
KRIN G 1860-TALET S FRIMÄRKEN

I LEJONTYP OCH DERAS

T ILLKOMSTHIST ORIA

Av Sven A kerstedt

Den av Pehr Olof Bagge utf örda
originalritningen till lejontypen, i
k raf tig f örstoring.

De svenska fr imärkena i 1860-tale s lejont yp kan ju knappast kallas
vackra, och detta gäller särskilt valören 3 öre. I nte dessmin dre har fr i-
märkssamlarna funn it mycket av int resse att studera hos just denna
valör. Med. dr. A. P ihl publicerade 1926 i Svensk Filatelistisk Tidskrift
en art ikel om märket, vari han bl. a. redogjorde för sin upptäckt, att
det fr amställts i två typer, och i de fyra första numren 1958 av samma
t idskrift publicerade fil. dr. Georg Menzinsky sina undersökningar
bet räffande lejonmärkena och deras tillkomsthistori a. Ocksä andra
forskare har i olika sammanhang bidragit till det fi latelistiska studiet
av märkena ifräga, men de tvä nyssnämnd a har otvivelaktigt var och
en på sitt sätt svarat för de fr ämsta insatserna härvidlag. Tack vare
Menzinskys brett upplagda studie har bl.a. innehållet i en rad dokument
av största int resse blivit t illgängliga för filatelisterna.
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Ett par blad med p rovt ryck av olika slag i Postmuseum, vilka möj-
ligen inte t idigare närmare studerats av någon fi latelist , kom att int res-
sera undert ecknad. D ett a ledde bl.a. t ill en del arkivundersökn ingar för
museets räkning för a t t försöka k lara upp deras bakgrund. Bl. a . fanns
i materia let också nägra färg p rover m. m. i typ liggande lejon, av v ilka
en del t idigare inte omnämnts. I samband med undersökningarna kom
ett par t idigare, för f ilatelisterna okända handlingar i dagen, vilka
i vissa avseenden ger en förändrad belysn ing av fr imärkstyp ens t ill-
komst och också placerar p rovt rycken till lejontypen i en annan dager.

I Menzinskys ovannämnda art ikelserie återges innehållet i et t kunga-
b rev av den 9 november 1861. I brevet meddelade konungen bl. a.
beslut , at t post verket skulle anskaffa sä rskilda fr imärken i valören 3 öre.
Dessa fr imärken skulle från 1862 å rs början användas för fr ankering
av lokalbrev men även fä anv ändas som porto för befordran av andra
försändelser. Kungabrevet hade visserl igen föregåtts av en rad övervä -
ganden och sk rivelser, men den kort a t idsfr isten på inte full t två måna-
der för verkställandet av kungabesluten överraskade sannolikt ändå
poststy relsen och försatt e den i varje fall i en besvärl ig situat ion . Läget
kla rades emell ert id p rovisorisk t genom att sty relsen lät t rycka det dit-
ti llsvarande svart a lokalmärket i olivbrun färg och använda det tills
vidare för fr ankering av lokalbrev, t rots att det dels saknade valör-
siff ra, dels hade insk riften Lokalbref, vilket stod i motsats t ill kunga-
beslutet om, att mä rkena även skulle kunna användas t ill annan f ran-
kering. D et är också givet , at t poststy relsen var angelägen at t snabbast
möj ligt skaffa fram mera lämpliga fr imä rken i valören 3 öre. I sam-
band dä rmed äterknöt man t ill t idiga re erfa renheter av de ditti lls-
varande fr imärkena och beslöt föreslå in förandet av en ny fr imärks-
typ , som sedermera kunde successivt ersät ta märkena i vapent ypen.
Over raskan de snabbt hade sty relsen et t förslag ti ll en ny fri märk styp
att förelägga konungen för godkännande. D en 16 december sändes näm-
ligen förslagsritni n gen ti ll konungen och i den medföljande sk rivelsen
säges om de ditt ills använda fr imärkena i vapentyp :

»Det vig tigaste för fri mä rket, eller dess vä rde, finnes med jemf örelse-
vis fin st il angifvet endast i de y t tersta kan terna af märket . Frimärkena
särsk iljas ocksä derför vid postbehan dlingen, lika som säkert af ett stort
antal brefvexlande, förnämligast på färgen . Men då denna är mindre
ty dlig eller dä understundom  är  svä rt at t vid ljussken skil ja nägra slag
af mä rken, såsom fallet är med de blå 12 öres och de gröna af 5 öres
valör, måste lä t t kunna uppkomma m isstag, hv ilka kunna hafva ti ll
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följd, att ett bref hvilket afsändaren förm enar sig hafva t ill fullo fra n-
kera dt, blifvit obefordradt säsom försedt med et t fr imärke af för ringa
valör, hvarpä exempel icke lära helt och hället saknas.»

