
FÖRSPELET TILL 1924 ARS SVEN SKA

U PU- SERIER

A v Sven A kerstedt

1922 utl yste poststy relsen en allm än p ristävling för at t få f ram lämp-
ligaste motiv för de frimärken sty relsen hade för avsik t at t ge ut t ill
den 8 :e världspostkongressen 1924, som förlagts t ill Stockholm, samt
till Värl dspostföreningens 50-ärsjubileum, som samtidigt skulle högtid-
lighållas.

D eltagandet i täv lingen översteg alla förväntningar, säväl beträ ffan-
de antalet tä vlande, c :a 120, som ant alet inlämnade täv lingsbid rag. En-
ligt tävlingsbestämmelserna skulle varje förslag t ill frimärksbild dels
f ramställas i ett relat ivt stort format, dels i et t ti ll ungefärl ig f rimärks-
storlek förminskat format. En rad tävlande följde dock inte dessa be-
stämmelser. I en del fall inlämnade de enbart större eller enbart små
förslag, medan andra tävlade med såväl stora som små fr imärksbilder
men alla med olika mot iv . Det totala antalet inlämnade tävlingsbidrag
kan numera inte bestämmas, eftersom ungefä r et t 20-ta l tävlande seder-
mera ä terfordrade sina förslag och inga anteckningar om dessa gjordes.
O m man bortser f rän förm inskn ingarna av större teckningar, lag emel-
lert id antalet olika förslag snarare över än under 400, v arav numera i
Postmuseum förvaras c:a 350, ut förda av hundrata let tävlande.

Bland de äterfo rd rade försl agen befann sig ett antal, inlämnade av
så kända konstnärer som bröderna Ca rl och Gustav Alexandersson, Sven
Erixon (vid t idpunkten akademielev), Tore Strindberg och C arl Wil-
helmson. I det sistnämnda fallet rörde det sig emellert id kanske snarare
om tävlingsbidrag frän elever vid Wilhelmsons må larskola, än om teck-
ningar av Wilhelmson själv.
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Emellertid finns det en rad andra kända namn bland de tävlande,
vilkas förslagsteckn ingar bevarats bland det i Postmuseum bevarade
materialet . Detta är fallet bet räffande bl a Ewald D ahlskog, Mart in
Emond, Einar Forseth, Sven Gillgren, Erik Jerken, Rudolf Persson,
H arald Sallberg, Torsten Schonberg, Louis Sparre, Ture Tideblad, Axel
Törneman, Axel Wallen , Leon Welamson och Karl O rbo. För filatelister
är även fr imärksgravören Paul Wilckes namn välkänt . Denne lämnade
också in förslag.

Tävlingen gällde dels fr imärksbilder av internationell, dels av svensk
kar ak t är. Avsikten var nämligen redan frän början att utge tvä fri-
mä rksseri er, en i anledning av 8 :e Världspostkongressen, som skulle
hedras med fr imärken med nationellt betonade mot iv, och en serie
i anl edning av jubileet , f r vilket avsags märken med mera intern atio-
nellt gangbara motiv. De tävlande skulle insända sina teckningar ano-
nymt och förslagen förses med motton samt åtföljas av namnsedlar.
Vid bedömningen av tävlingsbidragen, uppdelades dessa också i två
grupper, som sedan skärskådades var för sig. För varje grupp utdelades
t re p ris, och p ristagarna i de två grupperna blev :

A. Frimärk sbilder av int ernationell karaktär:
1 :a p ri s teckningslärare Ruben H ellman, Falun
2:a pris konstnären Leon Welamson, Stockholm
3 :e p ris konstnären Axel Wallert, Stockholm

B. Frimärksbilder av svensk karakt är :
1 :a p ris konstnären Ture Tide blad, Stockholm
2:a p ris konstnären Rudolf Persson, Stockholm
3 :e p ris teknologen Gunnar H oving, Stockholm

Samtl iga p ristagare hade sänt in flera olika förslag och de flesta av
dem tävlingsbidrag i båda grupperna. Persson hade sålunda sänt in sam-
manlagt 15 förslag, varav han sedan kvit terade tillbaka 13, och Tide-
blad 10 förslag, varav småningom två i omarbetat skick kom at t läggas
till grund för de två seriernas frimärken i örevalörer. De övriga fyra
hade sänt in färre förslag.

