
»VÄRDELÖSA» FRIMÄRKEN
märken utan valör och märken med v ik tangivelse.

av A ke Oden

Frimärket, denna på sin tid så revolutionerande uppfinning och för
nutidens filatelister så fascinerande papperslapp, utgör ju ytterst en f orm
av kv itto frän postförvaltningen att föreskriven avgift erlagts för be-
fordran av en försändelse.

Ett kvit to anses regelmässigt böra innehålla uppgift om det mottagna
beloppets storlek. Det kan under sådana förhållanden anses natur ligt att
på varje fr imärke finns uppgift om det penningbelopp, som erlagts för
postbefordran. Så är ju också fallet med det alldeles övervägande antalet
fr imärken, även om, som vi skall se i det följande, vissa undantag från
regeln förekommer.

Man hade kanske kunnat vänta att när Världspostföreningen bildades
1874 skulle ha reglerats även frågan om vissa elementära uppgifter, som
skulle finnas på ett frimärke, exempelvis ursprungslandets namn och fr i-
märkets valör . Så skedde emellertid inte. D äremot fastställdes vissa prin-
ciper av innehåll , att fr imärken skulle för vissa ändamål ha särskild
färg, exempelvis enkelt inrikes port o röd färg, enkelt int ernationellt
port o blå färg. D essa föreskrifter har som bekant numera inte tillämp-
nmng.

Såväl före som efter Världspost föreningens t illkomst finner vi alltså
fr imärken, där någon valör inte angivits.
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Frimärk en utan v alör

Så är exempel vis fallet med Barbados' första frimärke, 1852/56. H är
var fr imärkets färg avgörande för värdet . Sålunda hade et t grönt märke
ett frankeringsvärde av ½ p., ett blått 1 p . och ett brunrött 4 p . H är ut-
nyttjade man alltsä i sin första edit ion i princip samma system som se-
dermera världspostunionen en identifiering av märkets användnings-
möjlighet efter färgen. Barbados' första emission var otandad. Den
komplett erades år 1858 med ytt erl igare två valörer, nämligen 6 p . och
1 sh. För dessa angavs emellert id värdena på märkena. N är sedermera
den första utgå van ersatt es med en and ra, 1860/70, som var tandad, och
ytt erl igare en 1870/73, bibehölls systemet med märken värda ½ , 1 resp.
4 p . utan värdeangivelse, medan 6 p . och 1 sh.-mä rkena fick valörerna
angivna. Färgena för de tre »valörlösa» mä rkena bibehölls i stort sett
med nyanser av grönt , blåt t och brunrött .

Det första fr imärket för Corrien tes1) utgavs 1856 i valören 1 real
M. C., och på detta angavs valören med siffror. N är man emellertid
senare övergick t ill att använda peso och centavo som valuta, förfor man
på det enkla sätt att posttjänstemännen fick i uppdrag att för hand med
två st reck st ryka över valörbeteckningen utan att sk riv a dit någon ny
v alör. Märke, som behandlats på detta sätt , hade et t frankeringsvärde
av 3 centavos. Fr. o. m. 1861 gick man ett steg längre och lät på plå-
ta rna slipa bort v alörbeteck ningen, I real, med påföljd att den för valör-
beteckning avsedda platsen på märket blev tom.

Den sittande Britannia anv ändes som motiv på f ri-
märk en utan v alör på T rinidad 1851, Barbados 1852
och Mauritius 1858. Cereshuv udet f inns på ett f ri-
märk e f a n Corrientes 1861, där v alören har slipats

bort.

' ) Delstat i Argentina .
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I T rinidad hade det första frimä rket, utgivet är 1851' ), et t värd e av
1 p . N ågon värdeangivelse fanns emellert id inte, oaktat det utgavs i
inte mindre än 4 olika färger, nämligen röd, lila (lilabrun), blå och
skiffergrå. A ven nästkommande edition av 1 p-märket saknar valör-
angivelse. Det trycktes i blå och mattblå färg, medan den därpå följande
edit ionen av år 1860, med ett värde av 1 p . men utan angivande av
värdet, trycktes i färgerna gråblå och mörkrosa. N är man emellertid
i denna edit ion utgav även märken i valörerna 4 och 6 p . samt 1 sh. an-
gavs valörerna på dessa.

