
STILD RAG HOS VARA FRAN KOTECKEN I

A v Gilbert Sv enson

N ä r fr imärket infördes var dess enda uppgift at t va ra ett kvit to på
den avgift, som allmä nheten beta lade för en tji nst som postverket ut-
förde. Men efter som det i omakulerat skick också var ett värdepapper
gällde det att göra det så vitt möjligt ogörl igt at t eft erapa.

R edan de första fr imärkena fick därför ett omsorgsfullt utförande. I
flera länder tog man den erfarenhet i ansp råk som sedelt ryckeriernas
framstående tecknare och gravörer ägde. Detta gäller t . ex . om England
som först av alla införde fr imärken 1840.

U r postal synpunk t är valören väsentl igast. D en angavs med mynt-
enheten i siff ror eller bokstäver samt dessutom med en speciell färg på
fr imärkst rycket. F rimärkets nationella karaktär symboliserades ibland,
som i England, med suveränens bild eller med statsvapnet som i N orge
och Sverige. I de t idigt f rimä rksutgiv ande ländern a, t . ex. England,

y

D anmark och N orge, angav man t ill en början inte ens landets namn.
Genom att konstnärer anlitades kom fr imärket från början at t erhålla

en v iss art ist isk p rägel. Englands och Frankrikes första fr imärken är
b ra exempel på dett a. U r flera synpunkter är de ännu oövert räffade
och de blev stilbi ldande, t rots att inflytanden från mynt - och sedel-
konsten naturligtvis är tyd liga . Liksom andra bruksföremål fr ån t iden
är de t ill sin st il p räglade av denna.

P å samma sätt f inner vi tyd liga st ild rag fr ån konst och konsthant-
verk hos våra egna fr imärken . D e är ofta goda konsthantverksp roduk ter
och ibland som vi skall erfara - t . o . m. sjä lvständiga konstverk .

Men fr imärkena utgör sjä lvfallet mera sällan helt igenom orginella
skapelser. I äld re t id efterst rä vade man knappast heller det ta. F rimärks-
konsten var ju internationell. Våra fr imärken måste dä rför liksom andra
inp laceras i ett me ra omf attand e kulturhistoriskt samma nhang.
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1855 ±rs
vapentyp. Pehr A mbjörn Sparre (1828- 1921) inleder den långa raden av sven-

ska fr imärkskonstnärer. H an hade, då kontraktet om tillverkningen av
våra första fr imärken tecknades, erhållit ganska bestämda direktiv om
hur märkena skulle se ut. Bilden »borde innefatta svenska vapnet t re
kronor med kunglig krona över, i kanterna orden Sverige och fr imärke
samt i hörnen tydliga valörer». Frimärkets utseende tillkom av allt att
döma genom ett nära samarbete me llan Sparre och generalpoststyrelsen.

Sparres bäda f örslag t ill d en f ö rsta f rimärk sserien omgivn a av till v änstsy f örlagorn a :

H ann ov er ( 185 1) och Preussen ( 1850) . T ill höger Ö sterrik es v ap en ty p ( 1850) och d en
sv ensk a (1855 ) .

Sparres godkända teckning hade nämligen föregått s av ett par skiss-
förslag. D e äldre visar en vapensköld med valörtecken omgiven av
textbanderoller och kr önt med lilla riksvapnet omgivet av två lejon.
Det utgör med få förändringar en rep lik av H annovers fr imärkstyp av
år 1850. T . o. m. landsnamnet är p lacerat på samma sätt . T roligen före-
lades teckningen styrelsen som förordnade att riksvapne t flyttades till
den onekligen mera passande platsen inne i vapenskölden. Sparre ut-
förde då et t nytt förslag (2) även det med förlaga hämtad från Tysk-
land, denna gång fr ån P reussen. Med port rättypen visan d e konung
Friedrich Wilhelm IV :s bild som förlaga utfördes en ny teckning, där
lilla riksvap net pl acerades på porträttets p lats. För övrigt är Sparres
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egna tillägg synnerl igen blygsamma. Efter granskning av denna teck-
ni n g, som i princip godkändes, beslöts det att fr imärkena även borde
ha ordet Sverige samt tydliga valörsiff ror i hörnen.

Först därefter utförde Sparre den slutgiltiga teckningen t ill fr imärket ,
vilken tyvärr inte har bevarats och som nedt ill över hela textband et
visar valören i skrivstil och upptill i hörnen på ömse sidor om ordet
Sverige valören med siffror. Den s. k . konstgraveringen kring skölden
kom att väsentl igt skilja frimärket fr ån förslag nr 2 och är väl närmast
påverkad av engelska förebilder .