Styrelsen presenterar däreft er förslaget till »ny modell» för f rimär-
ken, »uti hvilka valören är med större stil angifven i midten av märket ,
hvars yta dock icke är af betydligare omfäng än de nuvarande frimär-
kenas». N ägon närmare motivering t ill frimärksbildens utformning
med den gamla rikssymbolen det liggande lejonet och skölden ansågs
tydligen inte nödvändig. Vi som nu studerar dessa märken konstaterar
emellert id, att det ta strålomgivna lejonpart i är en för fr imärkets format
anpassad avritning av motsvarande arrangemang på 1840- och 1850-
talets sed lar, utgivna av Sveriges R ikes Ständers Bank, och framställda
på bankens sedelt ryckeri. Styrelsen föreslår, att konungen medger att
förslagsritningen, som har valören 12 öre, användes som »modell» dels
till de nya fr imärkena i valören 3 öre, dels t ill nya fr imärken i valörerna
5, 9, 12, 24, 30 och 50 öre »i den mon de nu för dessa märkens för fär-
digande använda stämplar böra af nya ersättas, dervid för samtl iga
dessa märken böra bibehållas de samma färger, som blifvit genom Kongl.
Brefvet den 27 Mars 1858 i nåder fastställda».

Konungen accepterade i brev av den 28 december i alla delar styrel-
sens förslag, och styrelsen beslöt den 20 januari 1862 att genom kammar-
kontoret (hos Sparre) dels beställa gravy r och t ryckmateriel, dels t ryck-
ning av fr imärket i valören 3 öre.

Var och en, som haft anledning att ägna saken någon uppmärk sam-
het, har förmodligen som nägot närm ast självklart utgätt if rän , att den
godkända »modellen» ut fört s av Pehr Ambjörn Sparre. Man känner
ju faktiskt en förslagsritning, som har Sparre t ill upphovsman, och
t ill y tterl igare visso finns det också avdrag av en gravyr, som utgör en
variant av denna förslagsritning. Att säväl förslagsritni ngen som gravy-
ren äterger f rän den godkända ri tni ngen avvikande fr imärksbilder har
lett t ill tanken, att man hade att göra med förarbeten av Sparre, innan
han kommit fr am t ill den godkända typen.

Det v isar sig emellert id, att detta i och för sig sä bestickande reso-
nemang länkat tankebanorna i fel riktning. Den för typen godkända
ritningen hade i sjl va verket utfört s av en ung man vid namn Pehr
Olof Bagge, vid tidpunkten ifr åga 28 år, och verksam bl. a. i sin faders,
p rofessor Jonas Bagges t ryckeri och samtidigt förste t ryckare vid riks-
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bankens sedelt ryckeri, för vilket fadern var föreståndare. P . 0 . Bagge
tecknade som bekant sedermera, hösten 1871, kont rakt med postverket
om fr imärkstillverk ningen.

Prof essor Jonas Bagge.

D et visar sig också, att Sparr es förslagsritni ng och gravyr tillkommit
efter det Bagges ritning antagits. Båda dessa omständigheter fr amgår av
ett par var för sig ganska märkliga skrivelser i postverkets ark iv, som
t idigare tydligen inte kommit under ögonen på någon fi latelist . Den
första skrivelsen kom via Georg Scheutz frän greve Sparre. I et t kort
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brev , daterat den 6 mars 1862 och ställ t t ill poststyrelsen, översände
Scheutz utan komment arer en odaterad sk rivelse, som han i sit t b rev
säger sig dagen förut ha erhållit från Sparre. Denne befann sig sedan
hösten 1861 i Paris. H ans skr ivelse har följande lydelse:

S onen Peh r O !of Bagge.

PRO MEMORI A

D ä den af K ongl. Majt faststä llda r itning till nya öre s frim ärken har
ä tskilliga olägenhete r, anser jag mi g böra fästa upp märk samheten derpa  innan
dessa utsläppas i allmänna rörelsen . N emligen :
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D en i mid ten a nbragta v a lö ren ty ckes u tv isa , a t t K ong l. M ajt a dop tera t det
systemet, a tt v a lören bör v ara så t y d lig som m öj lig t .

Ehuru nem n de r it n ing, såsom ritn ing, utv isa r v alören k la rt n og, så b lir dett a
icke förhå ll an det , då den bl ifv it u tfö r d i grav yr ; ty den lav erad e bot ten , som
n u är helt och hållet t äckt m ed en tonfärg, m åste n at url igtv is v ara u tb ruten ;
d . v . s. gu illochera d . O m denna guill ochering gö res för ljus så försv inner effec-
ten af v alören i sa mma p rop ort ion ; gö res den å ter mör ka re, i än da mål a tt höja
d et hv it a inut i v alörens siff ror och bokstä fv er , sä försv inner effect en af Vig-
net ten m ed Lejonet .

D et skulle kun na inv än das a tt just för d et t a sed nare fa ll är p å r itningen
a nbragt en glor ia omk r ing Lejonet ; men i så d ant fa ll få r jag sv ara a tt dett a
en dast bev isar fr å nv a ron a f omd öme och v an a a tt best ämma effecten af en r it -
ni ng, dä d en bl ifvi t ut för d i grav y r ; ty det b lefv e mö rk v ignet t p å mör k
bott en . Skulle å ter men ingen v a ra a t t göra bot ten mör k för a t t höja v alören,
me n v ignett en änd ä mö rka re så v ill jag b lot t p åminna a t t dett a skull e k unna
lå ta sig göra om a ll a v a lö rer komme at t t ryckas i sv a r t , eller nå gon mycket
mör k coleur ; men med t , ex . gul t b lefve förhäl lan det an norlund a.