Att A lbaniens första fr imärken, ut givna 5 maj 1913, saknar valörbe-
teckning, har sin särskilda historia. Dessa märken består av en rund
stämpel, som kring en vapenbild upptar inskriften »Ministeria e post-
teleg e telefonevet ». Märkena härstammar fr ån brevomslag med nämnda
stämpel, som var avsedda endast för tjänstebruk. Emellert id började
man avskilja och försälja urklipp av dessa kuvert som fr imärken till ett
pris av 1 piaster. Den 1 juni nämnda år släpptes ett annat märke ut -
urklippt eller nälperforerat ur kuvert - av liknande typ men med annan
text ; även dett a hade et t frankeringsvärde av 1 piaster.

Av senare utgivna fr imärken utan valörangivelse kan nämnas den år
1922 i R y ssland (Sovjet-Republiken) utgivna ser ien fr imärken med
tillägg för välgörande ändamål, med ett frankeringsvärde av 25 rubel
och med et t ti lläggsvärde av 5 rubel. Märkena är av motivkaraktär och
avbildar ångbåt, järn vägståg, lastbil och flygplan. Serien utkom omedel-
bart efter valutadevalveringen i Ryssland i november 1922, då 10.000
gamla rubier devalverades t ill en ny rubel.

Från Ryssland kan också nämnas de sex första märkena för W enden
i valörerna 2 kop (5) och 4 kop (1). Samtl iga dessa saknade valö rangi-
velse. Samma var förhållandet med de år 1865 och 1867 utgivna mär-
kena, avsedda för ry sk a p ostf örv altningarna i T urk iet, samt liga ur-
sprungligen av sedda för ett ryskt bolag »för sjöfart och handel».

Lok ala f rimärk en

Till en särskild grupp av »valörlösa» frimärk en kan hänföras sådana,
som haft ett begränsat anv ändningsom råde  - t . ex. lokalmärken eller
vilkas användning begränsats till v issa slag av p ostbef ord ran exem-
pelvis tidningsmi rken, milirära svarsportomä rken etc.

' ) Frimärk stypen, den sittan de Britannia, är densamma som an vän des a v Barbados
1852 och Mauritius 1858.
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Sovjet ry sk a f rimärk en med bilder av t ransportmedel f ör post.
De utk om utan v alör i nov ember 1922  i  öv ergangssk edet mel-

lan inflationsv alutan och den ny a rubeln.

Av det förstnämnda slaget är våra  sv enska  s. k . svart a lokalmärken
av år 1856. Detta märkes karaktär av fr imärke har varit omstridd, men
enighet torde numera råda därom, att det är av off iciell karaktär.
Märket, vars frankeringsvärde var 1 skill. b :co, gällde uteslutande för
utbärning av lokalbrev, och inkomsten av de försålda märkena tillföll
vederbörande post förvaltare. N är man är 1861 beslöt in föra ett fri-
märke me d 3 öres valör för lokalbrev att användas i de större städerna
samt på andra ort er, där Postverket skulle ano rdna lokalbrevbär i ng,
begagnade man sig int erimistiskt av plåtarna till det svart a lokalmärket .
Märkena trycktes i brun färg och hade som nämnt ett fr ankeringsvärde
av 3 öre. N ågon valörsiffra förekom inte. Märket kunde, oaktat det av-
sett s för lokalpost och bar inskriptionen »lokalbref» användas även för
andra försändelser och räknades då som et t 3-öresmärke.

Av liknande karaktär är det av »N orddeutsche Postbezirk» utgivna
stadspostmärket för  H amburg.  Märket som hade et t frankeringsvärde
av ' / s schilling , utkom 1869 och förekommer i olika nyanser av brunt .
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Lok alf rimärk ena som anv ändes  i  S tock holm 1856
och Ham burg 1869 sak nar v alörbeteck ning, det

sv enska t . o. m. uppgif t om v ar det utk om .

