
N AGRA FRIMÄRKSFÖRSLAG FRAN BÖRJAN

AV 1870-TALET

Av  Sv en A kerstedt

I Postmuseum har sedan gammalt funnits ett antal p rovt ryck av fr i-
märksförslag, vilkas bakgrund inte fastställ ts. De hade rubricerats som
p rivata fr imärksförslag, en något dunkel beteckning, som väl närmast
avsåg at t karaktärisera dem som förslag t illkomna utan poststyrelsens
direk ta eller indirekta init iat iv . I en uppsats i föregående årgång av
Post ryt taren besk revs en grupp sädana förslagsmärken, som utgjorde för-
st adier till den sedermera antagna typen Liggande lejon, v ilken kom i
bruk för den nya fri märksvalören 3 öre 1862. Bland de öv riga essäerna
un der benämningen »p rivata frimärk sförslag» befann sig emellerti d ocksä
en del, som pätagligen mäste höra samman med övergången fr ån vapen-

Förslagsmä rk e, som torde k unna

tillsk riv as f irman Schlach ter  &

Seed orf /.
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och lejonmärkena t ill fr imärkena i ringtyp, som emitterades 1872. Det
var därvid i första hand tvä typer, som hade denna karaktär, näm ligen
dels märken i litografi, framstäl lda i tvä färger och med en siratlig ram
samt en k raftig, k rönt mittoval inr ymmande siffran 6 pä färgad bott en,
dels märken i bokt ryck i valören en riksdaler och till ut formningen
nära anslutande sig till den fastställda typen för riksdaler-märkena.
De avbildas på sid. 9 och 13.

Till dessa två typer kan också läggas en, som ej var rep resenterad
bland de nämnda »p rivata frimärksförslagen» men varav exemplar
länge varit kända i p rivata samlingar, nämligen en grupp litografiska
förslagsmärken i valören en riksdaler, de flesta med något varierade,
utsirade ramar och runda mittstycken med valöruppgift , nägra med en
sparta nskt st ram, rekt angulär ram och en enkelt tecknad, k raftig valör-
siff ra jämte uppgift om myntslag i mittfält et .

I juni 1961 blev Postmuseum i t illfälle att på en auktion i Dusseldorf,
anordnad av aukt ionsfirm an Edgar Mohrmann, inropa en post förslags-
märken, för vilken Föreningen Postmusei Vänner generöst ställde sig
som donator. Posten ut gjordes av förslagsmärken i båda de här nämnda
riksdaler-typerna, varav bland de litografiskt t ryckta fanns ett block
om 3 X 4 märken, därav 11 av olika utformning. Genom detta förvärv
disponerar museet ett vackert urval av förslagsmärken i valören en
riksdaler . I början av mars 1962 utbjöds, också denna gång på en Mohr-
mann-auktion, en ny post svenska förslagsmärken, och på initiativ av
Postmusei Vänners ordförande, ambassadör Wilhelm Winther, ställde
föreningen ånyo behövligt kapital till förfogande, varför också dessa
märken kunde tillföras museet. Det var denna gång fr åga om märken
i valören 6 öre, dels sådana i litografiskt t ryck som omnämnts härovan,
dels ett märke i bokt ryck och av ditt ills okänd men med ringtypen
mycket närbesläktad typ. Det sistnämnda var kantklip pt och upp-
klist rat på ett blåaktigt, perforerat papper i frimärksformat . Främsta
anledningen t ill, att de fyra grupper av förslagsmärk en, som museet
därmed disponerar, kan sammanknippas med ringtypsmärkena, är
naturligtvis deras valörer. Veterligen var fr amställning av vare sig
valören 6 öre eller 1 riksdaler aktuell före 1870-talet. Man har därför
all anledning förmoda, att samtl iga utgör förslagsmärken, som tillkom-
mit me d anledning av att poststy relsen avsag att ersätta vapen- och
lejonmärkena med en serie av nytt utseende och inkluderande valörerna