E n a nnan olägen het med n emnde r itn ing ä r a t t bokstä fv erna i o rdet ö re»
ä ro lika stora och lika feta som de b redv id stående siff rorna, hv ilket är för-
v illa nde, hä lst om fr imä r ket b l ifv it fästa de up p ochned vä nt p ä brefv et.

T ill undv ika nde a f dessa olägenheter b ifogas hä rjemte en af m ig ut fö rd
r im ing t ill n ya 3 öres fr imär ken, med hemstä ll an a t t K ongl . M ajt täckes
a ntaga denna , p å gr un d af hä rofvan angifna skä l, i st . för den redan ant agna .
D ock får jag anmä rka a tt derest K on gl. M ajt icke bifall er denna begä ra n så
ä tager jag m ig a t t m ed det a ld ra sna raste hafv a form ar na fä r dig a ti ll det redan
a ntagna.

Besk rif ning å d en bif ogade ritningen till ny a 3 öres f rim ärk en
O fv er st ä r anbr agt Sv enska Vap net t re k ronor up p b uret af 2 :e Lejon ;
P a ban det der under sta r ordet »Sv erige» med genombrutna bokst äfv er ;
D erunder ä r anb ragt v alören i h v itt p å helfärgad bot ten ; och p å sido rna

om Siffr an sta r O re . . . . R :m t (ell er »O re . . . . O re», eft er K ong l Majt :s
god t finn ande) ma ssift.

Slut ligen p a un dersta band et sta r ordet »Fr im ä rke» med genombrutn a bok -
stä fv er , sä som p en dant t ill ordet »Sv er ige».

D et hela p å en ljus, fint guillocherad bott en .
A nm . A lla de p å r it n ingen a nbr agta bokstäf ver , som n u äro gjor da med

en v anlig p enna, komma att i grav yr bl ifv a fullkom lig t t y d liga .

P. A .  Sparre

Sparre s p romemoria gör det uppenbart , at t beställningen av gravyr
m.m. måste ha överraskat honom, och man har all anledning t ro, at t
den omständ igheten, att han själv int e anmodats göra en förslagsritni n g
berört honom illa . Va rför han inte erhållit en sådan beställning fr amgå r
inte av t illgängliga handlingar, men man kan förmoda, at t hans v is-
telse i Paris här spelat en viss roll. D en beska k rit ik som Sparre i sin
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p romemoria leverera r mot Bagges förs lagsri tning fä r man kanske t ill en
del t illsk riva det förhållandet , a tt Sparre fr ån sin parishorisont inte
kunde överblicka v ad som hände i Stockholm och kanske fr uktade, at t
poststyrelsen hade funderingar på att avveckla sina förbindelser med
honom, samt at t Bagges förs lagsritnin g va r ett första steg i den rikt-

Pehr A mbjömn Sparre ef ter ett porträtt av sonen Louis Sparre.

n ingen. Accep tera r man den tankegången, fi nner man också häri en
rimlig förk laring t ill Sparres ext raordinära å tgärd a t t t rots at t
Bagges förs lagsri tning redan var antagen och ärendet sålunda i det
stycket avgjort - utarbeta en egen förslagsritning och til l yt term era
v isso fr amställa en gravyr.
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Sparres / örslagsritning till lejonmärke i f örstoring.

Spa rres skr ivelse föred rogs vid poststy relsens sammant räde den 10
mars 1862, och der beslöts, att den skulle delges »e.o. kanslisten Bagge\
h vilken uppgjordt ri tni ngen t ill de nådigt faststä llda nya frimärkena,
för afgifvand e af ytt rande rörande de af G refve Sparr e mot samma
ritning fr amställda anmärkn ingar».

Bagges yt t rande inkom fem dagar senare och stod tonens skärpa
inte Spar res ef ter :

D Kongl. G ener al P ost St yrelsen t ill mitt y t trande remit tera t en af
G refve P . A. Sp arr e hos Styrelsen ingifven p romemoria innefattande dels
anmärkningar mot en af mig verkstä lld förslagsri tning ti ll nya portofri mä r-
ken, dels ock et t ny tt förslag i samma ämne med derti ll hörande r itning; få r
jag i anledning häraf anföra följande :

pehr O lof Bagge blev eft er a vlagd kansliexamen i U ppsala e.o. kanslist i f inans-
departementet och använde t iteln även sedan han kommit att helt ägna sig ät t ryc-
k er iverksamhet . En ligt familjet rad it ionen var han en ut märkt amatört eck nare.
H ans dott er Eva Bagge kom att bli professionell konstnä r.
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A v d rag av Spa rres nägot av v ik and e g rav y r ef ter hans

f örslagsmärk e. Stark f ö rstoring.

Enligt Sparres förmenande skulle bott ent rycket på det af mig up prä ttade
förslag minska tydligheten anting en af v alören eller v ignet ten, sä att, om
d etsamma göres för ljust, effe cten af v alören försv inner och i motsatt fall
effecten af v ignet ten . J ust i ändamål a tt förekomma dett a har jag,
hvilket tyckes hafv a undgät t Sparres upp märksam het - , omgifv it siffror
och bokstäfver i valören med en skugglin ie, genom hvilket medel man ganska
v äl kan få densamma att fr amträda med t illräcklig tydlighet , ä fven p å en
ljus botten ; under det at t man genom denna samma ljusa botten bibehåller den
mö rkare vi gnet tens t illbörliga effect .

