
OSCAR II -

DE FÖRSTA FRIMÄRKENA I KOPPARTRYCK
Av Robert Mattson

Frimärkst illverkningen i Sverige kom att inledas av en privat t ry -
kare - greve Pehr Ambjö rn Sparre . Denne tryckte frimärken mellan åren
1855- 1872 pa uppdrag av Generalpoststyrelsen . Det kontrakt man upp-
rättade med Sparre 186 1 hade löpt ut 187 1. varför man infordrade nya
anbud på fortsatt tillverkning . Under den tioå rsperiod som kontraktet
gällde hade vid ett flertal t illfällen krit ik riktats från postanstä llda mot de , i
deras tycke , små och svårlästa valörsiffrorna på de kurserande vapentyp-
frimärkena . Inom Generalpoststyrelsen ansåg man de ssutom att kostna-
derna för frimärksframställningen blivit oroväckande höga . Dett a torde ha
varit anledningarna till att anbudsförfrågningen utlystes officiellt i olika
t idningar och att Sparre inte automatiskt fick sitt kontrakt förnyat.

Sj u anbud inkom, varav ett inlämnades av sedeltryckaren Pehr Olof
Bagge . Denne hade tillsammans med sin fader Jonas Bagge - varit
med i anbudsgivningen redan år I 86 1. P O Bagges förslag vid det tillfället
antogs , medan gravyrer och tryckning utfördes av Sparre . Det var emeller-
t id endast t ill valörerna 3, 17 och 20 öre liggande lej on Bagges förslag
antogs . Sparre hade erhållit tryckningskontraktet genom att kraftigt redu-
cera t illverkningskostnaderna av de gällande vapentypfrimärkena . Kon-
traktstide n var satt till tre är men Sparre yrkade , at t den skulle ut sträc kas
t ill tio år med successiv sä nkning av priset på frimärkena . Generalpoststy-
relsen biföll detta krav .

I 87 1 års segrande förslag i anbudsgivningen av frankotecken utgjordes
av ringtypsfrimärkena vilka P O Bagge , som nu övertagit ledningen av
faderns tryckeri, börj ade t illverka inför utgivningen de n I j uli 1872 . I
kontraktet som upprättats med Generalpoststyrelsen den 2 1 oktober 187 1
stipulerades också , att t ryckeriet skulle överta och ombesörj a t illverkning-
en av de sista upplagorna av vapentypfrimärkena . P O Bagge erhöll därför
tryckmaterielen från Sparre för detta ändamål och arbetet slutförde s i
Bagges tryckeri . Bagge hade också tecknat ett kontrakt med Generalpost-
styrelsen om framställningen av de nya helsakem a ; frankokuvert och post-
kort , som skulle emitteras år 1872. Kuvert - och kortämnena t ill dessa
levererade s av Lithograf iska Aktiebolaget i Norrköping fram till är 1879. d
även den delen av tillverkningen enligt kontrakt kom att ombesörjas av
Bagges Sedeltryckeri . Man fick från detta år ensamrätten på tillverkningen
av frankotecken .

Pehr Olof Bagge avled hösten 1872 vilket fick till följd , att brodern , Jacob
Bagge , övert og verksamheten och kontrakten med Generalpoststyrelsen
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Jacob Bagge (1848-1892) var f öreståndare f ör både Riksbankens Sedeltryckeri och Bagges
Sedeltryckeri f rån f ebruari /873 f ram till sin död den 6 j uli 1892.

Max Mirowsky I / 858-/ 939) vid 23 års ålder då han anställdes vid J acob Bagges Sedeltryckeri.
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1873. Brödern a hade gått i lära hos fadern, professor Jonas Bagge , vilken
var chef för Riksbankens Sedeltryckeri frän 1852 fram till sin död 1869.
Därefter erhöll sonen Pehr Olof Bagge denna tj änst , och efter dennes snara
frånfälle övertogs den av brodern Jacob Bagge . Chefskapet för Riksban-
kens Sedeltryckeri gick således i arv , vilket inte är så märkligt , då Riksban-
kens och firman Bagges Sedeltryckeri låg i samma fastighet Skeppsbron
40 i Gamla Stan . Man hade särskild personal anställd vid Riksbankens
Sedeltryckeri på fjärde våningen i byggnaden . På de övriga våningarna
trycktes frimärken, olika blanketter åt Postverket , aktier , obligationer,
sedlar åt privata banker och dyl. Man förfogade över 23 rum i byggnaden .
På nedre bott en i posthuset vid Lilla Nygatan 6 tillverkades helsakerna .
Perforering och paketering utfördes också i posthusets lokaler , av personal
t illhörig Bagges Sedeltryckeri. Alla maskiner , utom perforeringsaggrega-
ten , ägdes av tryckeriet. Generalpoststyrelsen krävde strä ng kontroll av
tillverkningen, vilket kunde ske lättare , när man ägde perforeringsverkty-
gen och verksamheten bedrevs i egna lokaler . Tryckerie t hade på 1880-talet
drygt 50 anstä llda , vilket tyder på en betydande verksamhet.