6 öre och 1 riksdaler.
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I början av 1860-talet beslöt poststy relsen att successivt ersätt a fr i-
märkena i vapentyp med märken i en ny typ, va rs fr ämsta egenskap
skulle vara, att fr imärksbilden innehöll en k rafti g valörs iffra , och man
valde då typen Liggande lejon. Avsik ten var, at t valörer i denna typ
småningom skulle införas över hela fä ltet . D en kom också i bruk för de
nya v alörer 3, 17 och 20 öre - som tillkom under 1860-talet , men
det blev ald rig av at t ersätt a någon av de valörer, som förekom i vapen-
typ . Vid någon nu okänd t idpunkt kom man i stället t ill den slutsatsen,
a t t även lejontypen borde avlösas av en ny typ. Vi känner inte t ill , när
poststyrelsen definitivt tog ställning i fr ågan. N ågon off iciell handling
berörande den saken har int e ant räff ats vid de undersökningar i postens
ark iv, som föranlet ts av de här behandlade förslagsmärkena. D äremot
ger ett transumt av et t brev fr ån P ehr Ambjörn Sparre t ill Edvard (eller
möjligen Georg ) Scheutz, som bevarats, besked om, att i varje fall i
slutet av 1869 el ler all ra senast i början av 1870 saken var def init ivt
avgjord. Emellert id kan kanske den omständigheten, at t man på senare
halvåret 1867, då det va r aktuell t at t t illverka et t nytt plä tpar för
valören 12 öre, inte beställde p låtar i lejontyp tolkas så, at t tanken på
t ryckning av y tterl igare lejonvalörer redan då var övergiven. Brevet ,
som är ett i fl era avseenden anmärkningsvärt aktstycke, är daterat i
Pa ris den 17 februa ri 1870, och utd raget har följande lydelse:

I a fseende på H err Gen. P ost -direktörens plan att ant aga nya fr imä rken med
ett port rätt eller en valör i upphöjdt maner, skynda r jag att lemna följande upp-
lysningar. N ämnde maner har förnämligast användts i England, I ta lien, Spani en
och Oster rike. I England a fskaffades det 1858, i I t a lien 1862, i Spanien 1863, och
nu sedn ast i Osterrike för några år sedan.

Utom det att tillverkn ingskostnaden är betyd ligt dyrare (ty de mäste ovillkor-
ligen slås en och en i sender) sä ha fva de den stora olägenheten at t makulerings-
svä rt an med lätthet kan bortt agas, och märket äter begagnas; det ta kommer sig deraf
att den graverade och hä rdade stålstämpeln slås på p apper my cket härdt för att
fr ambringa hvitstämplingen ; och för att undvika att färgen icke sprutar ut på sidorna
tages hårdaste fernissa dertill hvilken en gång intorkad, sitter sä härdt att den
helt löst påslagna makuleringssvärran lätt löses och uttvättas.

Den 2 e p rofver, som H err Scheutz sändt mig äro gam la af ly sta frimärken, med
f. d . Kejsarens bi ld ; härhos sänder jag några österrikiska fr imärken som jag i år,
på bref erhållit , hvaraf ses att den upphöjda hvitstämplingen blifvi t ersatt med van-
ligt tryck.

Det skulle således va ra både i ekonomiskt och moraliskt hänseende orätt att i
Sverige uppta ga det ifrägavarande systemet en ligt min äsigt .
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T . v . P. 0 . Bagges f örslag till rik sd alermärk en och t . h . et t av Scheutz' f örslagsmärk en,

päk list rat et t m it tsty ck e f ran et t ex emp lar av b agges f örslag till rik sdalermä rk e

O m makuler ingsscämpcln någon gång p å d e svenska f r imärkena blif vit ut pl änad

osy nbart  sä kan jag full t bevisa at e felet  endast  och  all enast  ligger h os d en dercill

använda svä rtan, samt ä fven hos stämpelns p rod uk cionssäcc.
J ag k an fullkoml igt ä taga mig ace four nera mak uleringsst ämpl a r och svä rta med

h vilkas utp lånande dee ska ll blifva omöj ligt och decca t ill samma p r is som P ost-

verket hiccills beca lc.
E n annan sak ä r om Konungens bild önsk as, hv ilket jag ä r red o ace ut föra nä r

som helst, på de i kon t raktet uppgifna v ilko r och i så fa ll anser jag de öster-

r ik iska och f ranska man eren fö r de bästa och ändamälsen ligaste.

M an får alltså av Sparres brev ett första belägg för, att fr imärken
med Carl X V :s bild vid denna t idpunkt varit allvarl igt påtänk ta inom
poststy relsen, och at t man tydligen därvid närmast tänkte sig märken
med port rät tet i ofärgat relieft ryck ( h v itstämplingen»). D e p rov
Scheutz sänt Sparre bör ha varit valörer av 1861 ärs österrik iska fr i-
mä rken med kejsar F ranz Josefs bild i v it relief , någon annan kejsare
kan ju i sammanhanget inte ha va rit aktuell. Sparres beteckni ng »f. d .
Kejsarens bild» måste alltså ha varit en felskrivning. N ägra förslagsfri-
mä rken med Carl X V :s port rätt i relief är inte kända, och antagligast
är väl, att sådana märken aldrig fr amställ t s. T anken på at t utge fr i-
märken med C arl X V :s bild torde senast i början av 1871 ha bliv it
inak tuell , eftersom kungens hälsot illstånd då blev sådant , att man kunde