Lok aibrev f rån Hamburg den 25.4 1874 med f r märk et utan v alör.

T idningsmärk en

D e nu nämnda märkena har det gemensamt, at t deras användning
varit begränsad till visst  geograf isk t om råde.  En annan begränsning före-
kommer beträffande märken, avsedda för frankering av endast  v issa
slag av f örsändelser.  D e t id igast utkomna av denna art torde vara  tid-
ningsmärk en .

I  Osterrik e  utkom tidningsmärken utan valörangivelse första gängen
år 1851, dä Merkurhuvudet kom ut i t re färger, blå , gul och rosa, mot-
svarande värdet av 0,6, 6 resp . 30 k reuzer. Ytte rl iga re tidni ngsmärken
ut an valör utkom i Osterrike är 1858/59, dä med kejsar Frans-J osefs
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Tidningsmärk en j rän Osterrik e 1851, 1858, 1863 och 1867 sam t f ran
Ungern 1871 och 1900.

profil vänster, i två färger blå och grälila med et t frank eringsvärde i
båda fallen av 1 kreuzer. År 1863 utkom tidningsmärk e me d dubbelörn
med ett fr ankeringsvärde av 1,05 k r. i grålila färg och 1867 slutl igen kom
Merkurhuvud i lila färg, fr ankeringsvärde 1 kr. Samma märkesbild an-
vändes f . ö. för det år 1880 utkomna märket med angiven valör av / ±kr.

I  Ungern  använde man sig ocksä av tidn ingsmärken utan valörang i-
velse. År 1871 utkom märket med posthorn (munstycket åt höger) i
färgern a tegelröd-mörkröd utan valörbeteckning me d ett f rankerings-
värde av 1 kr . Samma är utkom tidningsmär k et me d posthorn ät vänster,
även dett a märke i rött också med ett f rankeringsvärde av 1 kr. Efter ett
mellanspel med tidningsmärken med valörbeteckning (1 kr.) å ren 1881
och 1898, ut kom år 1900 ånyo ett tidningsmä rke utan valörbeteckning,
denna gång i orange färg och med ett frankeringsvärde av 2 kr.

Militärmärk en

En annan begränsning i användningsmöjligheten har  militärmärk ena,
som utgivits av ett stort ant al länder, däribland även Sverige. De
svenska militärmärkena utkom första gången år 1929. Märkena var
t ryck ta på militärkuvertets baksida, och kunde, sedan de klippts eller i
de fall de varit perforerade rivits ur, användas som porto vid befordran
av brev till adressat i militär tjänst .
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M ilitärmärk en utgiv na  i  Sv erige 1930 och Finland 1943.

Av liknande beskaffenhet är de finska mi litärpostmärkena, de väl-
kända »Kenttäpost ia»-märkena, varav det första utkom 1941. Militär-
märken förekommer såväl av den beskaffenhet at t de avsågs komma t ill
användning vid postbeford ran till militär förl äggning eller v id beford-
ran av försändelser f rån sådan förl äggning.

Militärmärkena hade t ill sk illnad från de förut omnämnda intet för-
säljningsvärde och är därför at t hänföra t ill p ortof rihetsmärk en, varav
ett mycket stor anta l förekommer i olika länder. H är skall endast näim-
nas det särskilda märke, som användes i Schweiz för de därstädes under
fransk-tyska k riget internerade franska militärerna. Mä rket i r rektan -
gulä rt och har inskrift en »Milita ires francais internes en Suisse. GRA-
T IS».

T jänstef rim ärk en

En mä rkestyp , där valörbeteckn ing sakn ades, men förutom färgen
även texten skilde märkena å t förekom ifråga om Polens tjänstef rim är-

k en , ut givna år 1933 och 1935. Den förstnämnda utgåvan utkom i fär-
gerna p urpurlila och röd . På det lilafärgade märk et , frankeringsvärde 30

Tjänstef rimärk e utgiv et i Polen 1933, utan v alör.
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gr., är inskriften »Zwyczajna » (= vanl ig) och pä det röda märk et ,
frankeringsvärde 8O gr ., »Polecona » (= rekommenderat) . 1935 års ut-
gåva hade samma text men t rycktes i v iolblå och mörk röd färg, med

frankeringsvärde 25 resp . 55 gr.