Trots detta blev Sparres fr imärksteckning och gravyr en ganska själv-
ständig skapelse. K rönta vapensköldar hade visserligen redan förekom-
mit pä flera länders f rimärken som Osterrike 1850, Parma 1851, Spanien
1853 och N orge 1855. Vårt lands första bidrag till frimärkets sti lhistoria
blev emellertid både originell t och ur postal synpunkt ganska slagkra f-
tigt. I sin litet t rubbiga naivism äger det redan en troskyldig svensk

charm.
Det s. k . lokalfr imärket gällande för en skill. banco, som var avsett

att användas i Stockholm, graverades och tecknades troligen även -
av fotografen och gravören  W ilhelm A braham Eurenius  (1830 1892).
I sin typ är det närmast en »miniatyrsedel» frän tiden. Besläktade fri-
märksteckningar hade dä förekommit i Geneve och Zurich 1849 och
1851 samt som siffertyp i Brasilien redan år 1844.

Eurenius' f rimärk e f ör lokalbrev -  av sedeltyp
(1856).

1856 ärs
frimärke för
lokalb rev.
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N y mans bJda f örslag til l p o rt rät tmä rk en ( 1861) sam t hans n orsk a p ort rätt -

ty p ( 1856) och N ov a S cotias V ictoriaty p ( 1860) v ars ram insp irerad e d e

sv ensk a f rimärk cna.

1861 ärs för-
slagsfr imärken
med Carl XV:s
por t rätt ,

År 1861 löp te Spar res kont rakt me d postverket om tillverkning av
de svenska fr imärkena ut . T illsammans med honom ingav P eh r O lof
Bagge och Carl A xel N y man (1840- 1881) detta å r anbud på nya fr i-
märken.

J ag ha r i en uppsats i Svensk Filatelist isk T idsk rift (1962 sid . 107)
påvisat de st ilist iska och fi latelist iska likheter som finns mellan firma
P . A . N ymans port rät tfr imärken för N orge med O scar I: s port rä t t
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som t rycktes i Stockholm ären 1856- 60 och de förslagsfrimä rken
med Carl XV:s port rätt som firman uppvisade i samband med 1861 ärs

anbud.
Oscar I hade avlidit i juli mänad är 1859. N ya frimä rken var alltsä

aktuella främst i N orge. Det var dä naturligt, att N yman i si t t förslag
till nya svenska fr imärken, som var aktuella dä postfolket var miss-
nöjt med den äldre typen, valde ett port rätt fr imärke föreställande den
nye monarken.

De bäda medaljongporträtten efter myntförebilder har stora
likheter och samma storlek. Detaljer i teckningen, t . ex. hårlocken på
hjässan samt i texten, överensstämmer. Vidare finns det likheter i gra -
vyren, som gör det sannolikt att båda port rätten är ut förda av samma
hand. Märkenas storlek och den helt identiska tandnin gen bind er dem
slutl igen till N ymans t ryckeri i Stockholm.

I samma uppsats påvisas likheter i de båda frimärkstypernas kompo-
sit ion och den oregelbundna ramen på Carl X V-förslaget jämförs med
de utsirade ramar, som var på modet vid amerikanska fri märkst rycke-
rier und er 1850- 60-ta len. N ärmast är Carl X V-frimärket påverkat
av N ova Scotias Victoriatyp som är tryckt hos American Bank N ote Co
i N ew York 1860. Denna kan i sin tur härledas från det blå 1 cents-
fr imärke med Benjamin Franklins port rätt, som kurserade i U . S. A. till

år 1861.
Sparres kontrak t om fr imärkstillverkningen förlängdes emellert id

med t io år 1861. Men ett minne frän 1861 ärs anbudsförfarande är den
lejontypsteckni ng vilken som Sven Akerstedt har påvisat är utförd
av Pehr Olof Bagge (1833 1872) som, på grund av brådskan då
en ny valör på 3 öre snabbt skulle emitteras år 1862, kom till använd-

nmng.
Enhetl igt lokalporto för hela landet bestämdes i slutet av år 1861. D å

Sparre befann sig i Paris ivrigt sysselsatt med en planerad ny fr imärks-
typ över den fr anske kejsaren N apoleon II I lät generalpoststyrelsen
Kungl. Maj :t fastställa Bagges frimärksförslag för den nya frimärks-
valören.