befara hans bort gång i en nära framt id.
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Men även om den upplysning Sparres brev ger oss om de påtänkta
kungamärkena är högst int ressant , är det även av stort int resse att vi
här också får ett sk riftl igt besked om att poststyrelsen dessutom fun-
derade pa märken med »en valör i upphöjdt maner», varmed väl endast
kan avses märken i relieft ryck med en siff ra som dominerade fr imärks-
bilden. Sådana dominerande valörsiff ror hade ju den slutgilt igt antagna
ringtypen, och man erinrar sig, att den ursp rungliga avsik ten var, att
hos denna siff rorna skulle fr amträda i relief, ehuru man av praktiska
och ekonomiska skäl fick uppge tanken. Inte heller några förslags-
märken med »en valör i upphöjdt maner» är kända.

Det står all tså kla rt, att poststyrelsen sannolikt redan i slutet av
1860-t alet hade för avsikt att övergå till fr imärken i en ny eller i ett
par nya typer. Man fr ågar sig då, varför planerna inte förverkligades
förrän den 1 juli 1872. O rsaken var t roligen i första hand innehållet i
Sparres kontrakt. I dett a stipulerades bl. a., att Sparre skulle erhålla
500 riksdaler för varje »ny stämpel» som erfordrades för fr imärks-
fr amställningen, och det hade onekligen blivit en för tiden avsevärd
summa pengar, om »nya stämplar» eft er denna taxa skulle ha fram-
ställts för alla de vid tidpunkten gängse fr imärksvalörerna. Dessutom
var nog inte heller poststyrelsens inställning t ill Sparre som fr imärks-
leverantör vid denna t id särskilt gynnsam, bl. a. på grund av att Sparre
genom sitt kontrakt i realiteten direkt hindrade generalp ostdi rektör
Roos att införa fr ankokuvert och brevkort , vilket han enligt under
arkivforskningarn a anträ ffade handlingar önskat göra redan 1868. Allt-
nog, man föredrog att dröja med et t ombyte av fr imärkstyper tills
Sparres kontrakt var utgånget och sedan man tecknat ett sådant
kontrakt, som i f ramti den inte kunde medföra nägra kompl ikat ioner av
detta slag.

Därmed är emellertid inte sagt, att man inte fort satte diskussionerna
och undersökningarna rörande ut formningen och fr amställningen av
fr imärkena i nya typer. Ett brev från Edvard Scheutz til l Roos, daterat
den 23 oktober 1870, som bevarats i postens arkiv, ger sålunda besked
om en fas i denna verksamhet . Brevet ger indirekt et t par värdefulla
upp lysningar, varav en gör det klart, att det var Scheutz som lät it
framställa de i litografi t ryckta förslagen till riksdalermärkena. Brevet
har följande lydelse:
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H . H err Generaldirektör !

D e svenska vapenfärgerna blått och gult , som taga sig så väl ut när de samman-
ställas i stora ytor, såsom på en fana eller flagga, tyckas deremot icke fördraga
en sammanställning på nära håll, t . ex. vid en guillochering eller skuggst reckning . D e
förändras då t ill mellanfärgen och visa följaktl igen en sk iftning i grönt ; som ett

p rof på denna föränd ring bifogas här et t 12 O res märke på gul bott en .

Först efter samtalet i gar kom jag att tänka pa den här ofvan omtalade effe kten,
och skyndar att så fort som möjlige fästa H err Generald irektörens uppmä rksamhet

derpå.

Emellertid har jag genast gä t t i för fatt ning om utfö rande i stent ryck a f förslag
t ill de nya 1 Rdrs mä rkena , och fätt löfte att om en vecka erhäll a proftry ck . D i sädana

kun na fas i flera färger, vore det t illfälle at t välja hvad som p assar bäst.