Personliga f rim ärk en

En säregen form av valör lösa fr imärken var de i Span ien är 1869 resp .
1881 utkomn a märkena, som var avsedda att användas endast av för-
fat tarna D iego Castell resp . A . F . D uro vid försändande a v deras alster.
H är kan också nämnas de likaledes i Spanien utgivna fr imärkena, av-
sedda för ledamöter av senaten resp . deputeradekamm aren.

v en om det inte ä r fraga om sä rsk ild a märken utan end ast om namn stämp la r ,

kan i sammanhanget ocksä nämnas den po rto fri het , som ä t njutes 1 U SA a v p resi-

d enter och ä ven efterlevande hust ru r t ill dem.

Frimärk en m ed v ik tangiv elser

P å nu nämnda märken angavs sålunda om de gällde för beford ran av
vanligt eller rekommenderat brev . I and ra fall ha r på märket angivits
hur  stor v ik t  som fick beford ras genom anbringande av märket. Så var
fallet ifråga om  Spaniens  första tjänstemärke av år 1854. H är anges
viktsat serna ' /2 onza, svart/gul, 1 onza, svart/ rosa , 4 onz as, svart /grön
och 1 libra , svar/ blä . Aven i den andra utgåvan, år 1855, begagnade
man samma system med angivande av den högsta v ikt , som en brev för-
sändelse fick ha med de åsat ta märkena.

I v issa fall har man använt sig av en kombination av vikt- och värde-
angivelse. Så har sket t i  Peru.  N är den peruanska staten på sin t id be-
slutat införa f rimärken, kunde dessa pa gr und av div erse svärigheter
inte färdigställas i t id . Under fyra månaders t id under år 1857 begag-
nade man sig där för av märken, som stä lldes t ill förfogande av »Pacific
Steam N av igation Company ». P å dessa märken, som i en oval i märkets
mitt hade bilden av ett segelfart yg, fanns uppt ill angiv et vikt satsen / 2
resp . 1 O z, samt under ovalen värdeangivelsen 1 real resp . 2 reals. D en
lägre valören var t ryckt i blå , den högre i röd färg. N är peruanska sta-
ten i början av 1858 fick sina egna märken färdiga, upphörde försälj-
ningen av de p rovisoriska märkena.

Et t liknande förfa rande förekom ifr äga om R y sslands  första utgävor.
D et första fr imärket har i ovalen med dubbelörnen en text av lydelsen
»10 kop för 1 lot » (1 lot [lod] = 13,2 gram). H ärme d markerades, at t
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högsta vikten för brev, som kunde försändas mot detta porto, var en lot .
Till y ttermera visso försågs fr imärkena med vatt enmärke i form av en
etta. Detta innebar, att man även från märkets baksida kunde se, att
mä rket var gilt igt för befordran av brev om 1 lots vik t . Det första fri-
märket , som utkom i slutet av 1857 var otandat . Under 1858 utkom 10
kopeksmärket tandat, men fort farande med inskrift, som angav både
vikt och värde. Samtidigt utkom ytterl igare två valörer, en med in-
skrift 20 kop för tvä lot samt med vattenmä rk e i form av en tväa samt
en valör med inskrift 30 kop för t re lot med vattenmärke i form av en
t rea.

Det kan vara av int resse att i det ta sammanhang er inr a om två skisser
till fri märken, där samma ide med angivand e av bäde valör och vikt
framkom redan t idigt, en i Sverige och en i Danmark. Den svenska skis-
sen, fr amlagd av Pehr Ambjörn Sparre 1854, innehöll i vapenskölden
valörbeteckningen, 4 sk B :co medan i textband erollen angivits vikten, 1
lod. Det danska utkastet är en blyert sskiss av M. W. Ferslew 1850. I
en tväringad ram anges under kungl. krona valören 4 sk, medan i ramen
anges inte bara högsta vikt, 1 lod, utan dessutom uppgift om at t märket
avser »enkelt brev ».