De sex utvaldas p risbelönade förslag avbildas här. Att inbördes vär-
dera dem ingär inte i artik elförfatt arens uppgift, läsaren fär själv bilda
sig en mening om förslagens kvalitet .
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Det var emellert id också en rad andra tävlingsde!tagare som bidrog
me d goda förslag. Aven nägra sädana, som alltsä inte belöna des me d
p ris, visas här.

Det var emellertid ingalunda enbart etablerade konst närer, som täv-
lade, även ett antal akademielever deltog av vilka X :et sedermera
blev den mest fr amgångsrike - liksom ett påfallande stort antal arki-
tekter. Flera av dessa bidrog med många förslag. De här nämnda, mera
professionella kategorierna, stod givetvis i allmänhet för de bästa insat-
serna, men deras antal var ringa i förhållande till antalet rena amatörer.

Tävlingen hade tydligen i ovanlig grad tilldragit sig svenska folkets
int resse, och lockat en mängd människor att plocka fr am pennor och
färglädor. Den blev härigenom den största i postverkets historia. Man
återfinner bland de tävlande representanter för alla samhällslager. De
deltagande damerna har i regel i namnsedlarna satt ut fru- eller fröken-
titel, men herrarna har endast i undantagsfall angivit annat än för-
och efternamn samt adress. Bredden i delt agandet f rän icke-p rofessio-
nella manliga tävlande kan dock i någon mån illustreras av bl a följande
tit lar och y rken som sållats ut ur namnsedla rna : bankkamrer, fil. kand.,
ingenjör, jordbruksarbetare, kap ten, lantarbetare, löjtnant, posttjänste-
man och trafikinspektör. Det var i förbigående sagt flera posttjänstemän
av olika tjänsteställning, som deltog.

Flera tävlande sände in bidrag under olika motton. Rekordet slogs
härvidlag av ett par herrar, som vardera uppträdde med bortåt ett 20-
tal olika motton. Valet av motto kan också ibland förefalla märkligt.
En tävlande, som i namnsedlarna uppgivit sig vara port rätt målare, stå-
tar med flera mer eller mindre besynnerliga motton, varav det mest an-
märk ningsvärda är »Hi n H ale». Tiden för tävlingens avgörande var ut-
satt till sent på året, och en tävlande valde med hänsyn härt ill och
omstä ndigheterna i allmänhet det förhoppningsfulla motto t »J uldricka».
Om juryn till en del bevektes härav är ovisst, men vederbörande kom
med bland p ristagarna, dock inte med någon teckning under just det
mottot ut an et t annat . Man kan dock utan större svårighet se, att det
belönade förslaget ut förts av den törstande.

Medan result atet av täv lingen för Ture Tideblads del blev, att han
fick ut föra två fr imärksbilder, fick de fem andra pristagarna nöja sig
med sina p rispengar, ehuru Ruben H ellmans frimärksbild med den fly-
gande brevduvan lades t ill grund för en omarbetning av O lle H jort z-
berg. Wallert s tvä allegorier med kvinnofigur var dock starkt påtänkta,
och poststy relsen lät f ramställa klicheer av dem. Med dessa togs ti llsam-
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T red jep ristagaren W allerts in ternation ella m otiv  ( 1- 2)  och f örsta p ristagaren
T id eblads sv ensk a m otiv (f örslag 4) p rov t ry ck tes i f ärg i de bliv an d e f rimärk enas

f orm at.

man s med en kliche av Tideblads fri märksb ild med Gamla Stan , i Stock-
holm, ett flertal avdrag. Wallerts förslag försvann emellert id snart ur
diskussionen. Om orsaken härtill har inga anteckningar anträffats.