O dmjuk ast
Edv ard Scheutz

Eftersom inga andra förslag till riksdaler-märken i litografiskt t ryck
än den grupp, som bl. a. rep resenteras av det här avbildade 12-blocket,
är kända och dylika p rovt ryck dessutom förekommer i olika färger,
kan man lugnt utgå ifrån, att det ä r dessa som Scheutz äsyft ar, när
han i brevet tala r om fr amställning av riksdalermärken i stent ryck.
Formuleringen ( d e nya 1 Rdrs märkena») tyder pa, att han i stort set t
t rodde saken vara avgjord. Man kan nog ant a, at t själva förslagsrit -
ningarn a ti llkommi t genom Scheutz, med till visshet gri nsande san-
nolikhet efter samråd med Roos. Att denne föreslagit att p rovt ryck i
stent ryck skulle fr amställas fr amgår ju indirekt av brevet . Georg Scheutz
var vid denna tid i Sparres frånvaro föreståndare för fr imärkstryckeriet
och det var helt naturligt, att Roos skulle diskutera fr ågan om nya fr i-
märken med honom och animera honom att skaffa fr am förslag. I 1871
års diarium finner man följande anteckning: »Scheutz, med räknin g a
ritning t ill fr imärken m. m.». T yvärr har den handling denna anteck-
ning gäller inte kunnat ant räffas, men formuleringen i diariet gör det
klart , at t försiktigt formulerat ätminstone Scheutz varit av den
uppfatt ningen, att poststyrelsen givit honom ett direkt uppdrag i fr ågan

annars skulle han säkert inte ha skickat in en sådan räkning, som
alltså bör ha gällt förslagen till de ifrägavarande riksdalermärkena
litografi samt (»m. m.») kostnaden för p rovtrycken.
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Av brevet från Scheutz t ill R oos, daterat den 23 oktober 1870, fram-
går, at t förslagsmärkena skulle föreligga »om en vecka». En summering av
vad som ovan sagts blir all tså, at t p rovt rycken f ramlagts av Scheutz,
att dett a skett på poststy relsens eller i va rje fall Roos' t illskyndan och
att de bör ha förelegat vid mänadsskiftet oktober-november.

Av b revet framgä r ocksä, at t Scheutz och Roos vid sitt samman-
träffande diskuterat frä gan om framstä llning av fri märken i t väfärgs-
t ryck, varvid märken i blå tt och gult varit på tapeten . Vid närmare
eft ertanke har Scheutz kommit ti l l den uppfattningen at t färgkombi na-
tionen inte skulle ge lyckat resulta t »v id en guillochering eller skugg-
st reckning», och han sander med brevet »ett 12 O res märk e pa gul
botten». Dett a märke har tydligen int e bevarats, och man undrar hur
det tedde sig. Ant ingen kan det vara fråga om ett förslagsf rimä rke i
valö ren 12 öre eller också är det frågan om ett dä kurserande märke i
vapentypen . Mot t anken på at t det kan vara ett förslagsmärke i valören
12 öre talar tidpunk ten. Eftersom vid t illfället förslag t ill riksdaler-
mä rken tydligen endast förelåg i originalritningar dessa skulle ju
just fr amställas i litografi skt t ryck är det högst osannolik t at t t ryck-
materiel skulle ha förelegat bet räffande förslag t ill märken med valören
12 öre och man kan också hävda, att eftersom p rovt ryck av Scheutz'
förslagsmärk en i valö ren 1 riksdaler beva rats i icke ringa utst räckning,
det närmast är orimligt at t tänka sig, att av et t förslagsmärk e frän
samma håll i valören 12 öre, om det framställts i tryck, int e et t enda
skulle ha ant räffats. Slutsatsen blir, at t det var fr åga om et t 12 öres
märke i vapent yp , som Scheutz sannolikt helt enkelt förset t med gul
vatt enfärg i de vita part ierna.

Som bl. a. framgår av Scheutz' ovan återgivna brev ägde v id denna
tid ä tminstone bet räffande frimärkstil lverkni ngen ganska vittg äende
muntl iga förhandlingar rum och gjordes muntl iga överenskommelser
som inte p rotokollfördes. I hur stor ut st räck ning dett a skedde är numera
int e möjligt at t fastställa , men den totala fr ånva ron av off iciella hand-
lingar rörande de här behandlade förslagsfrimä rkena gör det t roligt
at t förfarandet var p raxis. Sålunda saknas i postverkets egna hand-
lingar va rje antydan om, varifr ån och från vilken t id de t re öv riga
typerna av förslagsmärken hä rstammar, och då härvidlag int e något
annat skrift ligt säsom Scheutz' brev t ill Roos bet räffande de lito-
graferade riksdalermärkena - tycks ha bevarats, t vingas man söka sig
fr am på andra vägar.
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Vad bet räffar t idpunk ten för förslagsm ärkenas t illkomst har m an
skäl anta at t de i t iden ligger nä ra eller å tminstone relat iv t nära varan-
d ra. Det är ju som påpekats uppenbart att de har nära samband med
postverk ets avsikt att emittera fr imärken i någon eller några nya typer,
va ri valörerna 6 öre och 1 ri ksdaler skulle ingä. N ärm ast till hands
ligger det därför att undersöka de anbud på fr imärkst illverkningen,
som inkom t ill poststyrelsen i anledning av att denna den 5 maj 1871
infordr at anbud på t illverk ningen av frimärken , fr ankokuvert och
brevkort . Sju anbud inkom, nämligen fr ån