Det nya frimärket ti llgodosäg i vi ss män den kritik, somfr än post-
tjänstemännens sida hade r iktats mot de små valörsiff rorna på den äldre
vapentypen, vilka, särskilt eft er myntändringen frän skilling banco till
öre, då dubbla siff ror i flera fall måste användas, hade blivit särskilt
svårlästa i eldsljus. En orsak t ill att N ymans förslag refuserades var
säkert, att märkena helt saknade valörsiff ror .

1862 ärs
lejont yp.
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Lejontypsmärket är ganska tidstypiskt med sin teckning som erinr ar
om samtida etiketter utförda i trästick (xylografi). Det kan knappast
räknas till våra vackrare fr imärken. Det har graverats i Paris av Sparre
1862 men måste redan året därpå nygraveras, sedan vissa anmärkningar
gjort s mot tydligheten i den äldre gravyren. 1866 utkom av denna typ
ett par kompletterande valörer, 17 och 20 öre, i något förändrad teck-
ning och med Sparres gravyrer.

b agges f örslagsf rimärk e av L ejon ty p (1861) sam t original-

teck ningen av Bagge, som Sparre g rav erad e f ör lejon ty p en

1862 och 1866.

1872 års si ffer t yp
r ingty pen». Redan långt före 1870-talet hade allt starkare k rav framförts om en

helt ny fr imärkstyp. I slutet på 1860-talet hade man diskuterat en por-
t rätt yp i relief tryck, närmast av det slag som kurserades i Oster rike på
1860-talet (jfr Sven Akerstedts arti kel på annan p lats i denna ärsbok) ,
me n generalpoststyrelsen var bunden av tio-årskont raktet med Sparre
och ändringar av fr imärkstypen under tiden skulle på grund av kon-
traktsbestämmelserna ha ställt sig mycket dyrbara.
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Emellert id synes det vara ställt utom allt tvivel att generalpostdi rek-
tören A. W. Roos genom sina kont akter med den tyske generalpost-
direktören H einr ich von Stephan tidigt blev intresserad av den fr imärks-
typ, som G. Schwartio 1868 hade tecknat för N orddeutscher Postbezirk.
Det är mycket troligt att Roos personligen tog initiativet till den nya fr i-
mä rkstyp, som utkom 1872 och där t ryckmaterialet utfördes i Tysk-
] and hos gravören Julius Lepper i Berl in. Under senare år har genom

Lepp ers sif f erty p f ör f rimärk en (1872) och lösenm ärk en ( 1874) sam t hans f örslags-

f rimärk e, som ha r d rag gem ensam ma m ed d e n ord ty sk a

p ostbez irk f rim ärk ena ( 1868) .

Postmusei Vänners generösa gåva till Postmuseum ett par i Tyskland
framkomna och hitt ills i Sverige okända förslag kunnat tillföras museet .
Det ena av dessa är et t fr imärksförslag i valören 6 öre som utgör en
»felande länk» mellan Schwartios »ringtyp» och den senare i Sverige
fastställda och av Bagges t ryckeri utförda siffertypen ( ri ngtypen»).

I Svensk Filatelistisk Tidskr ift 1930 (sid. 299 ff.) finns en intervju
med den 1881 vid Bagges tryckeri anställde tyskfödde gravören Max
Mirowsky. »H err Mirowsky är född i Berlin den 1/9 1858 och kom
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1872 &rs v alö rstämp el f ör relief t ry ck anv änd pa brev k ort och f rank ok uv ert och en

essay till d enna i »sif f erty p >, t roligen u tf ö rda av Julius Lepp er, Berlin .

1874 ärs lösen-
märken.
Valörstämpel
i ll 1872 ärs
helsaker .

1872 i lära hos sin släkting gravören J ulius Lepper i Berlin
H err Lepper har på herr Bagges uppdrag utfört originalgravy rerna till
1872 års siffermärken och även levererat de första tryckpl ätarna t il l
dessa.»

1872 års siffertyp blev genom sin enkelhet och tydlighet en ut märkt
fr imärkstyp, som t. o. m. i våra dagar tillfr edsställer höga estetiska an-
språk. N är en jury i samband med frimärksjubileet 1955 fick uppdraget
att utse vårt lands tio genom åren vackraste fr imärken så valde man som
det äldsta av dem just 1872 års siffert ypsmärke av valören 3 öre.

