet är tecknat på stenen (A).
Pappret (B) fästs i ramen (C–E) som fälls ner över den infärgade
stenen. Hävarmen med rivaren (F) sänks ner och kopplas till
pedalen (K). När man vevar på veven och trycker ner pedalen
rör sig fundamentet och rivaren pressar pappret mot stenen.
Plansch ur andra årgången av Konst och Nyhetsmagasin för
medborgare af alla klasser (Carl Müller, Stockholm 1819).

Fehr & Müllers Stentryckeri
Den nya tekniken uppmärksammades tidigt i svenska tidningar och i början på 1810-talet gjordes inhemska försök med litografiskt tryck. 1818 inkallade
staten de två tyska stentryckarna Ludwig Fehr och
Carl Müller som startade landets första litografiska
anstalt på Helgeandsholmen i Stockholm.
Verksamheten kom igång våren 1818. Man producerade musiknoter, porträtt, illustrationer i tidskrifter
som Konst och Nyhetsmagasin för medborgare af alla
klasser och Musikalisk Journal samt planscher till vetenskapliga arbeten. Fehr, som var den mest drivne
av de två, lämnade verksamheten redan efter något
år för att istället bli Norges förste litograf. Müller
fortsatte verksamheten på egen hand till 1830, då han
försvann spårlöst under en resa till Motala, varefter
hans hustru Sophie Müller drev företaget vidare.

Gravmonument över Axel von Fersen, tecknat med krita på
sten av den förste svenske litografen Ludwig Fehr. Plansch ur
första årgången av Konst och Nyhetsmagasin för medborgare af
alla klasser (Fehr & Müller, Stockholm 1818).

En bit in på 1820-talet och framåt startades
konkurrerande stentryckerier i Stockholm och
den müllerska firman övergick alltmer till att
bara trycka noter. Några av de mer betydande
nya litograferna var Carl von Schéele (1825),
Gjöthström & Magnusson (1828) och Generalstabens Litografiska anstalt (1833).

En anledning till litografins snabba spridning var att
den gjorde det enklare och billigare att trycka noter.
Nottryck utgjorde också basen för många stentryckares
produktion. Fehr & Müller gav tillsammans med
Franz Berwald ut Musikalisk journal 1818–19 och
Müller fortsatte själv med flera liknande kortlivade
projekt, bl.a. Musikaliskt Allehanda 1823.

Uroxe, uppgrävd ur skånsk mosse av lundaprofessorn Sven Nilsson och litograferad av Magnus Körner.
Skelettet finns bevarat i Zoologiska museets i Lund samlingar.

Magnus Körner startar stentryckeri i Lund
Redan kring 1815 fanns planer på att starta ett litografiskt
tryckeri i Lund, men de realiserades aldrig. I utställningen visas två små provtryck som universitetets ritmästare
Anders Arvidsson gjorde 1817. 1829 for Arvidsson och
hans elev Magnus Körner till Stockholm för att arbeta
med handkolorering av lundaprofessorn Sven Nilssons
Illuminerade figurer till skandinaviens fauna som litograferades av bröderna von Wright och trycktes hos Carl von
Schéele.

Samarbetet mellan bröderna Wright och Nilsson skar
sig snart och Körner fick ta över arbetet. 1831 startade
Nilsson och Körner eget stentryckeri i Lund, det första
i landet utanför Stockholm, och fortsatte utgivningen
därifrån. 1840 kom det sista häftet och då var man uppe
i 200 planscher. Körner utgav sedan på egen hand, bland
mycket annat, Skandinaviska foglar (1839–46) och Skandinaviska däggdjur (1855).

Två prov på akademiritmästare Anders Arvidssons experiment med den litografiska tekniken, utförda i Lund 1817.

Carl Johan Billmark

Färglitografi

1800-talets kanske skickligaste och mest kände
svenske litograf var Carl Johan Billmark (1804–1870).
Han började som kopparstickare, men övergick istället snart till att teckna på sten. De flesta av Billmarks
verk är tryckta i Paris, dit han flyttat 1833, men skisser
och teckningar är ofta utförda under resor i Sverige
och andra länder. Hans första bilder är tryckta enbart
i svart (och ibland handkolorerade), men i Paris arbetade Billmark framför allt med tontryck och senare
färglitografi. I utställningen visas några exempel, alltifrån Etuder för landskapstecknare, tryckt i Stockholm
1829, till Aquarell-Lithographier och tontryck med litografier gjorda hos Lemercier i Paris 1853–69.