P . O . Bagge, Sto ckhol m

Edvard Scheutz, Stockhol m

Firman  P.  A . N yman , Stockho lm

J. G. J ansson, Stockholm

Firman Schlachter & Seedorff , Stockholm

Daniel H eyman, Göteborg

Lithografiska Ak t ie-Bolaget, N or rköp ing

Av dessa ingav Schlachter & Seedorff endast anbud på fr amställ-
ningen av frimärken och Lithografiska Akt ie-Bolaget endast på t ill -
verkningen av ämnen t ill f rank okuvert och brevkort , medan anbuden
fr ån de öv riga gällde alla tre slagen av fr ankotecken. D å Schlachter &
Seedorffs anbud inkom eft er anbudst idens u tgång togs denna firm as
offert inte upp t ill realbehand ling . Ing et av anbuden ger, nä r det
gäller fr imärkst illverkningen, någon direk t upplysning om vare sig
t ry ckförfarande eller f rimärksbildens utform ning. (Anb udens huvud-
vikt lägges v id en p recisering av den beräknade kostnaden för fr am-
stä llni n gen.) Dett a kan knappast förklaras på annat sät t än att fr am-
ställningsmetoden disku terats muntligt och at t r itni ngar t ill eller redan
t ryckta förslagsmärken överl ämn a ts till sty relsen , ant ingen personligen
eller utan att dett a anmärkt s i anbuden - som bilaga, kanske i icke

beva rade följebrev t ill anbuden.

Medan de litografiska förslagsmä rkena i r iksdalervalör utan tvivel
kan bindas ti ll E dvard Scheutz, är det inte mö j ligt at t med samma
grad av säkerhet hänföra de öv r iga fö rslagsm är k ena t ill någon av de
nämnda anbudsgivarna. D et kunde ligga nä ra t ill hands att förmoda,
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att också den andra typen av litografisk t framställda förslagsmärken
- med siff ran 6 i en k rönt oval kom f rän Scheutz, men en närmare
granskning av hans anbud visar, a tt det ta int e var förhållandet .

Av anb udsgivarn a sysslade Bagge med koppar- och bok t ryck, och
ingenting är känt om, at t han intresserat sig för litografiskt t ryck.
D etsamma gäller P . A. N yman, som inom pa rent es på sin t id t ryckt
de norska fr imärkena med O scar l :s port rätt i bok t ryck. Vad beträff ar
Scheutz sä fr amgår det av formuleringen av hans anbud han förut-
sät ter, att postv erket bekostar »stämplar» och »formar » - att han 1871
f rängätt tanken pä frimä rken i stent ryck och nu avsag fra mställn ing
av fr imärken i bokt ryck . J. G . J ansson p resen tera r sig i sit t anbud i
ordalag, som gör det klart , att han v id t iden för anbudet under Scheutz
ledn ing i Sparres t ryckeri skötte tryckningen av de k urserande fr imär-
kena, och hans anbud baserar sig helt på et t fort satt användande av
t ryckmaterielen för vapenmärkena. H an har med andra ord inte
varit på det k lara med, at t poststyrelsen v ille ha nya fr imärken. Daniel
H eyman i Göteborg teckna r sig pappershandla re och kuvert fabrikant .
H an rekommendera r t ryck med »galvaniskt ut fällda clicheer» som
lämpliga re än litografisk t t ryck. H ans offert bör alltså ha baserats på
bok tryck . Återstå r firman Schlachter & Seedorff , om vilken det länge
va r svä rt at t för denna artikel fä f ram nägra upp lysningar. Tack vare
välvill ig hjä lp av förste intendenten v id N ationalmuseum, fil. d r.
Gunnar J ungmarker, som rekommenderade en konsult ation av bok-
verket »Bild rep roduk t ionen i Sverige frän börj an av nitt onde är-
hund radet, Studier t illägnade Axel Lagrel ius», kunde en i samman-
hanget vik t ig uppgift om firman erhållas. I denna bok omnämnes
firman som d rivande ett stent ryckeri un der 1860- 70-ta len, och därmed
förefaller ursp runget t ill de ifr ågavarande litografi ska förslagsmärkena
i valören 6 öre vara ganska säkert fastställ t . Firmans anbud inkom
som nämnts för sent , det ä r daterat den 6 sep tember 1871, kanske
beroende på at t man int e fåt t sina förslagsmä rken fä rdiga i t id.