Besläktade med siffert ypen men med vissa älderdoml iga stildrag är
lösenmärkena fr ån år 1874 och v ärdestämp eln för helsaker . I den senare
används för första gången på svenska frankotecken posthornet som
symbo l. Posthorn med tofsar som dekorativa element finns på den här
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Mirow sky s originalteck ning till f rimärk e öv er Oscar I I , bok try ck sty pen
äv en anv änd pa brev k ortsessay (1884), k oppartry ck sty pen ( 1891) samt
U. S . A .:s H amilton ty p f rän 1870-a let, som lik som Mirow sky s teck ning

sak nar p osthorn i hörnen.

visade nordtyska frimärkstypen. Det är sannolikt att värdestämpeln
också graverades i Berlin möjligen av den tidigare nämnde Lepper.

N är siffertypen fastställdes bör ätminstone förslagsteckningen till
lösenmärkena ha förelegat färdig. Siff rorna på lösenmärkena är näm-
ligen både smalare och mera gracilt tecknade än på siffermärkena.
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Detta gäller fr amförallt om följande siff ror : 0 (i valörerna 20, 30 och
50), 1 (6 12), 3, 4 (i 24), som därt ill är öppen i motsats till fy ran hos
siffert ypen, samt 6 som är en förbindelselänk mellan förslagsmärket och
siffermärket i valören 6 öre.

Det är tänkbart att et t förslagsmärke eller en teckning kan fr am-
komma, som visar lösenmärkets typ men med ordet Sverige på det
skriftband, där ordet »Lösen» senare ingraverades.

1874 å rs tjän stef rim ärk e i liggand e f ormat ( 1874), M irow sk y s

f örsta f ö rslag t ill 1 k ronasf rimärk et ( 189 1) i sedelf ormat

-  sam t d et utgiv na tv åf ärgad e 1 k ronasf rim ärk et ( 1900) .

1872 ±rs
r iksdaler
lilla r iksvapnet

1874 ärs tjänste-
fr imärken stora
riksvapnct

För att skilja den högsta valören 1 riksdaler av siffertypen fr ån öres-
märkena trycktes denna i två färger men med valörsiff ran i mitt fältet
utbytt mot det lilla riksvapn et. U r estet isk synpunkt blev detta märke
seriens minst tilltalande. (Sid. 33.)

Som ett led i Roos' reformverksamhet ingick avskaffandet av fri-
brevsrätten och införandet av särskilda tjänstefr imärken. Med tanke
på att det lilla riksvapnet redan hade använts för vissa frimärkstyper,
var det naturl igt, att man för dessa mera direkt »statliga» märken an-
vände det stora riksvapnet . Av rent p raktiska skäl, för att lättare kunna
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skilja tjäns tefrimärkena frän de ordina rie frimä rkena, ut förde man de
förra i dubbelt liggande format . D essa nya märken äger inga egentl iga
förebilder ute i världen. N ärmast p ämi nne r de om miniatyrsedl ar -
men det större formatet var ingen d irekt nyhet . R edan på 1860-talet
hade sådant förekommit på vissa fr imärken i engelska besit tningar t . ex .
Indien och N ew Z eeland . År 1863 hade man i F rankrike tryckt hög-
valören 5 francs med kejsarens bild i dubbelt liggande format . Våra
egna statsstämpelmärken hade också sedan 1850-talet utkommit i stora,

liggande »sedelformat ».
Vern som tecknade 1870-t alets svenska fr ankotecken är fort farande

osäkert . P . 0 . Bagge är tänkbar även om själva siffertypen för de
ordinarie f rimärkena med sina kärvare st ild rag tycks förutsät ta ätmin-

stone viss korrigering av annan hand (Lepper?).
D en 5 juli 1884 hade K ungl. M aj:t medgivi t a tt O scar II :s bild skulle

få förekomma på fr imärken. D åvarande fr imärksleverantören J acob
Bagges Sedelt ryckeri fick i uppdrag att inkomma med förslag t ill

sådana fr imärken .
Det är t roligt at t J acob Bagge överlät t ill sin unge och sk ick lige med-

arbetare  Max M irow sk y  (1858 1939) att inkomm a med de sju för-
slagen t ill nytt port rät tfr imärke över O scar II (jfr O lsson- Bentzinger :
Konung O scar II :s porträ tt fr imärken, Stockholm 1947, sid . 14- 16).
Av dessa är det som betecknades med »2» och som återges här godkänt

av gene ralpostdirek tör R oos. (Sid. 35.)
Inget av dessa förslag var i egentl ig mening originell t . D e har alla

sina tyd liga förebilder i t ill exempel fr imärken fr ån engelska besitt -
ni ngar : C anada, Guldkusten liksom från R umänien och Montenegro.