Redan i stentryckets barndom försökte man sig på att
trycka bilder i flera färger, med växlande resultat. Varje
färg krävde en ny sten och en ny omgång i tryckpressen.
Det vanligaste var till en början tontrycket, vilket innebar
att man förutom den svarta färgen tryckte en färgton, ofta
samma gula ton som den litografiska stenen, och sparade
ut de ljusa partierna som då fick papprets färg. Framemot
mitten av 1800-talet blir det vanligare med flera färger
och det finns exempel på att man använt ända upp till 18
stenar med var sin färg. Sådana tryck krävde mycket stor
skicklighet från tryckarens sida.

Sankt Olofs kyrkoruin i Sigtuna, litograferad av Carl Johan
Billmark. Ur Upsala Sigtuna. Aquarell-Lithographier och
tontryck (Lemercier, Paris 1857–59).

Färglitografier var möjliga att framställa i stort antal till
rimliga priser. De fick stor spridning och bidrog till att
för gemene man förvandla en tidigare svartvit bildvärld
till en i färg.

Tagalsk Qvinna, färglitografi utförd av Johann Friedrich Meyer för
Carl Skogmans Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851-1853
(Bonniers 1855). Meyer kom från Tyskland till Stockholm 1840 och
var en av de som introducerade det litografiska färgtrycket i Sverige.

Från hantverk till industri
Under andra halvan av 1800-talet introducerades nya
reproduktionsmetoder och litografiska snällpressar med
fuktverk och automatisk infärgning. Mekaniseringen
och färglitografin skapade möjligheter för det kommersiella trycket, som ökade i omfattning i och med industrialisering och nya konsumtionsmönster. Affärstryck,
reklam, förpackningar, etiketter, spelkort och affischer
massproducerades. Framförallt tändsticksetiketter blev
en stor svensk exportvara. En stor del av produktionen
koncentrerades efterhand till några få större företag, som

1913 gick ihop under namnet Sveriges Litografiska
Tryckerier, nuvarande Esselte. Under 1920- och 30-talen
ersattes litografin alltmer av offset, den tryckmetod som
fortfarande är den vanligaste för större upplagor. Offset
bygger på samma princip som litografi, men istället för
sten används plåt och färgen överförs inte direkt från
denna till pappret utan via en gummiduk. Det traditionella stentrycket är numera en angelägenhet uteslutande
för grafiska konstnärer.

”This family of living gems” – John Goulds kolibrier
Crystal Palace, London, världsutställningen 1851. Framför en samling av planscher med kolibrier står besökarna
fulla av beundran och frågor. Redan på avstånd hade de
sett hur det glänste i guld, blått, grönt och rött. Hur
kunde man skapa färgillustrationer med sådan lyster?

Lack och gummi arabicum användes också. För att
särskilt framhäva iriseringen i delar av fjäderdräkterna
använde man även metalliska pigment. Detta var den
tekniska innovation Gould ville visa på världsutställningen.

Skaparen av dessa planscher var den kände ornitologen
och taxidermisten John Gould (1808-1881). Han var en
skicklig tecknare vars alster legat till grund för ett antal
påkostade planschverk: The Birds of Great Britain, The
Mammals of Australia, The Birds of Asia m.fl.

Litograferingen är gjord av Henry Constantine Richter
(1821-1902) och William Hart (1830-1908).

1849 hade Gould påbörjat utgivningen av sitt stora verk
om kolibrier, A Monograph of the Trochilidæ, or Family
of Humming-Birds, som slutligen kom att omfatta sex
volymer. Förlagorna till samtliga planscher hade ritats av
Gould, i många fall med kompletteringar och förbättringar av hustrun Elizabeth.
De färdiga planscherna består av en mycket lätt tecknad litografisk grund som sedan handkolorerats. Huvudsakligen utfördes koloreringen i akvarell med inslag
av oljefärgslasyr – ibland på en grund av bladguld eller
bladsilver.

Universitetsbiblioteket äger inget eget exemplar av detta
verk; volymen som visas i utställningen tillhör Einar
Hansens biblioteksstiftelse.
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Framsidan: Carl Johan Billmark: Norrbro i Stockholm. Ur Stockholm. Aquarell-Lithographier och tontryck (Lemercier, Paris 1867–69)
Baksidan: Modeplansch ur tredje årgången av Konst och Nyhetsmagasin för medborgare af alla klasser (Carl Müller, Stockholm 1820)
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