Vad slutl igen förslagsmärkena i bokt ryck i valörerna 6 öre och 1
riksdaler bet räff ar, kan man omedelbart konstatera deras mycket stora
släktskap med de slutl iga ringtypsmärkena i resp . öre- och riksdaler-
valörer. Tanken ledes därför osökt t ill Pehr O lof Bagge, som även var
tecknare - han utförde ju originalritningen t ill 1860-talets lejontyp -
och därför väl kan tänkas ha själv sva rat för utformningen av dessa
förslagsfri märken, mähänd a efter samråd med Roos.
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En summering a v det föregående blir all tså följande:
Man kan med säkerhet fastställa, att de litografiskt fr amställda för-

slagsmärkena i riksdalervalör kan hänföras t ill Edvard Scheutz och att
de t illkommit hösten 1870.

Med i det närmaste samma säkerhet kan man också hänföra de lito-
grafiskt fr amställda märkena i valören 6 öre t ill firman Schlachter &
Seedor ff och fastställa t idpunk ten för deras t illkomst t ill sommaren-
hösten 1871, med sannolikheten störst för höstmä naden sep tember.

Vida re kan man med mycket stor sannolikhet hänf öra förslagsmär-
kena i bok t ryck i valörerna 6 öre och 1 riksdaler t ill Pehr O lof Bagge. De
beteck nas i fortsä t tningen B agges förslagsmärken». T idp unkt e n för
deras t illkomst bör, av skäl som senare skall redovisas, i t iden ha legat
tämligen nära de scheutzska riksdalermärkena i litografi , all tså under
sista delen av 1870. Man kan förmoda, at t mod ifierade förslag, som
visade de slutl igen antagna typerna för ringtypsmärken i öre- och riks-
dalervalörer medföljde Bagges anbud 1871.

Man vet , att J. G . J ansson ald rig avsåg at t komma med förslag t ill
nya frimärkstyper. R imligen bör väl emellert id i samband med anbuden
1871 Edvard Scheutz, fi rman P . A . N yman och firman D an iel H eyman
också ha kommit med förslag t ill fr imärken , men om dessa känner vi
f . n . ingent ing, såvida inte f irman P . A . N ymans ut gjordes av de i
akva rellfärg ut förda f ri märksförslag, som sedan gammalt funnits i
Postmuseum i den grupp som betecknats som »p rivata fri märksförslag».
D essa förslagsmä rken är utförda på baksidan av de som »Bukowskis
förslagsfrimä rken » ganska allmänt betecknade märkena med C arl X V :s
port rätt . I en a rti kel i Svensk Filatelist isk Ti dsk ri ft n r 3 1962 gör
intendent G ilbert Svenson det k la rt , att dessa Ca rl X V-märken t ryckt s
av firma n P . A . N yman och at t de t roligtvis ti llkommit längt t idigare

än 1871.
Förslagen i akvarell är utförda på en och samma valör, v ilket med

det plä tarrangema ng som använt s t ill C arl X V-märkena innebä r, a t t
de ut förts på en vågrät fr imä rksrad i en kart a eller del av karta . D en
sannolikaste innehavaren av så mycket som en kart a eller en kart del
av dessa märken å r 1871 är ju firman P . A. N yman, och dett a gör det
t roligt , att fr imärksförslagen i akvarell också härstammar fr ån firman.
Sannolikheten stärkes av a t t man ha r svart att tänk a sig, at t en annan
förslagsställare skulle ha velat använda ett annat företags förslags-
märken - låt v ara att det va r baksidorna för ut formningen av
egna fr imärksförslag. Visserligen är det fullt möjligt , at t förslagsmär-
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kena i akvarell tillkommit vid en helt annan tidpunkt, men de passar
onekligen bestickande väl ihop med P . A. N ymans anbud 1871.

