UNDGÅ FLADBID

streger men ikke i de områder af billedet, der
er dækket af større sorte flader og fede streger.

Laveringen (ill. 5) er lavet med pen, pensel og

Her bliver sværten kun ”hængende” i kanten af

sort tusch på en transparent tegnefolie. Stregerne

fladen, fordi den ikke har andre steder at hænge

bevæger sig fra ultra tynde til fede og tonerne fra

fast (ill. 5a). Dette fænomen kaldes ”fladbid” på

dyb sort til delikat grå.

dansk og ”Open Bite” på engelsk. Med andre ord
ender det område, vi gerne ville have trykt, som

Når positivet eksponeres med UV-lys oven på FP-

et stort kulsort område, som et hvidt eller lyse-

pladen, tilbageholder figurerne i laveringen for-

gråt område i det færdige tryk. Problemet med

skellige mængder lys. Hvor lyset ikke blokeres

”fladbid” eller ”Open Bites” har altid været almin-

af sorte streger eller former hærder fotopolyme-

deligt kendt i den traditionelle grafik, og det blev

ren og sværten tørres af under indsværtningen

først løst for mere end hundred år siden ved at

af pladen, for der er ingen dale i pladen, hvor

bestøve pladen med akvatinte-korn i de udsatte

sværten kan opbevares. Hvor lyset blokeres helt

områder umiddelbart før ætsningen.

(sorte områder) eller delvist (grå områder) bliver
sværten kun ”hængende” i de tynde sorte dale/

Akvatinte-kornene fungerer som et meget fint
raster eller sandpapir. De kan for eksempel påføres pladen ved at bestøve pladen med en
mikroskopisk fin tåge af syreresistente korn på
toppen af pladen lige før ætsningen. På den
måde er det muligt i ”bunden” af fladbiddet at
ætse små mikroskopiske korn i kobberet som
holder på tryksværten under aftørringen. Denne
virkning opnås nu om stunder i fotogravuren
ved først at eksponere FP-pladen gennem et
akvatinte-raster og derefter gennem positivet (i dette tilfælde laveringen på tegnefolie)
– en såkaldt dobbelteksponering. Et akvatinteraster er en film påført et ekstremt finmasket net
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af mikroskopiske korn (ca. 1800 dpi), som kun
Lavering på transparent folie (positivet).

tillader ca. 20% af lyset at passere igennem og
hærde den underliggende fotopolymerplade.

DOBBELTEKSPONERING AF FP-PLADEN
Pladen ætses ikke endnu. Efter at du har eksponeret akvatinte-rasteret, fjerner du det igen
og foretager en såkaldt dobbelteksponering,
hvor du oven på den plade, der allerede er
eksponeret med akvatinte-rasteret, nu lægger
dit positiv og eksponerer dette ovenpå. Positivet er i dette tilfælde laveringen på tegnefolie.
Den indeholder, som det ses i ill. 5, et hav af
gråtoner mellem sort og hvidt. Du har altså nu
en FP-plade, som du først har eksponeret med
akvatinte-rasteret, og derefter har du eksponeret

5a

positivet ovenpå. Hvor, der er tale om et større
sort område, ville vi normalt få et stort fladbid,

Her er FP-pladen kun eksponeret med
laveringen (enkelteksponering) og trykt som
fotogravure. Resultatet er, at alle sorte streger
bliver negative og sorte flader giver fladbid.

som i ill. 5a, men fordi vi har eksponeret akvatintekorn nedenunder, vil de blive ætset som et fint
stykke sandpapir, der holder på farven i de sorte
områder, hvor vi ellers havde fået fladbid. Akvatintekornene ligger også nedenunder de lyse
eller gennemsigtige områder af motivet, men
fordi UV-lyset ikke blokeres af motivets lyse dele
bliver akvatintekornene nedenunder brændt helt
ud i disse områder og pladen hærder op som en
hård glasplade, hvor sværten ikke kan hænge
fast – resultatet er at pladen trykker hvidt i disse
områder. Der, hvor lyset kun blokeres delvist,
fordi motivet her indeholder en gråtone, som kun
tillader en lille del af lyset at komme igennem, vil
pladen kun hærde en lille smule og det gengives
i det færdige tryk som en delikat gråtone. Resul-

5b

Her er FP-pladen eksponeret to gange
(dobbelteksponering), først med akvatinterasteret og derefter med laveringen og trykt
som fotogravure. Resultatet er, at alle
billedets toner er repræsenteret.

tatet kan ses i Ill. 5b.
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tintekorn til at holde på sværten – akvatinterasteret er simpelt hen eksponeret for kort tid.

Som vi netop så i ill. 5, opstår der fladbid i pladen, hvis vi ikke eksponerer akvatinte-korn i

Fladbid 2

pladen til at holde på tryksværten i de mørke

Her er akvatinte-rasteret eksponeret længere tid

områder. Fladbid kan imidlertid også opstå,

og fladbiddene er blevet mindre i udstrækning.

selvom vi eksponerer akvatinte-korn i pladen,
men kun hvis vi eksponerer akvatinterasteret

Fladbid 3

for kort tid – så bliver kornene simpelt hen for

Her er akvatinte-rasteret eksponeret endnu

svage og vaskes væk under ætsningen.

længere tid – præcis så lang tid, at der ikke
opstår fladbid.

Fladbid 1
Her ser du en detalje på FP-pladen med tydelige

Fladbid 4

fladbid – de blanke huller indeholder ingen akva-

Her et tryk af den korrekt eksponerede plade.
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EKSPONERINGSTIDENS BETYDNING

ENKELTEKSPONERING AF FP-PLADEN

Du har netop set, hvilken betydning ekspo-

Den eksponeringsmetode, som vi netop har

neringstiden af akvatinterasteret har for det

gennemgået, kalder man også dobbeltekspo-

endelige tryk. Når først du har eksponeret

nering, fordi pladen eksponeres (belyses) to

akvatinterasteret præcis så lang tid, at du ikke

gange før den fremkaldes. Først med akvatinte-

får fladbid i dit dybtryk, kan du koncentrere dig

rasteret og derefter med positivet. Sådan har man

om eksponeringstiden af positivet. Her under

lavet fotogravurer lige siden fotografiet blev digi-

ses resultatet af en række forskellige ekspone-

taliseret omkring årtusindskiftet. Imidlertid har

ringstider fra 40 til 80 sekunder – hvoraf du kan

man nu om stunder også mulighed for at arbejde

udlede denne sammenhæng:

med enkelteksponering. Det kan man ved hjælp af
en ny metode, kaldet "Direct to Plate", hvor man
printer det digitale billede direkte på FP-pladen i

➽ Om eksponeringstiden gælder denne hovedregel: Jo længere tid du belyser pladen, jo lysere
trykker den. Og jo kortere tid du belyser pladen,
jo mørkere trykker den.
80 sek

60 sek

50 sek

stedet for at printe på en transparent film. Denne
metode gennemgår jeg senere (se side 57).
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Samme positiv eksponeret forskellige tider.

40 sek
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