
33 Ö RE AV TY PEN LIGGAN D E LEJO N

av Sv en A kerstedt

I 1905 års handbok skrev stationsskrivare N . V. B. H olmberg även
ett litet kapitel med rubriken Försöksmärken. På första sidan i art ikeln
(sid. 311 i handboken) nämner och avbildar han bl. a. 33 öre i typen
Liggande lejon. H an säger om detta märke: ». . . ett förslag från slutet
af 1860-taler till fr imärke af 33-öres valör, afsedt för fr ankering af
postanvisning ti ll N orge. De i fr imärksförrådet til lgängliga pro ft rycken
af denna valör äro alla i svart t ryck på rosafärgat glanspapper. De
hos samlare oft a förekommande prof märkena i samma typ, t ryckta i
blå och i brungul färg hvitt glanspapper, äro al la förfalskningar,
enligt uppgift fr amställda af en litograf i Stockholm på slutet af
1870-talet. »

H olmbergs allmänt erk ända vederhäft ighet har gjort, att hans upp-
gifter vanligen accepterats, och så har även varit fallet med hans ord be-
t räff ande dessa märken, av vilka numera inga finns i poststyrelsens för-
var. Blir man emellert id uppmanad att fundera över, varför någon
i slutet av 1870-talet skulle fr amställa imitationer av ett fr imärke, som
aldrig kom ut , börjar tvivlet pi ' not isens riktighet att växa sig allt
stark are. Den arme litografen hade inget tänk bart mot iv för ett sädant
handlingssätt.  En  förfalskare söker sig rill objekt, som det är lönande
att förfalska, och de samlare i Sverige, som i slutet av 1870-talet ville
betala ens en mindre penning för ett märke, som han v isste inte givits
ut, torde ha varit starkt begränsat, om ens förefintl igt .
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Söker man i poststyrelsens allmänna cirkulär, finner man, att den
1 juli 1869 ändrades portot för in rikes postanvisningar till 25 öre
för et t belopp upp t ill 50 riksdaler och till 33 öre för intill 100 riks-
daler. Post förskot tsavgiftern a blev också dessa, och samma avgifter
skulle även gälla för N orge och D anmark. Vid fr ankering kunde man
för portot 25 öre använda kombinationen 20 + 5 öre och för 33 öre
30 + 3 öre, varför något större omedelbart behov av nya fr imärks-
valörer inte förelåg. Men hur var det med behovet av sådana på längre
sikt ? Gar man till de ärliga berättelserna röran de postverkets förvalt-
ning, finner man, att å r 1869 befordrades sammanlagt något mindre
än 57.000 postanvisningar och post förskott inom landet samt t ill ut-
lan det. Man kan med säkerhet utgä if rän, att antalet försändelser, som
krävde det högre portot, var avsevärt mindre än de som kunde be-
fordras med det lägre, och då de två portona gällde det sista halvåret
1869, bör avsevärt mindre än en fjärdedel av de befordrade försän-
delserna ha krävt portot 33 öre, dvs. avsevärt under 14.250. 1870
var hela antalet befordrade postanvisningar och post förskott gällande
in- och utland mindre än 63.400. Räknar man bet räffande det högre
portot på samma sätt som nyss, finner man, att antalet försändelser,
som krävde 33 öre i porto, var avsevärt mindre än 31.700. Okningen
under de följande åren var också blygsam. För 1872 hade det krävts
avsevärt mindre än 33.900 33-öres frimärken, för 1875 avsevärt mindre
än 42.500. För 5-ärsperioden 1870- 74 hade k rävts avsevärt mindre
än 173.000.