De år I 872 utgivna frimärkena av ringtyp t illgodosåg de postanställdas
önskemål om stora , tydliga valörsiffror . Förslagen hade utarbetats av gra-
vören Julius Lepper i Berlin på uppdrag av P O Bagge . Lepper var morbror
till en 14-årig ung man vid namn Max Mirowsky , vilken vid den tiden gick i
lära hos honom. Mirowsky skulle senare spela e n stor roll för svensk
frimärkstillverkning.

Max Mirowsky föddes i Berlin 1858 och gick i lära hos Lepper under fe m
år . Han studerade samtidigt på Tekniska skolan i Berlin och praktiserade i
två år på Trowitsch & Sons stilgjuteri. 1879 erhöll Mirowsky anställning vid
Rikstryckeriet i Berlin, varefter han reste till Sverige och anställdes hos
Jacob Bagge år I 88 I. Där utförde han gravyrer till olika sedlar avsedda för
privata banker och fick den delikata uppgiften att gravera Sveriges första
port rättfrimärke - Oscar II 10 öre - vilket utgavs i boktryck år 1885.

Mirowsky graverade också de första koppart rycksfrimärkena med Oscar
II :s port rätt. Ett arbete , som visade sig skulle ta hela fem år , eftersom en
rad olika förslag refuserades . År 1899 slutade han vid tryckeriet och tog
anstä llning hos ett annat t ryckeri - AB Jacob Bagges Söner .

K opp artryck
Alltsedan skilling banco-frimärkena utgavs den I j uli 1855, hade frimärkena
tryckts i boktryck . Det var en rent hantverksmässig metod , vilken krävde
gott handlag och skicklighet av tryckarna för att resultatet skulle bli t ill-
fredsställande . Det mödosamma arbetet utfördes under Sparre-epoken i en
handpress av digeltyp av märket Albion. När Bagges Sedeltryckeri fort-
satt e verksamheten, använde man sig av en boktryckspress av märket
Koenig & Bauer . Den var av cylindertyp . Även koppart ryck kunde utföras
i cylinderpressar. I cylinderpressen användes en vals som rullade över
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arkens baksidor för att t rycka arken mot tryckplåten. En re lativt liten yta
av valsen berörde samtid igt pappersarket varför en mindre kraft behövde
anbringas på valsen , än om en digel ' hade använ ts . Tryckplä ten vilade på
ett rörligt fundament. Vid tryckningen fördes fundamentet fram och å ter
under valsen . Tryckplåten avgav därvid färg åt arket , på olika sätt beroen-
de på om plåten var utförd för boktryck eller koppartryck . Vid boktryck
avger alla upphöj da part ier på en try ckplat färg på arket medan de ned-
sänkta inte berörs av tryckfårgen och lämnar otryckta falt . Vid koppar-
trycksförfarandet är tekniken omvänd dvs a lla nedsänkta partier avger färg
men inte de upphöj da .