Bet räffande tidpunkten för B agges förslagsmärken» är det tvä om-
ständigheter, som gör en ungefärl ig tidsbestämnin g möjli g. Bland de
förslagsmärken, som ingår i Postmusei Vänners nu aktuella donationer
till museet, befinner sig et t riksdaler-märke i Scheutz' grupp på vilket

Bagges f örslag till örev al r er. A v.-
d raget har k antk lippts och k list rats på
ett bläak tigt papper, p erf orerat med

1855 r s tandningsv erk ty g.

ett utklippt mittstycke av ett riksdaler-märke i Bagges förslagstyp
klist rats pa et t bläaktigt tandat papper i frimä rksstorlek uppen-
barl igen för att ut röna, hur en sådan kombination tog sig ut. (Bild sid .
13.) Då man kan ut gå ifr ån, att endast poststyrelsen hade tillgång till
såväl Scheutz' som Bagges förslag, förefaller det klart , att experiment et
ut fört s inom poststyrelsen . Alternat ivet skulle vara, at t någon, sedan
bägge sorterna s förslagsmärken kommit i saml arhänder, roat sig med
att utan ändamål spoliera två märken genom en sådan åtgärd. Godtar
man alltså, att päklistringen skett inom poststyrelsen, är det emellertid
också klart , att de två fr imärksförslagen varit aktuella samtidigt och
att alltså tillkomsten av dett a Bagges förslagsmärke i tiden bör ha legat
nära de scheutzska förslagen. Det har med andra ord t roligast förelegat
under sista delen av år 1870.

Man har även med tanke på deras inbördes likhet anl edning
förmoda, att Bagges fr imärksförslag i valören 6 öre tillkommit i sam-
band med förslaget t ill 1 riksdalern. D et förhållandet , att i de nyss-
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nämnda donationerna av Post musei Vänner ingår , förutom märket i 6
öre, vilket som redan nämnts kantklip pts och k list rats upp på ett blå-
aktigt, tand at papper i fr imärksformat, också finns et t ri ksdalermärke,
som behandlats på exakt sam ma sätt . D et visar sig, at t tandningen ut -
fört s med 1855 ärs tandni ngsverk tyg, som förmodligen stod i reserv, och
att det sålunda rimligen bör ha varit inom poststyrelsen som man ut för-

Ett av Bagges f örslagsmärk en i
riksdalervalör, som kantk lippts
och k listrats p& bläak tigt papper,
perf orerat i 1855 ärs tandnings-

v erk ty g.

de dessa päklistri ngar. Avsikten måste ha varit , att man ville ut röna, om
märkesbildernas dimensioner lämpade sig för tand ningsverktyget. Man
är nog också berät t igad förmoda, at t päklist ringarna sket t vid et t och

samma tillfälle.
De båda fr imärksbilderna gör f . ö. intryck av att mera vara skisser än

färdiga fr imärksförslag, detta huvudsakligen på grund av rampartiets
bakgrund med de parallella lodräta linjesystemen, som har mera av an-
tydning än slutgilt ighet över sig. N är man närmare funderar på saken,
förefaller det ganska t roligt, att linjerna i själva verket endast ä r av-
sedda att markera en guillochering utan att i detalj återge en sådan,
möjligen för att inte binda fr imärksbilden vid något bestämt val av

bottenmönster.
F. n . disponerar museet inklusive Postmusei Vänners donationer som

av nedanstäende förteckning f ramgär en mängsidigt samm ansatt kollek-
tion av förslagsmärken i samband med övergången ti ll ringtypsmärke n :
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Edv ard Scheutz : 1 rik sdaler, litogra fis k t try ck

1. Ett 12-block, bl fä rg

2. Ett exemplar med svart ram och med ett påklist rat blät t mi ttstycke
fr ån et t förslagsmärke i valören 1 riksdaler av Bagges typ .

Scheutz' märk en t ryck tes förmodligen i 12-block. Samtl iga är otan-
dade.

. .·- {1 , M
s . »

e ;

T re separat t ry ck ta mit tsty ck en till Scheutz' f örslagsmärk en i rik sdalerv alör.

Av Scheutz' förslagsmärken är pä saml arhind er ocksä kind a otan-
dade exemplar i brunt t ryck, otandade exemplar med svart a ramar och
blått eller brunt mittstycke samt dessutom separat t ryckta mittstycken
i blå färg.

Pehr Olof Bagge: 6 öre, bok try ck

1. Et t svart kantklippt märk e, uppklist rat på blåaktigt papper i fri-
märksstorl ek och tandat med 1855 ärs perforeringsverk tyg.

Ytterligare något märke i denna typ är när detta skrives ej känt.