G refve Sparre säger v idare : »D et skul le kunna invändas a tt just för dett a
sedn are fal l är p å ritningen anbragt en glor ia omkring lejonet ; men i sådant
fall få r jag svara att dett a endast bevisar fr ånv aro af omdöme och vana att
bestämm a effecten a f en r itning, då den blifv it ut förd i gra v yr. » - D en br ist
p å omdöme etc., hvarom Sp arre här tala r tyckes, så v id t jag kan fatta , sna-
rare komma honom sjelf än mig till last ; ty för det första fr amställer mitt
förslag ingalunda en mörk bott en, och för det andra har p g genom den
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nämn da glorians anbringande omkring v ignet ten just undviki t det sto ra felet
at t sä t ta »mörk v ignet t pa mörk bot ten»; et t fel hv art ill ä ter Sp arr e p a si t t

eget förslag tydligen gör sig skyld ig.
Sp ar re fort fa r : »Skulle ä ter meningen vara at t göra bott en mörk för a tt

höja v a lören, me n v ignet ten ändä mör kare, så v ill jag blott påminna a tt det ta
skulle kunna lå ta sig göra, om a lla v alörer komme at t t ryckas i svart , eller
någon mycket mörk coleur ; men med t .ex . gu lt blefve förhä llandet annor-
lunda.» H ärvid torde jag hv ad den gula färgen bet räffa r, få erinra, a tt
densamma meddelar en stör re eller mindre otydlighet å t all t , hvad som der-
med t ryckes, en egenskap , som ä r gemensam för alla ljusare fä rger - ,
det ä r följak tl igen i detta fa ll ingalunda ritn ingens utan snarare »coleurens»
fel om det t ryckta icke b lir fullkomligt red igt . -

Slutl igen anmär ker Sp a rre : »En annan olägenhet med nämnde ritning är
at t bokstä fverna i ordet »O re» äro lika stora och lika feta som de bredvid
stående siffrorna, hv ilket ä r förv ill ande, hälst om frimärke t b lifv it fästad t
uppochnedvänt p å brefver.» - D et förv illande, som härv id kan uppstå har
jag svårt a tt inse, om inre möjligen när v alörsiffran utgöres a f 6 eller 9 ;
men i dett a fa ll anser jag Sparres förslag bl ifv it förvi llande i ännu högre grad ,
ty siff ran upp tager der en så stor del af hela märker, at t man v id en hast ig
blick svårl igen kan h inna göra sig reda för, hv ilken kant a f märket ä r den
öfr e eller ned re, och således ett misstag lätt kan ega rum. Men äfven om
m an förutsat te frånvaron af denna olägenhet hos Sp ar res förslag, kan jag
i alla fa ll icke gilla anordningen af v a lören ä detsamma ; ty då v i icke ha mer
än et t slag af öre torde ut sätta ndet af »R :mt » vara alldeles öfverfl ödigt ; och
at t, säsom han äfven föreslä r, sät ta order »O re» p ä hvardera sidan om siffr an,
mäste hvar och en inse vara ett full komligt nonsens.

A tt så lunda m in förslagsr itning icke bli fvi t upp gjord a lldeles så tanklöst
som Sp arre förmenar, t ror jag mig hafva v isat . Angäende för tjensterne af
Sp arres förslag v ill jag icke fälla något omdöme. D ock få r jag utom dess ofvan
p åp ekade olägenheter att hafva mörk vi gnett p ä mörk bott en m. m , mot
detsamma göra den anmärkning, a tt v alörsiffran är så stor at t den endast kan
anv ändas för ensiff riga v a lörer ; p å de tv åsiff r iga komma orden »O re» och
»R :mt», som redan nu äro mer  än  ti llbör ligt hop träng da , helt och hä llet a tt
sakna ut rymme.

D e ti ll mig remi tterade handlingar och r itningar ä terlemnas härjemt e.

Stockholm den 15 mars 1862.

P. O, Bagge

Den 17 mars föredrogs Bagges ytt rande i poststyrelsen, som beslöt att
ärendet inte skulle föranleda någon ytt erl igare åtgärd från sty relsens
sida än att Bagges skr ivelse och sty relsens beslut skulle delges Scheutz
för vidarebefordran till Sparre.
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A v d rag av grav y r f ör bok t ry ck till f ö rslagsmärk e i

lejon ty p . H ar tid igare beteck nats som ty p II , m en ä r

antagligen d en äld sta grav y ren i ty p en, som tillk om m it

pd Bagges init iativ . Fotot i k raf tig f örstorin g.

Det händelseförlopp, som avspeglas i Sparr es och Bagges skrivelser,
och de åtgärder, som poststyrelsen vidtog i samband därmed, ställer
den grupp gravyrer och gravyrp rov, avbildande liggande lejon, som
förvaras i Postmuseum, i en förändrad belysning.