Att poststyrelsen före utgången av Sparres kontrakt skulle ha fun-
derat pi at t läta fr amställa ett eller tvä nya fri märken är uteslutet
inte bara beroende på det ringa behovet av märken i valörerna 25 och
33 öre utan dessutom av den anledningen, att Sparres kontrakt tillför-
säkr ade honom 500 riksdaler för varje »ny stämpel» han utförde, och
med ny stämpel menades i sammanhanget en ny fr imärksgravyr.
N är kontraktet löpte ut med äret 1871 hade man skaffat sig erfaren-
het av den ringa årl iga ökningen av antalet postanvisningar och post-
förskott och underlät därför, att i kont raktet med Bagge ta upp valö-
rerna 25 och 33 öre. 1876 änd rades det nämnda 33-öresportot t ill
30 öre, och först 1896 blev behovet av en 25-öres valör så stort , att
ett sädant märke började t illverkas.

Vi finner sålunda, att märken i valörerna 25 och 33 öre aldrig kunde
vara aktuella under den tid Adolf Wilhelm Roos var generaldirektör.
Men likväl fanns sålunda 1905 i fr imärksförråder a vd rag i lejontyp
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med valören 33 öre. Och i Postmuseum finns bland de förslagsmärken,
som förvaras där, fy ra i valören 25 öre . D e ut gör två exempla r var-
dera av två sinsemellan obetydligt olika typer, men genom påk list ring
av nya valö rfält och behandling med tusch har de förvandlats t ill fy ra
olika fr imärksbilder. D e ha r med största sannolikhet någon gång kom-
mit til l museet från poststyrelsen, i varje fall förvarades de, när
de underkast ades en undersökning, t illsammans med material därifrån.
De är utförda i litografi.

Som nämnts avb ildar H olmberg et t exemplar av märket , och man
borde ju ha anledning anta, at t det var et t av dem, som fanns i fr i-
mä rksförrädet , eft ersom alla öv riga i kapitl et avb ildade försöksmä rken
tillhörde det ta . Studerar man avbildningen närma re, finner man, att
den i väsentl iga detaljer avv iker från såväl valö ren 3 öre som valö-
rerna 17 och 20 öre. Innerramen , ordet SVER IGE i antikva och de
små valörcirklarna i de ned re hörnen är lån fr ån valören 3 öre, den
stora v alörskölden och placeringen av ordet OR E ett lån fr ån de två
högre valörerna, medan hörndekorationerna upptill , ordet FR IMAR KE
nedtill samt bottenmönstret är ut formade på et t sät t, som helt avvi-
ker från alla t re mä rkena i denna t yp .

D ett a tycks vid nä rmare betänkande inte alls gå ihop . För valörerna
17 och 20 öre hade t idigare en moderstämpel fr amställts, och med
den borde även valören 33 öre ha utförts. D et är helt ore alist iskt at t
t änka sig, at t poststy relsen med t illgång t ill en moderstämpel skulle
ha låt it gö ra en helt ny gravyr och därigenom lå t it fr amställa en fr i-
märksbild, som i väsentl iga punkter avvek från de öv riga lejonmärkena
och som dessutom, särsk ilt i förhållande t ill valörerna 17 och 20 öre,
utgjorde en klar försämring ur komposit ionssynpunkt.

J ämför man H olmbergs bild som är mycket tydlig med »för-
falskningarna» fin ner man däremot, att den punkt för punkt överens-
stämmer med dessa. Eft er det ta konstaterande ställs man inför två
alternativ.

D et ena är, at t poststyre lsen t illä ti t k lichering av samt liga de i
handboken avbildade förslagsmärkena  utom 33-öringen,  och at t H olm-
berg därför använt en »förfalskni n g» för kli chering ut an at t omn ämna
detta i texten.

D et and ra alt ernat ivet är, at t den avbildade 33-öringen liksom de
övriga märkena t illhörde fr imärksför rådet .

G ranskar man det först a alternat ivet förefalle r det helt ohäl lbart.
Bortset t fr ån att H olmberg med säkerhet skulle ha påpekat , att han
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33 öre ty p Liggande lejon, litograf isk t t ry ck i b!J eller gulbrnn f ärg (1870)
Under 3 öre och 17 öre ordinarie f rimärk en i bok try ck 1863 och 1866

try ck ta av P A S parre
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Förslag till valören 25 öre i litografi med olika valörfält päklistrade och f örstärk ta
med tusch. Troligen utf örda 1870.
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avbildade en förfalskning, eftersom han varnar för sådana, kan man
inte finna nägot rimligt skäl för poststyrelsen at t undanhälla sin 33-
öring vid klicheframställningen.