Pehr O lof Bagge: 1 rik sdaler, bok t ry ck

1. Märken i fä rgerna svart , rött (2 ex.), brunt och blått . Samtliga
otandade. Summa 5 märken.

2. Ett otandat brunt märke med påklist rad blå ram.
3. Ett otandat svart märke med påklist rat brunt mittstycke.
4. Et t kant klippt blått märke, uppklist rat på blåakt igt papper i fr i-

märksstorlek och tandat med 1855 ärs perf oreri ngsverkty g.
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Ett avdra g av Bagges f örslagsmärk en,
i brun färg, pa v ilket ett ramparti

i blä f ärg f ran ett annat avd rag
klistrats.

2 och 3 utgör uppenba rl igen försök inom p oststy relsen att ut röna hur
olika tväfä rgst ryck skulle te sig. 2 ha r samma färger som det slutl iga
fr imärket , ehuru fä rgerna är omk astade bet räff ande ram och mit t sty cke.
Såväl 2 som 3 har sedan gammalt funnit s i m useet och har an tagligen

komm it d irek t f rän poststy relsen . N är det ta sk rives ä r inga märken

av denna t yp k ända på samla rhand .

Schlachter & Seedorf f : 6 öre, litograf isk t tväfärgstry ck

1.  Et t exemp la r v ardera i fä rger na b lålila/ rödorange, rödlila/ rödorange,

grä/ rödorange, b run/rö dorange, bl a/k a rmi n, grä /ka rmin, rödb run/kar-

min och rödlil a/grön. Summa 6 märken .
R amens fä rg ha r angivits först . R amfä rgen ä r of tast mycket b lek.
Exempla r av denna typ ä r kända p å samla rhand , b l. a . i de hä r ej

rep resenterade fä rgern a vio let t/brun och v iolet t/'grä .

Samtl iga märken i denna typ ä r otan dade.
D e t id iga re nämnda fö rslagsri tni ngarn a i akv a rell , som ock så even-

tuel lt k an räknas in i gruppen, upp gå r t ill sju enligt nedanstående upp-

ställn ing.
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Förslagsritningar i ak v arell på baksidan av Carl X V -märk en

1. 5 öre blå
2. 6 öre grön
3. 25 öre karmi n i par med 3 öre violettkarmin
4. 50 öre svart aktigt lila i par med 12 öre brun
5. 1 kr blågrön

H ärstammar sannolikt från fi rman P . A. N yman.

För mänga framstär förslagsmärken som ointressant a och ovidkom-
mande ur filatelistisk synpunkt. Detta är egentl igen ganska svärför-
stäeligt. Dessa märken utgör liksom originalritningar till frimärken

dock i så många fall en del av de emitterade frimärkenas förhistoria
och bakgrund. Man hör också sägas, att förslagsmärken endast har in-
t resse om de är »off iciella». Man frågar sig vad som därvid avses med
ordet officiell. Menas det, att det är endast förslagsmärken, som be-
ställts av vederbörande poststyrelse, som är off iciella? Det finns emel-
lertid exempel på, att fr imärken fr amställts efter förslagsritningar,
vilka i själva verket aldrig beställts. Man kan också påpeka, att så
länge ett lands frimärken fr amställts av enskilda företagare efter av
postverket infordrade anbud har det på många håll varit kutym, att
anbudsgivarna också kommit med förslag till fr imärksbild, när ett byte
av en sådan varit aktuellt. I intet fall kan dessa förslag betecknas som
officiella i den meningen, som nyss definierades. Endast i de fall då ett
postverk direkt beställt, inköp t eller p risbelönat et t f ri märksförslag
skulle beteckningen off iciell kunna användas.

Bortsett f rän helt amatörmä ssigt ut förda och frän postverkens ut-
givningsnorm er helt avvikande fr imärksförslag, vilka nog ofta har
mind re eller t . o. m. ringa int resse, ti llhör förslagsritnin gar och t ryckta
förslagsfri märken den posthistoriska bakgrund en till et t lands frimärks-
utgivning och har därmed också avsevärt int resse för den moderne
filatelisten. Det är förstäeligt, att därvid förslag, som utgör utgangs-
punkten för en antagen fr imärkstyp, i första hand tilldrar sig filate -
listernas int resse, men också refuserade förslag är värda allt beaktande,

Frimärk sf örslag i bly erts och ak v a rell, teck nad e pa bak sidan av f örslagsm ärk en

i Carl X V-ty p .
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när det gäller allvarl igt syft ande sådana i samband med anb udsgiv ning
pa frimärksti llverkningen, v ilket är fallet med ätmi nstone de i denn a
art ikel behandlade t ryckta förslagen och med all sannolikhet även de
med p rofessionell sk ick lighet i akvarell f ramstäl lda förslagsri tningarn a,
vid vilken t idpunkt dessa senare än t illkommit.
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