N är tävlingen avgjort s, var ännu inga detaljbeslut fatt ade rörande de
tvä tilltänk ta frimärk sserierna. D ä poststyrelsen med utgangspunkt frän
tävlingsresultatet gick at t planlägga utgivningen, beslöts till at t börja
med, att varje ser ie skulle ha en fr imärksbild för örevalörerna och en
annan för k ronvalörerna. Man hade då i tävlingen om fr imärksbilder av
internat ionell karaktär fått fr am Ruben B ellmans brevduva, som er-
håll it första p ris, och t redjepristagarens kvinno allegori, medan man i
tävlingen om svenska motiv hade Tideblads stadsbild. Wallerts allegori
och B ellmans duva kunde passa som fr imärksbilder i jubileumsserien,
medan det var betydligt svårare att para ihop Tideblads stadsbild med
något förslag av de två and ra pristagarna i hans grupp .

H jortz bergs originalteck ning till U PU-
f rimärk en av v alö rerna 15 k ronor.
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Med Wallerts allegori för örevalörerna och H ellmans duva för k ron-
valöre rna ansäg man sig kunna fa en bra serie med lägfo rmat för de
lägre valörerna och högformat för kronvalörerna. Men så lades Wallerts
allegori helt plötsligt pä hyllan .  En  bidragande orsak härti ll kan ha
varit den opposition, som hans lätt k lädda kvinna väckte i p ressen och
bland allmänheten. Det var högst olämpligt att hon skulle få uppträda
på de värdetecken, som utgavs av Kungl. Postverk et, hette det bland
mycket annat . Om k ritiken mot Wallerts två förslag möjligen i någon
mån bidrog till, att poststyrelsen ändrade uppfattning, är osäkert, men
vad som definitiv t avförde demfr än dagordningen var tro ligen det för-
hållandet, att om man valde H ellmans duva för ena seriens högvalörer
och Tideblads stadsbild för lägvalörerna i den andra serien, måste de
två seriernas öremärke n f olika format, och såväl av tekniska som este-
tiska skäl var detta inte lämpligt . Man erinrade sig, att Tideblad även
delt agit i tävlingen om internationella fr imärksbilder, och fastän han
där inte p risbelönats, plockade man nu fr am ett av hans förslag, post-
ryttaren, som omarbetad kunde bli en utmärkt pendang till stadsbilden.
Man nådde härigenom också fördelen av, att samme konstnär utförde
lägvalörern a i båda serierna, vilka därigenom fick viss enhet lighet sinse-
mellan.

Kanske var det också ur and ra synpunkter lyckligast, att Wallerts
nakna kvinna inte kom på en svensk fr imärksbild 1924. Man behöver
bara tänka på, vad den nakna Maja ställde till med några år senare.
1930 gav Spanien ti ll 100-ärsminnet av Goyas död ut en fr imärksserie,
vari fr imärksbilden för fyra valörer återgav hans berömda målning
»Den nakna Maja». Det spanska folket tog dessa fr imärken med upp-
höjt lugn. Men i det dåtida USA väckte de skandal och jämställdes
t o m med pornografiska bilder. Bl a ställdes krav på, att postverket
skulle till avsändarlandet returnera alla försändelser, frankerade med de
förargelseväckande frimärk ena. Det amerikanska postverk et försökte
först vift a bort alla k rav på ingripande men tvangs småningom t ill en
mindre värdig kompromiss. Det kungjordes, att post tjänstemännen
ålagts att särskilt makulera de skamlösa fr imärkena med en strategiskt
anbr a gt kraft ig stämpel. Visserligen kan det sagas, att 1930 ärs nakn a
Maja kunde tänkas te sig mera utmanande än 1922 ärs Wallert-bi ld ,
men den svenska poststyrelsen undgick måhända genom händelsernas
gång dels något av en svensk folkstorm, dels kanske också nesan att få
sina frimärken specialbehandlade i USA.
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Tideblads originalt eck ning till p ost ry ttaren
f ör UPU-seriens öresvalörer.