Gravy rerna liksom avdragen är av två slag, men bägge ansluter sig
t ill Bagges godkända förslagsritning. Den ena gravyren, i Men-
zinskys art ikelserie efter lektor H ugo Olssons katalogisering av t ryck-
materiel för frankotecken i Postmuseum betecknad som originalgravyr
I till p rovmärke i 12-öres valör, avviker fr ån originalritningen i en rad
smärre detaljer. Sålunda är ytterr amen k raftigare, utfyllnadsornamen-
ten i hörnen nya. Lejonet och vapnet är större och v ilar på en litet
ojämn, närmast ov al i stället för fyrkantig platt form, varjämte vad
Sparre kallade glorian ut formats med täta st reck . Slutl igen är bokstäver
och siff ror i ordet »Sverige» upp ill och »12 öre» under lejonet kraf-
tigare och försedda med tämligen bred skuggning.
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Foto av grav y r f ö r k opp art ry ck i d en äld sta baggesk a

lejon ty p en . S ta rk f örstorin g.

D en i Menzinskys art ikel efter lektor O lssons nomenklatur som ori-
ginalgravyr II t ill p rovmärke i 12-öres valör betecknade gra vyren skil-
jer sig mera avsevärt från originalritningen och bevarar egentl igen
endast den huv udsakliga komposit ione n i denna. Ytterramen är här
tunn, och hörnutfylln inga rna är ut formade på et t nytt sät t . Valörsiff-
rorna har fl yt tats fr ån de ned re hörnen och placerats snedställda i de
övre inom små ovaler med st reckad bott en. O rdet »Sverige» ä r böjt
i en k raft igare båge. Lejonet har huvudet mera v ridet åt höger från
bet rakta ren set t och avviker också i andra detaljer samt vila r jämte det
annorlunda tecknade vapnet på et t mycket ojämnt utformat underlag.
»Glorian » består av linjer, som lämnar et t ojämnt vit t fält närmast
lejon och vapen . »12 öre» under lejonet är k raft igare än hos den nyss-
nämnda gravyr I. D et inr amade ordet Frimärke nederst är tecknat med
lägre men väsen tl igt fetare st il. O sv . H ela fr imärksbilden är mindre i
höjd än hos förutnämnda gravy r.
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O ckså beträffan de botte nguillocheringen skil jer sig de bäda gra-
vy rerna åt . Denna består hos gravyr I av et t t apetl iknande mönster av i
täta lod rät a rader återkommande st reck och p unkter, medan den hos
gravyr II utgöres av et t otal varandra skärande bäglinjer kompl etterade
med tämligen glesa från öv re vänst ra hörnet ned åt höger förlöpande
parallella linjer . Bäglinjesystemet erinrar starkt om bottenmön ster hos
v issa dåtida sedla r.

I Postmuseum finns yt terl igare en gravyr, som närmast ansluter sig
t ill den härovan besk rivna typen med beteckningen gravyr I I. D en ä r
ofullbordad och v isar två fr imärksbilder, vari end ast konturlinjerna i
b ilden är uppdragna. I motsats t ill de två t idigare nämnda gravyrerna
ä r de inte spegelvända, vilket ger v id handen, at t de avsetts at t använ-
das för djup tryck (koppart ryck). N ågot avd rag är inte känt .

Samtl iga gravyrer har valören 12 öre.
På vilka grunder lektor O lsson i sin fört eckning över t ryckmate-

rielen beteckna t de två gravy rt yperna med I , resp . II är undert ecknad
inte bekan t . Troligen har numreringen inte något med t idsföljden at t
göra. Vid en jämförelse mellan dem förefal ler den som benämnts gravyr

T . v . av d rag av grav y r f ör bok t ry ck i lejon ty p och t . h . et t annat av d rag av sam ma

g ravy r f ö rset t med p erf orering. Bäd a i stark f örstoring. H ar tid iga re beteck nats som

ty p I , men ä r antagligen d en y ngsta av lejon ty psgravy rerna.
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II vara den u rsp rungligare. Lejonet synes h är vara d irek t kopierad efter
sedlarna, och med sina små valörsiff ror i hörnen uppt ill anknyter typen
t ill ar rangemanget hos vapenmärkena. Anmärkningsvärt är också, att
bottenguillocheringen hos den med I betecknade gravy ren är densamma
som sedermera äterkommer hos ringtypsmärkena.

Med gravyr I fr amställda avdrag på vit t , slätt papper finns i det i
inledningen nämn da p rovt rycksmaterialet t vä grupper : 1) ett avdrag
i sva rt och et t vart dera i grön, blå, ult ramarin, gul, brun och röd färg,
samtl iga otandade och med breda marginaler, samt 2) ett vartdera i
u lt ramarin, gul och brun fä rg med tandning 10 och smala marginaler.
D e sistnämnda är med all sannolikhet a vd rag ur grupp 1) som förset ts
me d perforering, och man kan förmoda, at t fä rgerna grön, blå och röd
ocksä förekommit med perf orering. Anmärkn ingsvärt är, att intet av-
d rag är känt i någon färg motsvarande valören 9 öre i vapenserien,
medan samtl iga andra valörers fä rger är föret rädda.

R ingty psmärk e i v alören 30 öre. Observ era, at t bot ten-
guillocheringen är densamma som hos de pa f öregäende

bild v isade grav y rav d ragen.
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Med gravyr II finns i det nämnda materialet ett avdrag på gul-
ak tigt, slätt papper och i ljus bli grä färg. N ägot avdrag i annan färg
eller på annat papper är inte känt.