Den 9 j anuari 1885 fick Bagge del av Generalpoststyrelsens beslut att
valörerna 5 och 20 öre skulle ges ut i samma utförande som den redan
utgivna IOöres valören i boktryck med Oscar II : s porträtt i vänsterprofil.
Först efter mer än ett år . den 5 februari 1886, kunde förvaltaren för
frimärksförrådet meddela , i en skrivelse till Generalpoststyrelsen , att
t ryckplåtarna till 5 och 20 öres valörerna var färdiga . Han poängterade , att
de var utförda för koppartryck , vilket tyder på att Bagge och Generalpost-
styrelsen muntligen hade kommit överens om dett a tryckförfarande . An-
tagligen föredrog man koppartryck framför boktryck , trots den mer än
dubbla ti llverk ningskostnaden . p g a boktryckets olämplighet vid tryck av
porträttfrimärken . Inte minst kungen sj älv var mån om ett gott frimärksut-
förande och förslagen med hans porträtt skulle godkännas av honom per-
sonligen . De inlämnade förslagen godkändes inte , vilket resulterade i nya
förslag. De flesta av de efterfölj ande förslagen utfördes i Sverige men några
också i utlandet. Som förlagor användes olika fotografie r , dels i hel- dels i
halvprofil.

Inte mindre än tolv olika förlagor utfördes innan tryckningen kunde
verkställas . Det tolfte och godkända förslaget påminner mycket om 10 öres
valören i boktryck . Förlagan bestod av ett fotografi av kungen i hel väns-
terprofil och var fotograferad av Gösta Florman . Ungefär fem år hade
förflutit från det första refuserade förslaget till det sista godkända . Den 28
april 1890 godkändes det tolfte förslaget av Oscar II. Generalpoststyrelsen
hade , vid ett tidigare tillfälle , bestämt att även 10 öres valören skulle utges i
koppart ryck . Denna skulle ha samma utförande som 5 och 20 öre s valörer-
na . Först e lva månader efter det att Oscar II hade godkänt det sista
förslaget utgavs de första koppart rycksfrimärk ena . den 25 mars 189 1, i
valören 5 öre .

Tryckmaterielen
E n moderstämpel utan valörsiffror graverades av Max Mirowsky för att
kunna använda s för flera olika valörer i samma serie . Fyra stycken stä mp-
lar är kända där tomrum har lämnats för valörsiffrorna . E n av de fyra

' Digel = en järnplatta som trycker pappersarket mot tryckplåten.
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E tt a v Oscar HI godkant mo derstämpelav-
drag utan valörsiffr a. Detta avd rag vi sar
gravy rskillnader i posthornen, näsans ut-
f ormning, ögat , öra/ m m 1110 1 de sedermera

graverade moderstamp larna med
valörsiffror.

överensstä mmer i gravyre n med de å tta moderstämpelavdrag som Oscar II
godkände . De tre övriga saknar gravyrer i posthornen upptill. En av de tre
saknar dessutom gravyrer för texten »öre». Dessa tre stämplar torde vara
förstadier t ill den fjä rde och godkända typen då all övrig gravyr är identisk .
En överföringsrulle , som var tänkt att överföra modergravyren till olika
bildstansar . har gravyravtryck som överensstämmer med dessa fyra
stämplar men i positiva bilder - s k pat riser ' .
Då metoden att överföra en gravyr via en överföringsrulle till en bildstans
tydligen inte var utprovad av personalen vid tryckeriet , begick man missta-
get att använda sig av alltför stort t ryck på moderstämpeln varför denna
började spricka . Avtrycket på överföringsrullen ble v inte heller tillfreds-
ställande . Detta fick till följd att Max Mirowsky blev tvungen att fortsätt -
ningsvis gravera nya moderstämplar - en för varj e valör. De elva månader
so m förflöt mellan moderstämpelavdragens godkännande och de första
tryckleveranserna kan delvis förklaras av att missödet med moderstämpeln
inträffade . I den inventarieförteckning som upprättades år 1893 över i
t ryckeriet befint lig tryckmateriel (Generalpoststyrelsen var skyldig enligt
kontrakt att ersätt a Jacob Bagges Sedeltryckeri för denna materiel) redovi-
sas kostnaderna för framställningen av originalstämplar , originalplåtar
m m. I den upptas bl a » I st originalstämpel utan valör - 300 kr , 5 st d ito
för valöre rna 5, 10, 20, 30, 50 öre - 1500 kr .» Detta visar tydligt a tt
kostnaderna för de sex moderstämplarna var 300 kr styck . Att stämplarna
med ingraverade valörsiffror är moderstämplar måste klarläggas då de i
olika sammanhang felaktigt kallats för bildstansar.

' Matris = gravyren är nedsänkt och bilden spegelvänd .