Hjortzbergs originalt eck ning till
Kongressf rimärk en av v alörerna

15 k ronor.

Efter denna utvikning fr ån det egen tl iga ämnet är det t id a t t åter-
kny ta t ill situationen eft er det Wallerts förslag avfört s fr ån dagord-
ningen. Man kunde genom Ti deblads post ry tta re och H ellmans duva få
fr am fr imärksbilder til l jubileumsserien , men för kon gresserien hade
man endast Tideblads stadsbild för lågvalörerna kla r. D et saknades en
fr imärksbild i högformat för k ronvalörerna, och inget av de p risbelö-
nade förslagen inom gruppen passade. Av någon anledning var man
dessutom inte rikt igt nöjd med H ellmans duva. Poststy relsen tog sig en
grund lig funderare på p roblemet , som först 1924 fick sin lösning. O lle
H jortzberg fick i uppdrag att bearbeta H ellmans duva, och T ideblad
uppmanades at t fr amlägga förslag t ill fr imärksbild med port rätt av
Gustav V för k ronvalörerna i kongresserien. D en sistnämnde ut förde
två förslag, men bägge i liggande format, v ilket int e passade i p la-
nerna. Slutet på visan blev, at t H jortzberg ocksä fick i uppd rag a t t
teckna en lämplig fr imärksbild med Emi l Ostermans kung aport rät t i
vänsterp rofil, använd för port rätt serien fr ån 1921, som ut gångspunk t.

D et låg sålunda osedvanligt mycket och långvarigt arbete bakom 1924
års båda minnesserier, och något bö r kanske nämnas om, hur al lmänhe-
ten och fr imärkssamlarna reagerade inför dem. D et gruffades naturl igt-
v is en hel del. D uvan och kungabilden accep terades vanligen, men Tide-
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Rudolf Perssons f örslag till UPU-f rimärke under mottot »Juld ricka».

blads utt rycksfulla fr imärksbilder utsat tes för mycken k rit ik . Dessutom
fördes det inte ringa väsen över seriernas storlek . 30 nya fr imärken på
en gång var ju onekligen avsevärt , och fr imärkssamlarna tyck te särskilt
illa om att behöva betala över 24 kr för at t få komplett a ser ier. D et var
en hel del penga r på den t iden . Den stora allmänheten har väl vid det
här laget glömt bort hela histor ien, men de samlare, som skaffade sig
märkena 1924, k lagar inte längre. I dag noteras de i c :a 800 k r i ostämp-
lat skick och tillhör de internationell t mest efterfr ågade svenska fri mä r-
kena. D ärt ill kommer, att T ideblads stadsbild och post ryt ta re, på sin t id
så avsk räckande för många, som så mycken annan äkta konst vunnit i
uppskattning.

T ill sist kan det kanske vara av int resse att nämna en speciell detalj
rö rande tryckningen av märkena. På 1920-talet använde fr imärks-
t ryckeriet en rotationsp ress, konstruerad av den amerikanske ingenjören
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Den nak na Maja ef ter en mälning av Goy a om-
k ring 1800. Frimärke t utk om i Spanien 1930.

Benj amin R . Stickney. Try ckpl ätarna fra mstäl ldes genomn p rägling pi
p lana stå lsk ivor, v ilka sedan bockades så at t de två och två bildade en
t ryckcylinder. För varje fr imä rksvalör p räglades därför i regel två halv-
cylind rar. D et enda undantaget gjordes v id fr amställningen av 1924 års
båda fr imärksserier. Ovisst varför kans ke av sent påkommen spar-
samhet efter de många utgifter tävlingen och bearbetningen av tävlings-
förslagen medfört p räglade man endast en p låt för varje f rimärksva-
lör, och vid t ryckningen parade man ihop p låtarna med samma valörer
i de två serierna och fick därigenom hela t ryckcylind rar. Vid dett a t ill-
fälle t ryck tes alltså för först a gången svenska fr imärken av olika ut-
seende samtidigt i samma t ryckp ress och med samma t ryckcylinder.
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