D en godkända typen var en helt lät t omarbetning av U . S. A .:s
H amiltont y p 30 cent av år 1870, som utkom i flera upp lagor ända t ill
1887. T ypen som godkändes överensstämmer nästan helt med denna
även om frimä rket i sin slutgiltiga utformning försägs med posthorn

1885
Oscar II .
Bokt ryck .

Max Mirowsky var född i Berl in 1858. H an hade gjort sina första erfarenheter
i gravöryrket hos morbrodern Julius Lepper i Berl in . Ären 18777 9 genomgick
han Berl ins Tekniska Konstslöjdskola och var anställd på R iksu yckeriet i Berl in
1880- 81, dä han flytt ade t ill Sverige. Ären 1881- 99 var han chefsgravör hos Jacob
Bagges Sedeltryckeri i Stockholm och övergick 1899 t ill AB Jacob Bagges Söner , där
han var verksam t ill 1910, då han anst älldes hos Firma H asse W Tullberg, där h an
pensionerades 1926. En son, O lle Mirowsky (f. 1894), har även varit anst älld som
gravör hos H asse W. Tullberg fr ån år 1910. Max Mirowsky, som även var verksam
som sedelgravör han har bl. a. utfört Sveabilden på 1891 års sedeltyp avled i
Stockholm är 1939.
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Frimärken och lösenmärk en f ran U.  S.  A .
under tiden 1869 1879 med sif f ror av de
ty per v i äterf inner pa Mirowsky s f rimärks-

teck ningar /iren 1884- 1900.

1891
Oscar  II .
Koppartryck.

i de övre hörnen. Förslagsskissen saknade t. o. m. pärlkransen kring
porträttmedaljongen liksom den amerikanska förlagan och blir därmed
en ganska typisk stilprodukt fr ån 1860-talet, då renässansramar var
på modet.

Årt iondena närmast efter 1850 var en stilbrytningarnas tid . Ram-
dekorer och andra utsmyckande element lånades fr ån renässans, barock,
rococo och andra historiska konststilar eller utgjorde en egenart ad
blandning mellan dem. Detta gällde inte minst för brukskonsten, eller
som vi brukar kalla den »vack rare vardagsvara».

Antingen »länet» upp täcktes eller ej - man lånade fr iskt av var-
andra inom fr imärkskonsten under hela tiden fr am t ill det första
världskrigets slut sä ansågs denna fr imärkstyp så pass lyckad, att
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när man år 1891 övergick till att framställa Oscarsmärkena i koppar-
t ryck endast en lätt överarbetning av port rättet och siff rorna gjordes.

Det var Mirowsky som ut förde gravyren till koppart rycksmärkena
och den kan väl jämföras med de bästa som gjordes utomlands vid
denna tid. Som ett kuriosum kan det nämnas, att man i Rumänien
nästan helt utan föränd ringar »överto g» den svenska frimärks bilden
1893 när det gällde att fr amställa en ny port rättyp förestä llande kung

Karl I.
Den äldre typen i boktryck var också planerad att användas för

brevkort och av sådana föreligger liksom av den typ, som H ugo O lsson
betecknar med D b (a. a. sid. 19), ett par provt ryck. (Sid. 35.)

Redan 1890 hade generalpoststy relsen uppdra git åt intendenten för
fr imärksförrådet at t i samråd med firma Bagge inkomma med förslag
till ett nytt 1 k ronas fr imärke. Året därpå bestämdes det, att det ta
fr imärke skulle få dubbel bredd. Mirowsky utarbetade då ett »sedel-
liknande» förslag, som likväl aldrig kom att utges. D etta förslag har
emellertid sitt stora int resse, dels för texten »frimä rke», som saknats
på övriga Oscarsvalörer och som tydligen tillkommit för att för-
hindra att fr imärket användes som skiljemynt dels för ut formningen
av siff rorna. Dessa har en överlastad dekorativ utsmyckning av liknan-
de slag som på 1892 års tvåfärgade siffermärken (»öletiketterna» ).
Mirowsky gjorde gravyrerna även till dessa. Det verkar t roligt, att
han också svarade för originalteckningen, som emellert id är försvunnen.

