
Så går det till 

att trycka 

vara biljetter 

En spårvagnsbiljett ser inte mycket 
ut för världen men den representerar 
dock både arrbete och kostnader. »Det 
är mängden som gör det», .heter det, 
och detta, kan man säga, gäller i hög 
grad just spårvagnsbiljetterna. Genom 
att de gå åt j miljomals exemplar äro 
de en faktor att rä:kna med ifråga om 
kostnaderna och därav följer, att tHI
verkningen måste ske på ett rationellt 
sätt. 

Det ka1l&ke kan intressera dem som 
dagligen handskas med dessa olika 
slag av biljetter, a,tt höra något o.m 
hur en spårvagnsbiljett kommer till, 
och vi skola här lämna en liten redo
görelse därför. 

När en ny ,biljetrt: fas ts.täiJIts, över
sändes den i manuskript till Paragon 
AB, som i över 40 år anförtrotts bil
jettleveranserna ,till Stockholms Spår
vägar. Format och övriga detaljer 
äro då fastställda, och manuskriptet 
kan gå till sätrt:eriet, såvida inte kliche 
behöverN,JIverkas, såsom faBet var 
t. ex. med de förutvarande »övergån
gama». I så fall tillverka:s först en 
fototypi'kliche i rätt storlek från den 
större orig,inalritningen. 

När sättningen är klar, göres ett 
korrekturavdrag j '000 för tryokeriets 
egen kontroll att allt är nibigt och i 
överensstämmelse med bestäl'larens 
önskningar. Efter eventuella ändri,n
gar göras ett antal nya korrekturaN
drag, som ,tillställa's Spårvägen för 
dess kontroll och slutliga godkän
nande. 

När detta skett, <tages formen in i 
en mindre digelpress, upplappa'S nog
grant och tryckes i några få ex. på 

Här häftas biljetter 

ett tjockt kriterat papper. Från dessa 
fina avdrag tiUv,erkas så ett mindre 
antaI fototypiklicheer, ",i,lka inneslutas 
i en ram med exakta avstånd mellan 
varje biljett ~fråga om såväl bredd 
som höjd. Av dessa justerade klicheer 
tagas sedan matriser i särskilt prepa
rerat papper, där varje bokstav, I,inje 
eller annan detalj klart och skarpt 
framträder. Matrisen är p'lan men bö
j es efteråt i rundel, 'så att den passar 
gjutinstrumootet, vi,lket i detta faH är 
aonpwssat för rundstereotypi. Trycket 
sker nämligen i speciella rotations
maskiner, och dessa trycka ej från 
plana formar utan enda'st från runda 
tryckklicheer. 

När matrisen placerats i gjutinstru
mentet, hälles den glödande metall
massan in öv,er matris.en och fyller 
varje hål,ighet i densamma. Efter me
tallens stelnande tages den gjutna for
men ut och behandlas på olika sätt, 
tills den bEr fullt tryckduglig. 

Sedan ett lVi'ss.t antal dylika ,formar 
gj utits, återstår förn~ckJ.ingen. Den 
meta1l, varav stereotypplåtarna gjutas, 
utgöres av tenn, bly och antimon. 
För att motstå slitningen vid många 
hundra tusen varv i tryckpressen är 
det dock nödvändigt att öka tryck
plåtarnas håHbarhet ooh detta sker 
genom att de förnicklas eller, såsom 
'Ofta måste ske i dessa kristider, då 
det är o.nt om nickel, förjärnas. Plå
tarna nedsä,nkas i ett galvaniskt bad, 
där de få hänga ett ",isst antal tim
mar och därunder elektrQlytiskt över
dragas med ett tunt skikt av nickel 
eHer järn. 

Nu äro de klara att gå ned till tryc

långa banor 

kepi'et, där de inmonteras i den ma
skin, som skall tryoka. Där vidtager 
sedan »upplappningen», vilket bety
der, att tryckaren skall genom pålägg 
eller utskärninga~, allt efter behov, få 
fram ett tryck, som är i aHa avseen
den rent och tydligt Gamt med god 
färghållning. När själva tryckplåtar
na äre klara, monteras nununerver
,ken in på sina olika cylindrar. 

Med de stora upplager det gäller 
ifråga om t. ex. ",ita kV'~1Jton och över
gångar, måste många Ibiljetter samti
digt rtrycka:s för att kostnaderna skola 
kunna håNas på riml,ig nivå. Det är 
därför ett mycket start antal special
byggda nummerverk, som ,inkopplas 
på sina reS1pektive cylindrar. Därefter 
följer serienumren, V'ilka ,inmonteras 
på ytterligare andra cylindrar, så att 
de precis passa in på sin plats på bil
jetten. Vid tryckning av övergångs
hllj etter, på vilka text: förekommer 
äNen på baksidan, måste ytterliga,re 
ferm- ooh tryckeyllindrar komma till 
användning. 

När så .till slut allt är klar,t, göres 
ett rev iderav.d rag, som ,i detalj gran
skas av faktorn och, om allt är som 
detskaH vara, förnes med hans god
kännande i och ,för tryckning. Dessa 
föral'beten taga ett par dagar i ' al1
s~råk och kräNa ändå stor vana och 
kunnighet hos tryckarem eoh harn; bi
träden. 

Sedan ~ressen satts i gång, ökas 
snart hastigheten till det för dylika 
nummerupplagor maximala, och pap
persbanan glider från Gin stora rulle 
fram i ett löpande band genom ma
skinen, upp Qc!h ned, över tryck- och 

http:matris.en


genom 
varnas rad för att till slut lämna pres
sens automatiska skäranordning som 

tiden pressen roterar, 
måste noga tillse att allting 
Ull'"'''' rt.' ordentEgt, att färghållningen 

varken är för 'Stor eller för l,jten samt 
att nummerverken arbeta oklaniderli,gi 
m. fl. De två 
å sin sida ta hand om 
tryckta lägga pappark emellan 
vart 250:e ex., stöta samt r1:rawa 
stötarrna i transportvagnarna och 'kon
trollera hela tiden såväl som 
nummer. 

Efter tar bokbinderi
hand om upplagan och 

geIIUl11ga en dubbel kontroll, 
som i mån ellminerar eVe!1
tJuel~a Sedan arken där
efter skurits i ett antal delar, hä.ftas 
dessa gemensamt om 250 ark, vilket 
antal biljetter block skall inne· 
hålla, och man kontrollerar nytt att 
första och sista rnm1ret i häf
tat är det rätta. Så 

varefter skärmaskinerna 
återta hand om upplagan och S'kär 
ned den till enstaka block. Dessa ord
nas ~ och buntas först 
tio och -tio och sedan i större enheter 
till stora som och 
från så småningom leve
reras efter order till bil-

Det skulle vara åntreslSaJlt att med 
en del siffror belysa yJtterligare de
taljer i Ifråga om biljettrycket, men 
vi nöja oss med att hänrvisa till det 
faktum att Stockholms år

mer än 200 mil
blIJet,tk()Ij)2l4'1dle personer. 
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