Inför dessa gravy rer och gravyravdrag fr ågar man sig givetvis, när
och pä vems ini tiat iv de t illkommit och vad de tjänat för ändamä l.
N ågra handlingar, som därvidlag ger ledning har inte ant räff ats. Ett
antal diarieförda aktstycken, som - av titl arna att döma - möjligen
kan ha haft något med saken att göra, har tyvärr inte kunnat ant räff as
i arkivet .

Det förhållandet , att gravyrerna befinner sig i Postmuseum, dit de
fört s från fr imärksförrådet, kan ge anledning förmoda, att de på sin
tid beställts av postverket . Beslut om sådana beställningar fatt ades vid
p oststyrelsesammanträ dena och besluten protokollfördes. Det f inns
emellert id inte i p rotokollen nägot beslut, som kan beröra just dessa
gravyrer, varför man tvingas anta, att de pa annat sätt kommi t i post-
verkets ägo. Man frågar sig då på vilkens uppdrag gravyrerna ut fört s
och varför vederbörand e överl i mnat dem till postverke t. Det sista
spörsmålet kan lämpligen behandlas i slutet av uppsatsen. Eftersom
det ä r fr åga om gravyrer i typ liggande lejon har man egentl igen endast
två personer att välja på som upphovsmän, näml i gen Sparr e och Bagge.
Av dessa två förefaller Sparre vara den minst sannolike, detta fr ämst
a v den anledningen att han sä skarpt kri tiserat Bagges ritning.
Det förefaller, bl.a. av psykologiska skäl, ot roligt att han skulle ut an
vederlag ha utfört en eller två gravyrer med ledning av Bagges rit-
ningar, varvid han åtminstone bet räffande den ena (den som benämnes
gravy r I) framlockat det bästa möjliga resultat av förlagan, vilket där-
emot inte kan sägas om hans gravyr till märket i valören 3 öre, och
varav int et kan spåras i hans gravyrer för valörerna 17 och 20 öre,
v ilka utfördes 1865.

O m Sparres namn sålunda är ytterst osannolikt i sammanhanget, är
det däremot mycket som talar för, att gravyrerna bör förknippas med
namnet Bagge, och här kommer inte bara Pehr Olof Bagge in i bilden
utan också fadern, p rofessor Jonas Bagge. Sonen var vid denna tid
sedan länge förste t ryckare vid riksbankens sedeltryckeri, där fadern
var chef. Dessutom drev p rofessor Bagge ett eget privat t ryckeri, där
sonen också var verksam. Båda var kunniga y rkesmän, vilket innebär
att de var väl insatta i såväl bokt ryck som koppart ryck . Man finner
här en naturlig anknytning t ill den ofullbordade gravyren för koppar-
t ryck av lejonmärket . Veterl igen sysslade Sparre däremot aldrig med
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detta t ryck förfa rande, ä tminstone inte i samband med frimärkstillverk-
ning . Professor Bagge hade i sit t kont rak t som chef för sedelt ryckeriet
rät t at t utnyttja sedelt rycke riets resurser för effektuerande av p rivata
beställninga r, varför det int e erbjöd några svå righeter att ordna med en
koppart rycksgravyr. Vidare har det redan p åpekats, att bottenguil-
locheringen i den gravyr, som betecknas med II , mycket erin rar om
bott enguillocheringen hos däti da sedlar, vi lket ocksä för tanken ti ll
sedeltryckeriet . P å goda grunder kan man där för anta, at t de bäda gra-
vy rerna i denna typ utförts där, och det förefaller då högst rimligt att
också den med I betecknade gravyren kommer därifrån .

Om man utgä r fr än at t resonemanget härovan är riktigt, ä terstä r
två viktiga fr ågor at t finna svar på, nämligen v arf ör gravyrerna fr am-
stä lldes och när dett a skedde. I kända hand lingar finns inte några an-
tydningar härom. D et är emellertid svårt at t p å frågan varför finna
något annat förnuft igt svar än at t J onas Bagge och sonen hyste förhopp-
n ingar om att kunna förmä postverket at t pa sitt företag överfly t ta fri-
mä rksti ll verkningen. Med år 1861 utlöpte nimlig en Sparres kontrakt
härom, fastän den 15 juli det ta är et t nyt t kontrakt pä t io ä r teckn ades
med honom. Att J onas Bagge redan int resserat sig för framställning av
fr imärken fr amgår av den offert (jämte sk isser t ill frimärken, t ill vilka
man inom parentes sagt kan tänka sig Pehr O lof som upphovsman),
som han i tävlan med Sp arre och boktryckaren P . A. N yman ingav t ill
det norska postverket 1855, då det där blev aktuellt att ersätt a 1855
r s 4-skilling med en serie frimärken i nytt utförande. Vid detta t ill-
fäl le segrade P . A. N yman med sitt förslag, som ut mynnade i fr am-
ställningen av emissionen med O scar I :s port rä t t . Eftersom den svenska
poststy relsen förmed lat Bagges offert och sedermera även fick motta
förfrågninga r fr ån norska poststy relsen bet räffande honom, kände
vederbörande i Stockholm väl t ill , a tt p rofessor Bagge räknade med fr i-
märkst illverkning som en tänkbar del av sit t t ryckeris arbetsp rogram.
D ett a k an nu ha spelat en v iss roll under de förhandsdiskussioner
rörande nackdelarna med fr imärkena i vapentyp , v ilka refereras i sk ri ..
velsen t ill k ungen den 16 december 1861 som mot ivering för införandet
av en ny fr imärkstyp . Man kan utan v ida re ta för givet , at t dessa för-
handsdiskussioner inom styrelsen pågått en längre t id och att dä rvid
även utanför sty relsen stäende sakkunnigas synpun kter granskats. O tvi-
velaktigt har därvid p rofessor Bagges åsik ter särsk ilt beaktats, ant ingen
de nu fr amlagts efter förfrågan eller fört s fr am till sty relsen på hans
eget init iat iv .
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D ärmed är man inne på frågan när gravyrerna t illkommit. Man har
tr e alternat iv att välja på : 1) gravyrerna fr amställdes före den t idpunkt,
dä poststy relsen bestämde sig för att föreslå en ny frimärksbild, 2) de
fr amställdes efter den nämnda t idpunkten, 3) a rbetena med den ena gra-
vyrtypen ut fördes före och den and ra eft er tid punk ten ifrä ga.