Går vi ett par å r tillbaka i t iden till å r 1889 så utkom då Sveriges
första k ortbrev ti llverkade av fi rma Bagge - med en fr ankostämpel
av siffertyp . Man behöver knappast betvivla att denna är både tecknad
och graverad av Max Mirowsky. Fyra femuddiga stjärnor går igen i
dekoren både här och på de tvåfärgade siffermärkena. Siff rorna har
fått en lätt dekor på kortbrevstypen och denna har en rikare utform-
ning på siffrorna hos förslaget t ill det stora 1 kronasmärket .

N är 1 kronasvalören i Oscar-serien äntl igen utkom år 1900 så hade
den ändrats radikalt . Endast porträtthuvudet graverat mot en vågrät
streckad botten behölls medan ramen förenklades och det normala
formatet fastställdes också för denna valör . Kvar fr ån Mirowskys
tidigare förslag är emellert id ordet »frimärke». 1 k ronas märket ut-
sattes omedelbart för en bister kritik . Man talade om de fula bok-
stäverna och om siffran som »försökte se amerikansk ut ». D enna iakt-
tagelse har faktiskt ett visst fog för sig om man jämför 1 dollar-valören
i 1894 års serie i U . S. A., men också siff rorna på den tvåfärgade öres-

1892 ärs
siffertyp .

1889 ärs kort -
brev siffer typ.

1900
Oscar Il 1 krona
röd/gr3.
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M irow sky s sif f erty per anv ända på k ortbrev (1899) och på

f rimärk en (1892).

1897 :irs
jubileums-
brevkort.

serien har onekligen främmande drag, för at t inte tala om den fullt ut-
bildade jugendstilen på ettorna hos förslaget till 1 kronasmärket i
dubbelt format. Som redan har påpekats är närheten till U . S. A.:s
fr imärken stor hos vära Oscarsmärken, större än man hittills har antagit .

De amerikanska fr imärkstryckerierna American Bank N ote Co och
N ational Bank N ote Co i N ew York hade redan på 1860-talet utbildat
särskilda stilar utom för ramdekoren också för siffror och bokstäver.
Redan i 1861 ärs serie från U . S. A . påträffar vi et tor av de säregna
ut formningar som kom att användas på våra svenska fr imärken. Bäst
kan man studera dem på 1869 och 1870 års frimärken från U. S. A.
liksom på detta lands lösenmärken av år 1879.

Också »tapetmönstret» i form av kronor blev, vilket framgår av
H ugo Olssons forskningar (a. a. sid. 80- 81, 83 och 89), alltmera jugend-
p räglat.

Till våra allra märkligaste fr ankotecken fr ån 1800-talet, stilhistoriskt
set t, måste räknas det jubileumsbrevkort , som utkom år 1897 till minne
av Oscar I I :s 25-ärsjubil eum som regent. Det är et t av världens mest
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konsekventa utt ryck för jugendstilen inom fr imärkskonsten. Både kunga-
port rätt et och valörtecknet ä r invuxna i slingrande växtornament -
jugendstilens mest typiska d rag. Vem som tecknade detta brevkort ä r
osäkert . Port rätt et och bilden graverades av Andreas Piche! i N urn-
berg medan ramgravyren gjordes av M ax Mirowsky i Stockholm.
(Sv. D . d . 16/12 1922). Brevkort et utfördes liksom de samtida frimär-
kena i koppartryck. (Sid. 43.)

Iden t ill en bild, som täcker hela brevkortets fr amsida, var emellert id
inte ny. Året före, a lltså 1896 , hade det i I talien utgivits et t b revkort
med anledning av Victor Emanuels bröllop med p rinsessan Elena av
Montenegro. I Frank rike utgavs redan 1893 ett brevkort med anledning
av det ryska flot teskaderbesöket i Toulon och Portugal hade 1895 fi rat
Sankt Antonius-jubileet med ett särskilt brevkort . D et är t roligt , a tt
något av dessa var kända av den svenske konstnären. U nder alla för-
hå llanden är det ta svenska frankotecken ett mästerstycke ur gravy r-
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Brev k ort med öv erlastad d ek or up p t räd er på 1890- talet : Frank rik e (1893) .
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Brev k ort f rJ.n Portttgal ( 1895) och It alien ( 1896) .

42



( DENNA SI DA ANVÄNDES ENDAST FOR ADRESSERI NGEN)

1897 &rs jubileumsbrev k ort i k opparstick grav erat av A ndreas Pichel
och M ax M irow sk y .

teknisk synpunkt och det förtjäna r ocksä som värt första postvärde-
tecken av j u b i 1 e u m s k a r a k t ä r sit t beaktande även av dem, som
i vanliga fall inte samlar »helsaker».