Gär man sä till det andra al ternati vet, tycker man sig först finna
en orimlighet, nämligen at t bilden t rots all t skulle visa ett avdrag
av en av poststyrelsen i vanlig ordning beställd gravyr. Men där finns
en möjlighet till, nämligen den, att bilden visar något annat, nämligen
ett avdrag med en frimärksbild fr amställd för annat ändamål och på
annat sätt. F ramställningssät tet bör vid denna tid då vara litografi.

D å Roos sålunda aldrig hade behov av någondera valören, fr ågar
man sig varför och vid vilken t idpunkt de litografiska avdragen av
25-öringen, som nu finns i Postmuseum, och 33-öringen, som 1905
förvarades i fr imärksförrådet , t illkom. Det sannolikaste är, att de
fr amställdes i samband med at t kont raktet med Sparre uppsades, vilket
skedde den 11 juli 1870. Vi vet av et t brev fr ån Edvard Scheutz
till Roos, daterat den 23 oktober 1870, at t Scheutz int resserat Roos för
tanken, att framställa fr imärken i litografi och att han i samförstånd
med Roos gätt i förfat tning om, att framställa förslagsmärken i rik s-
dalervalör i dett a try ckförfarande. (Se Post rytt aren 1962, art ikeln
»N ägra frimärksförslag fr än börj an av 1870-talet» samt Post rytt aren
1963, art ikeln »Bakgrunden til l införan det av helsaker i Sverige»). Det
är rimligt att ant a, att de litografiskt fr amställda märkena i valörerna
25 öre och 33 öre i tiden nära hänger samman med detta Roos' in-
tresse 1870 och at t de sannolikt föregår förslagsmärkena i riksdaler-
valör.

Roos' int resse för det litografiska t ryckförfarandet bot tnade vid
denna tid med säkerhet i två önskningar, nämligen dels att få ett be-
grepp om, hur fort nya fr imärken i litografi kunde framställas, jäm-
fört med i bokt ryck, dels att få underlag för en jämförelse mellan kost-
naderna för litografi och boktryck.

U tgår man härifrån är det inte förvånande, att man v id et t inledande
experiment valde just de obehövliga valörerna 25 och 33 öre.

Man kan också fr åga sig varför Roos inte nöjde sig med att låta
fr amställa ett av märkena, och svaret blir då, att två litografiska
fi rmor förmodligen anlitades för att bredda underlaget vid bedöm-
ningen, och att det då var lika gott att de fick utföra p rov i olika
valörer och av olika typ. Märkena i valören 33 öre fick sannolikt sin
speciella ut formning, därför att det vid bedömningen också var av ett
visst int resse att ha en fr imärksbild som åtminstone något så när på-
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minde om en kurserande fr imärkstyp. (Som bekant hade det vid denna
tidpunk t för länge sedan beslut ats, att vapentypmärkena skulle små-
ningom ersät tas med märken i typen Liggande lejon, något som dock
ald rig blev av.) M an får ta för givet , at t båda slagen av p rovtr yck
ätföljdes av utförl iga informat ioner rörande f ramställnin gstid och ti ll-
verkningskostna d av de mängder fr imärken, som v id denna t id inom
poststy relsen ansågs behövliga. Om de båda frimärksbilderna, v ilket
är sannol ikt , utförts inn an Scheutz fick i uppdrag at t lät a t illverka
p rov på riksdalermärken i litografi , skulle de t ids- och kostnadsmässiga
erfarenheterna tydligen ha varit så goda, att även de mera seriöst ut -
förda riksdalerp roven fick fr amställas.

Men om avdragen i valören 25 öre ald rig sy ftade t ill att fr amställa
25-öres f ri märke n, varför har de då genom bearbetningar förvand-
lats t ill fyra olika versioner? Svaret på frågan tycks endast kunna v ara,
at t ma n ändä funderat pä dem somfr i m ärkstyp.