Mycket talar för, at t säväl förslagsri tni ngar som gravyrer redan
skulle förelegat, då kungabrevet av den 9 november 1861 gjo rde anskaf-
fandet av et t frimärke i v alören 3 öre aktuell . Det förhä llandet att
valörsiff ran i samtl iga fall är 12 talar ju st arkt för att r itninga r och
gravyrer skulle ha t illkommit under den föregående period, då man
inom poststyrelsen mera allmänt diskuterade lämpligheten av att övergå
t ill en ny fr imärkstyp . Med hänsyn t ill, a t t Sparres kont rakt förnyades
den 15 juli 1861 kan man vidare förmoda, a t t Bagges förslagsritningar
och även gravyrer dock med et t undantag som härnedan skall disku
teras ti llkommit före denna t idpunkt .

Man har ocksa anledning beakta, at t poststy relsen inte omedelbart
ef ter mottagandet av kungabrevet av den 9 november med hänsyn t ill
brådskan at t få fr am ett fr imärke i valören 3 öre hos Sp arre beställde
et t sådant i vapentyp utan t ills v idare sköt upp den saken för at t k unna
framlägga ett förslag om en helt ny fr imärkstyp . Denna omständighet
samt den snabbhet varmed man kunde förete en förslagsritnin g ( den 16
december) ger et t starkt stöd å t tanken, at t man i poststy relsen kände
till , att Pehr O lof Bagge redan ut fört förslagsri tni ngar och förmodligen
även att J onas Bagge låt it fr amställa gravyrer, vilket all t man omedel-
b art kunde få fram för granskning och begrundan .

Frägan är dock, om bäda gravyrtyperna fr amställts i dett a t idig a
skede. Det ä r natur ligtvis möjligt at t så var fallet , men det finns ändå
omstän digheter, som ger ett visst stöd ät tanken , att blot t den ena gra-
vy rty pen föreläg, nämligen den som betecknats med I I.

Om Bagge resonerat med rep resentanter för poststy relsen int e enbart
om behovet av en ny fr imärksbild utan också påpekat det förnämligare
resultatet man kunde nå genom att framställa fr imärkena i koppart ryck

därom vet man ingenting, fastän man har all anledning förmoda att
så va rit förhållandet . Man vågar kanske också t änka sig, a t t hans sak-
kunniga ut t alanden härvidlag väckt ett visst int resse inom poststy relsen,
e ftersom förutom att en gravy r för bokt ryck fullbordades, även en för
koppart ryck påbörjades. Man har en känsla av, att Bagge tänkt sig at t
förelägga poststy relsen p rovavdra g av samma fr imärkstyp i säväl bok-
som koppart ryck för att dokumentera det sena re t ryckförfarand ets för-
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delar. Att arbetet med djupt rycksgravyren avbrutits skulle då samman-
hänga med, at t poststy relsen inte fann fr imärkstypen som sädan accep -
tabel ell er kanske antytt , at t man av kostnadsskäl t rots all t inte kunde
tänka sig en övergång t ill koppart ryck. I varje fall bör förslagsri tn ingen
t ill denna typ , liksom också motsvarande gravyrer för bok- och koppar-
t ryck, t roligen ha förelegat redan före den 15 juli , då Sparres kont rakt
förnyades, men i alla händelser senast någon gång på hösten 1861 före
kungabrevet den 9 november, eftersom båda gravyrerna bär siff ran 12
i st ället för den närm ast aktuella siff ran 3. D et är ocksä anlednin g för-
moda, at t den förslagsritning, som poststy relsen st rax efterat för sin del
accep terade, också fanns färdig, eft ersom även denna bar valör-
siff ran 12.

D et är också som t idigare sagts mycket möjligt , att även gravy ren
t ill den s. k. t yp I låg fä rdig, eftersom valörsiff ran 12 även där finns
med, men ett och annat kan dock tyda på, att den t illhör ett senare
skede.