Sveriges första m i n n e s f r i m ä r k e utkom 1903 i valören 5
k ronor till invigningen av Ferdinand Bobergs posthus vid Vasagatan i
Stockholm. Eftersom huset är vår arkitekthistorias främsta föret rädare
för jugendstilen var det i sin ordning att fr imärket som hugfäste dess
tillkomst ut fördes i samma stil. Frimärket är tecknat av Ferdinand Bo-
berg (1860- 1946) och gravyren ut fördes av Paul Wil cke (född
1864 ). Det har bevarats fem olika förslagsskisser till detta fr imärke.
Alla har liggande format (a. a. sid. 96 97). Ett par av dem påminner
om Perus 2 centavosmärke av år 1897 och Tysklands 1 marksmärken
f rän 1900- 01, vil ka avbildar posthusbyggnader. Möj ligen har Wilcke
gjort samtl iga förslag av liggande typ.

1903 5 k ronor
Posthuset i
St ockholm .

Paul H erman A ugust W ilck e eft ert rädde 1899 Max Mirowsky som chefsgravör
hos Bagges sedeltryckeri, då den senare övergick t ill AB Bagges Söner. Wilcke som
var född i Berl in 1864 återvände t ill Tyskla nd 1926, där hans senare verksamhet är
okänd.
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Posth us had e u tgjort f rimärk sm otiv redan f öre Bobergs sv ensk a 5

k ronorsf rimärk e (1903), t . ex . i Peru ( 1897) och Ty sk land (1900) .

Det förra märk et inspirerad e möjligen till d en f örsök sgravy r f ör

sv en sk t p osthusf rimärk e, v ars teck ning t roligen ä r utf ö rd av Paul

W ilck e, som grav erad e d ett a märk e lik som d et u tgiv na ef ter Bobergs

teck ning.

19 10 ±rs  t p  av
Gust av V ;
medaljo ng
samt Lilla och
Sto ra riks-
vapnet .

Boberg föredrog att visa posthuset fr än södra hörnet och i perspektiv
liksom på det tyska fr imärket , men han valde i motsats till detta et t
dubbelt  stående  format. D et svenska fr imärket blev i sin behärskade
jugendstil det vackraste av dessa t re som alla föreställer posthus. Inte
minst måste man beundra Wilckes utsökta gravyr som har fördjupats i
rampart iet - liksom på 1897 års brevkort - så att fr imärket verkar
vara tryckt i två nyanser av Berlinerblått .

Efter Oscar II :s död i december 1907 vidtog man redan i början av
1908 vissa förberedelser för en ny fr imärkstyp med Gustav V :s port rätt .
T ill en början hade man planerat att använda ramen till Oscarsserien
och inom denna p lacera en p rofilbild av den nye kungen. Gravör Wilcke
fick i uppd rag att göra en p rovgravyr som också tycks ha p rövats
(a. a. sid . 57). Men det blev ganska snart tydligt att ramen, som ju ur-
sp rungligen härstammade fr än 1870-talet, onek ligen var ganska otids-
enlig 1908.
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Konstnären Olle Hjortsberg (1872 1959) Fick 1908 i uppdrag att
komma med förslag till nya fr imärken. H an debuterade därmed som
frimärkskonstnär och inledde en verksamhet som skulle sträcka sig
40 år fr amåt i t iden. H jortzbergs teckningar innebar verkligen något

Ole H jo rtsbergs
förslag 1908- 09.

e<

j
l

r m e r r.
O lle H jort z bergs f örslagsteckn in g ( 1908) till p ort rät tf rimä rk en öv er

Gustav V .

nytt. D en av dem, som visar stora riksvapnet , behövde blott undergå
en obetydlig bearbetning för att kunna användas för tjänstefr imärkena,
som också tidigare visade bilden av detta vapen.

De båda övriga förslagstyperna Gustav V :s porträtt i vänsterp rofil
och kungens namnskiff er refuserades emellert id och konstnären gjorde
då fyra helt nya ramförslag, där man kan studera hur jugendornamentet
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H jortzbergs f örslagsteck ning ( 1908) m ed Gustaf V :s

spege/m on og ram .

i form av kvistar av eklöv och lager alltmera börjar att växa ut om-
kring medaljongbilden. Samtidigt blir kungakronan mera dominerande
medan de t re kronorna fr ån riksvapnet nästan helt försvinner i löv-
verket . T. o. m. landsnamnet svängs och blir i den slutl iga ut formningen
organiskt anslutet till bildens jugenddekor. Till själva porträt tet an-
vändes ett en face-fotografi av kungen i generalsuniform.