Man kan fråga sig, om H olmberg ald rig märkte, at t de 33-öri ngar
han såg i frimärksförrådet , var ut förda i litografi, och det är t roligt
a tt han inte gjorde det . Ett och annat tyder nämligen på, att han inte
kände sig säker i att skilja mellan fr imärkst ryck i bokt ryck och i lito-
grafi. N är han beskr iver frimärksförrädets 33-öringar nämner han,
att de är avdrag i svart på rosafärgat glanspapper, och bet räffande
» fö rfalskningarna » nämner han, att de är t ryck ta i blå eller b rungul
färg på v itt glanspapper. T ryckmetoden berör han inte. För honom
är färgerna på p apper och märkesbild det väsentl iga v id särski ljan det
av fr im ärksförrädets 33-öringar och »förfal sknin garna». O ch detta
fastän det var b rukligt v id p rov try ck att dels framställa dessa i svart ,
dels i färg. D et är så lunda t roligt , at t det u rsp rungligen också funnits
färgavdrag i fr imärksförrådet . Att alla märkena va r tryckta på glans-
papper, kom honom int e at t förbinda dem med varandra. Vidare säger
han, at t »förfalskningarna» var framst ällda av en li tograf i slutet av
1870-ta let , men han säger inte, at t de ä r ut förda i litografi, v ilket
hade varit naturl igt , om han igenkänt dem som litografiska t ryck .

Vidare: Fem av de på sid. 313 i 1905 ärs handbok avbildade förslagen
ti ll r iksdale rmärken är utfö rda i lito grafi, det sjät te däremot i bok-
t ryck. Inte heller här påpekar H olmberg dett a, vilket hade varit rim-
ligt , om han observerat förhållandet . D äremot framhå ller han v ilka
fö rslagsmärken, som var fr amställda i koppart ryck.
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En invändning är visserligen, att H olmberg dock ut förligt beskriver
den litografiska metoden i samband med att han behandlar våra första
postkort , som ju hade ram och text i litografi, men de uppgift er han
bygger sin fr amställning pa, kan han my cket väl ha fätt f rän Lit o-
grafiska Aktiebolaget i N orrköping, som utförde det litografiska t ryc-
ket på korten. Som den grundlige man han var, har han också säker-
ligen skickat en avskrift av sin fr amställning ti ll N orrk öpin g för kon-
t roll och eventuella rättelser. Det är med andra ord fullt möj ligt, att
H olmberg, åtminstone när det gällde fr imärken, inte kunde igenkänna
ett litografiskt t ryck. Man bör också fr amhålla, att han inte hade
den ringaste anledn ing, vänt a sig att i fri märksförr ädet pät räffa för-
slagsmärken i det ta t ryckförfarande alla svenska fr imärken hade
ju framställts i bok- eller koppart ryck.

Så har vi mysteriet med litografen, som i slutet av 1870-talet skulle
ha tillhandahållit de »förfalskade» 33-öring arna i blå och brungul färg.
H istorien kan mycket väl i sina grunddrag vara rikt ig, om han vid den
tidpunkten exempelvis i någon bordslåda råkat hitt a et t antal avdrag
i de båda färgerna, som blivit liggande bortglömda genom åren. Direkt
osannolikt är det , att han ant räffat stenen med fr imärksbilden och själv
gjort avdragen. Förutom att tilltaget borde ha tett sig helt menings-
löst, slipades litografiska stenar med bilder, som blivit inaktuella, van-
ligen skyndsamt av för att stenen skulle kunna användas på nytt .

I ovan fr amförda resonemang har ett försök gjort s att på ett annat
sätt än H olmberg tolka bakgrunden till 33-öringarn as ti llkomst, men
det måste erkännas, att tolkningen endast kunnat byggas på en sam-
manställning av indicier. Skulle den emellert id t rots bristen på verk-
liga fakt a vara riktig, har dessa märken i själva verket ett avsevärt
posthistoriskt int resse.
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