J ämför man avdrag av de båda gravy rt yperna blir man all tmer över-
tygad om, at t det antingen är två skilda personer, som graverat dem
eller at t om det är samme person - så avsevärd t id förfl ut it mellan
den ena och den andra gravyren, att gravörens sätt at t arbeta hunnit
pätagligt förändras. Ett mera vägande ind icium synes det emellertid
undertecknad vara, at t om »gravyr I », som m ycket nära ansluter sig ti ll
den godkänd a förslagsri tning en, skulle ha förelegat vid det t illfälle, då
Pehr O lof Bagge ytt rade sig över Sparres p romemoria, det hade varit
mot all rim och reson, at t han inte bifogat några avdrag för att äskäd-
liggöra sin argument ering. Gravyren vederlägger ju bätt re än alla ord
ti ll avsevärd del Sparres pästäenden.

O m man godtar detta resonemang, skulle gravyren ha t illkommit vid
en senare t idpunk t, och spörsmålet blir då när arbetet ut förts. T idigare
har påpekats, att i serien av avdrag saknas ett i 9-öres märkets fä rg.
D et kan vara en egendomlig slump , att j ust avd ragen i den färgen alla
skulle ha kommit bort , men förhållandet kan också tyda på, att Bagge
v id t iden för gravyrens t illkomst kände t ill , at t valören 9 öre inte mera
skulle try ckas. K .M :t beslöt emellert id först 1865 på poststy relsens för-
slag, att t illverkningen av 9-öres märken skulle upphöra. Om sålunda
v id avdragens f ramställning market s färg med avsikt utesluti ts, bör de
ha t illkommit all ra t idigast 1865.

D et finns inget avgörande indicium p å a t t gravyren t illkommit på
ett ännu senare stadium, men ytt erl igare ett p ar förhållanden kan nog
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sägas peka i den riktningen . 1861 förnyades Sparres kont rakt med post-
verket ti ll 1871 ärs utgäng. Man har svä rt att tänka sig, att Bagges
mitt under Sparres kont raktst id lade ned t id och kostnader på att
fr amställa en ny gravyr, åtminstone om man, som hä r gjort s, utgår ifrån
att gravyre rna t illkommit i avsikt at t intressera poststy relsen för en
överflytt ning av fr imärkst illverkningen . Gravyren skulle troligast -
om resonemanget i sin helhet håller - antingen ha fr amställts före den
tidpunkt, då Sparres kont rakt förlängdes, eller också någon gång avse-
värt senare och man tänker då gärna på den period, då Sparres
kont raktst id äter led mot sit t slut .

D et v isar sig vid jämförelse, att gravyrens bottenmönster är det-
samma, som sedan återkommer hos ringtypsmärkena. D et vore et t egen-
doml igt sammant räffand e, om bland alla and ra möjligheter samma
guillochemönster skulle ha använts t ill et t fr imärksförslag i börj an av
60-ta let och däreft er i en f rimärkstyp ett ä rt ionde senare. M an är hellre
böjd at t t änka sig, att mönst ret i t iden ganska nära sammanbinder
lejongravyren och ringtypsgravyren . Ocksä dett a pekar mot en t id,
då Spar res kont rakt närmade sig slutet . Peh r O lof Bagge fadern hade
avlidit 1869 skulle dä pa egen bekostna d ha lät it ut föra gravyren
och förelagt poststyrelsen avd rag av densamma. D ett a skedde kanske
i en önskan at t övert yga denna om, att den av honom tecknade lejon -
typen med en ren och st ram gravyr dock hade sina fördelar, men i så
fa ll blev poststy relsens negati va st ällningstagande en besvikelse för
honom. A andra sidan fick han i samband med kont raktet om fr imärks-
t illverkning i uppdrag att komma fr am med förslagsritn ingar t ill en helt
ny fr imärksbild, v ilket smån ingom resulterade i r ing typsmärkena.

Om man t ill sist tar upp frågan, varför de här behandlade gravyrerna
och avd ragen hamnat i postens ägo, finns det olika a lternativa för-
klaringar, av vilken den t roligaste är, at t de råkade följa med , när
fi rman Bagge, efter det dess kont rakt om fr imärkst illverkningen 1920
utlöp t , t ill postverket överlämnade all t ryckmateriel och a llt övrigt ,
som tillhörde framställningen av frankotecken och därt ill utgjorde post-
verkets egendom.

Så länge inga komplet terande handlingar rörande dessa gravy rer i
typen liggande lejon ant räffats, bygger hela det här ovan förda resone-
manget , sä rskilt beträffande gravyrernas t illkomst och inbördes ordning,
uteslutande pa indicier, v ilket enligt de lagklo ka inte ä r sä bra. U nder-
tecknad är dock böjd för at t föreslå en omnumrering av de bäda gra-
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v yrtypern a, sä att den typ, som förekommer i gravyr för såväl bok-
som koppart ryck , betecknas med I och den andra typen få r siff ran I I.
Bet räffande t idpunkten för den senare gravyrens t illkomst skulle man
närmast v ilja begränsa den till slutet av löp tiden för Spa rres kon trakt
m en före den t idpunkt, då poststy relsen beslöt att framställa et t 6-öres
ringtypsmärke i violet t färg.
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