Det är endast beträff ande siff rorna, som man gjorde avsteg fr ån
H jortzbergs teckningar med dess jugendartade siff ror, där bl. a. nollan
var cirkelrund. I de utförda fr imärkena anknöt man till redan inarbeta-
de former och speciellt gällde dett a om siff rorna 0, 1 och 8 på port rätt -
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H jortz bergs f örslagsteck ning ( 1908), sto ra rik sv ap net, som

oma rbetad es f ör tji nstef rimärk ena 19 10.

serien och 3 och 5 på tjänstefr imärkena. Denna halvmesyr medförde
dock, att vår första och enda fr imärksserie i u tbildad jugendstil, när
den slutl igen utkom 1910, fick något ofullgånget över sig.

Men vilka är då dessa fr imärkens närmaste släkt ingar? I Spanien ut-
kom 1909 en ny port rättserie föreställande kung Alfons X II I , tecknad
och graverad av Bart olome Maura. Den visar en krönt medaljong, tre
stiliserade bourbonska liljor på samma p lats, där man återfinner de t re
svenska kronorna samt ordet correos svängt på ett liknande sätt som
ordet Sverige. Slutl igen har ytterramen pätagliga likheter och valörsiff -
rorna är placerade på samma sätt, i de övre hörnen, på båda fr imärkena.
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Hjortzbergs antagna f örslagstecknin g till 1910 &rs
tjänstef rimärk en (1909).

Mauras märke har vissa jugenddrag, men dessa är behärskade på et t
lugnare sätt än pä H jortz bergs märke. På det spanska fr imärket snarare
lyfter k ronan den cirkelrunda medaljongen än pressar ner den som på
det svenska.

Redan i oktober 1889 hade det i Tyskland utgivits en fr imärksserie
där renässans- och barockornament har blandats med lätt stiliserade
växtornament . Lägvalö rerna i denna ser ie visar Jager- och eklövsk vistar
liksom pä H jortzbergs märken och sädana har ju redan förekommit
kring port rättet på Oscar II :s jubileumsbrevkort . De båda tyska frimär-
kena har vidare upp rullade sk riftb and av en typ, som påminner om dem
som den svenske konstnären använder på sina vapent yper. Men här rör
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H jo rtz bergs f imärk sty per v isar en f ull t u tv eck lad jugendstil, äv en om sif f rorna

behällit nägot av d en tidiga re »amerik ansk a» st ilen . D essa märk en har v iss släk tsk ap

m ed Spaniens A lf ons X I II - ty p ( 1909) och T y sk land s reichspost ty per ( 1889 1890) .

det sig naturligtvis inte om »p lagiat » utan om inflytanden och lån som
H jort zberg på et t konstnärl igt övert ygande sät t har tillgodogjort sig i
sina teckningar. De båda vapenmärkena fr amstår därför som utmärkta
p rov pä H jortzb ergs begävning som fr imärkskonstnär. Und er 1920-
30-talen skulle han ge vårt land några fr imärksbilder, som fullt ut kan
mäta sig med de bästa i utl andet.

Gravyrerna till de bäda boktry ckstyperna med lilla och stora riks-
vapnen utfördes hos Bagges Sedelt ryckeri. D e har en synnerl igen vårdad
gravyr av Paul Wilcke. Port rättypen för koppart ryck graverades
i stål hos Kejserliga H ov- och Statstryckeriet i Wien av den kände
österr ik iske gravören Ferdinand Schi r nböck  (1849 1930).
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Landstormsfrim ärk e 1 öre + 4: 90 k r ( 19 16) pätry ck t 1903 ärs 5 k ronors f rim ärk e
av Posthusty p ef ter H jortzbergs teck nin g.

1916 o ch 19 18
Landstorms-
frim ärken .

Det var fr imärkshandlare H arry Wennberg, som kom med förslaget
till dessa fr imärken - 31 stycken - vars t illägg till fördes »H. K. H .
K ronprinsessans förening för det fr ivilliga arbetet t ill landstormsmäns
beklädnad». Wennberg gjorde ideskissen ti ll övert rycket .

Overt rycken på 1916 och 1918 års s. k . lan dstormsfri märken utfördes
efter förslagsri tningar av Oll e H jortz berg.

De första landstormsfr imärkena utkom i december månad 1916 (21
stycken). En serie med dubbelt övert ryck i nya valörer kom i december
1918 - en månad efter vapenstilleståndet (10 stycken).
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