Frimärksf ö rslag f ran D anmark 1850 och Sv erige 1854.
Båd a f örslagen anger v ik tsatsen f ör enk elt b rev .

Inf lationsmärk en

Inf lationer har vå llat särskilda svärigheter när det gäller att ange
frank eringsvärdet pä fr imärken. Under den våldsamma inflationen efter
första världskriget, när den ty ska valutan sjönk för varje dag och portot
höjdes prakt iskt taget dag från dag, först till tusen mark, sedan t ill
millioner och slutl igen t ill mil liarder mark, förekom det att man på
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Tjänstef rimärk e f rån Spanien 1854
och f rimärk e f rån Ry ssland 1858.
Båda har v ik tangiv else men det

f örra sak nar äv en v alör.

försändelserna anbragte en stämp el »Gebuh r bezahlt» utan att portot
angavs i mark. Från denna tid härstammar också vissa s. k . Gebuhr-
zetteln, en förenklad form av fr imärke. Exempelvis utgavs i H alle a. d .
Saale särskilda märken med inskriften »Gebuhr bezahlt, taxe percue» i
två olika utföranden.
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Brev omslag med dubbelporto (f rimärk en av 1858 ärs ty p) av sänt f rån
Ry ssland till U p sala 1872.

I Ungern, där man efter andra världsk riget 1946 hade motsvarande va-
lutaproblem - här blev dock den högsta utgivna valören 500.0 0 billio-
ner pengö - övert ryckte man en åren 1943/ 44 utgiven serie med bokstä-
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l nf lationsf rimärk en f rån Ungern 1946. Genom på try ck i sv art eller röd f ä rg angav s
f örsänd elseslaget, t ry ck sak , brev etc. i stället f ö r v alö ren . Pä try ck en gjord es p å en

f rimä rk sserie f rån 1943 som v isar historisk a p erson er och h elgon.

ver, angivande f ör vilka f örsändelser märkena var gilt iga. Man får an-
taga att märkena då vid postanstalt erna säldes till »dagspris». Dessa
märken var enbart gilt iga för inlandsporton. De påtryckta bokstäverna
var förkortningar för ungerska ord med följande betydelse:

Any (aryminta nyomtatvany) = varup rov, t rycksaker
Hlp (helyi lev. lap) = lokalt postkort
H I (helyi level) = lokalbrev
T ip (tavolsagi lev. lap) = inländskt postkort
TI (tavolsägi level) = inländskt brev
Aj! (ajan llott level) = rek. brev
Cs 5 = paket 5 kg
Cs 10 = paket 10 kg
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Portof rimärk en f ran Spanien 1916 f ö r ledam öter av parlamen tet och f rän
N ed erländerna 19 16 f r in ternerade belgiska soldater.

Förestä ende »sma kprov» pa »valör lösa » frimä rken visar att det före-
kommer märken utan varje som helst valörangivande, märken, där
färgen ger vägledning, där man angiv it vilket slag av försändelser fr i-
märket är gilt igt för, märken med angivande av högsta v ikt hos för-
sänd else, som får t ransport eras med märket som frankering och märken,
där utöver v iktangivelsen även angivits valören.

Min lilla art ikel gör ingalunda ansp råk på att vara någon fullständig
inventering av märken av dett a slag. D et är fastme ra ett axp lock inom
ett sävit t jag vet hit ti lls icke bearbetat område. En fullständig in-
ventering skulle bli inte bara synnerl igen t idsk rävande utan även vålla
svårigheter ifr åga om gränsd ragningen . Skillnaden mellan egentl iga fr i-
mä rken , portofri hetsmä rken och halvoff iciella märken kan många
ganger var svär at t d ra . A tt göra ätski llnad mellan tyska inflat ionsfö r-
sändelser med Gebruhrzettei och sådana med enb art pät ryck »Gebuhr
bezahlt » kan vara vanskligt . Likaså mellan försändelser med militär-
märken och sådana, där med stämpel eller handskr ift angivits at t för-
sändelsen är port ofr i.

Som synes är området vidst räckt och väl värt int resse från samlarnas
sida.
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