Patris = gravyren är i upphöjd relief och bilden är rättvänd .
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Till de första fem valö rerna användes en specie ll metod för tillverkning
av tryckplätar . En moderstämpel inpressades i små blyplattor som därefter
j usterades med största noggrannhet. 100 st blypatriser framställdes så lunda
och samman löddes till ett block . Ett sådant 100-block nedsänkt es i en
kopparsulfat lösning och kopplades till ett batt eris negativa pol. P blypatri -
sen utfälldes en kopparhinna av lämplig tj ocklek . Fällningen lo ssades från
blypatrisen och förstärktes på baksidan med stilmetall. Den nu erhållna
originalplåten försilvrades och nedsänktes ånyo i en kopparsulfatlösning
och anslöts till en negativ pol. Fällningen , som lossades varsamt från
originalplåten , bar bilden upphöj d (patris). Patrisen försilvrades liksom
originalplåten och behandlades i övrigt på samma sätt varefter en ny
fällning kunde tas . Denna fällning kunde nu användas såsom tryckplåt när
den pågjutits med st ilmetall av några millimeters tj ocklek på baksidan .
Patriserna och matriserna , på vilka koppar utfälldes , fernissades på de
sidor där koppar inte skulle fasta . Metoden att försilvra plåtar var nödvän-
dig för att kopparhinnan lätt are skulle kunna lösgöras .

De moderstämplar som har använts - en för varj e valör t ill Oscarsfri -
märkena - är alla inbördes olika . Det förhållandet upptäckte Kenneth H
Beales , Belfast vilket han anmärkte i en art ikel i Svenska Frimärksbytes-
föreningens t idskrift år 1955 kallad »Variat ioner i Oscar Il -typen». Han
påvisar olikheterna mellan valörerna på ett sådant sätt , att det är stä llt utom
allt tvivel att en moderstämpel är graverad för varj e valör . Beales menar att
det är bildstansarna som har efterj usterats men om nu sådana skulle ha
existerat hade de förstörts av de omfatt ande ingrepp som behövts . De
olikheter som omnämns är i huvudsak lokaliserade till några detalj er i
märkesbilden:
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N äsborren är ganska väl markerad. Ingen
synlig ögonvita . Öronsnäckan är spetsigt

avlång.
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I . Vänste r postho rn
2. Höger posthorn
3. Banderollens vimplar
4. Port rättets bas
5. Örats konturlinj e
6. Kraftiga parallella linj e r i högra vertikalbandet hos 20 öres-valören

Markerad näsborre. Väl synlig ögonvita.
Oronsnäckan är n@got spetsig .

Näsborren är ganska väl markerad. Ögon-
vitan är skönj bar. Öronsnäckan är

nästan rund.
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De ssutom kan ytt erligare några skilj aktigheter som inte upptas i artikeln
nämnas:

7. Näsans utformning
8. Ögat och ögonvrån
9. Örats form

Omarkerad näsborre. Synlig ögonvita .
Oronsnäckan är diffus och n@got sp etsig .

Markerad näsborre . Sy nlig ögonvita .
Öronsnäckan är nästan rund . Parallella

linj er i högra vertikalbandet.
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Papper
Under boktryc ksperioden hade handgjort papper använts vid frimärks-

tryckningen fram t ill år I 886. Då dett a papper , som le vererade s från Tumba
Pappersbruk , visade sig ha bristfällig kvalitet övergick man t ill att importe-
ra maskingjort papper från Tyskland . Det handgjorda papperet kunde t ex
innehålla knutor som skadade try ckplä tarna . De tryckta frimärkena uppvi-
sade därför ofta små vita fläckar i märkesbilden. Papperet var också ibland

ä sborren är ma rkerad . Ogonvitan är
knapp t skönj bar. Oronsnäckan är diffus

och spetsig .

N äsborren är omarkerad. N äsan är kraf tigt
böj d . Ingen ögonvita . N ågot diffus och

nästan rund öronsnäcka.
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Markerad näsborre. Knapp t skönj bar ögon-
vita .Nästan helt r und öronsnack a.

extremt tunt e ller tj ockt vilket försvårade tryckningen och resultatet blev
mindre lyckat.

Man införde ett kontrollsystem som innebar tryckning av posthorn på
arkens baksidor . Det var anpassat så , att varj e tänkt frimärksbild skulle ha
ett blått posthorn applicerat nedtill på baksidan. I marginalerna anbring-
ades ått a stycken större posthorn.

Till skillnad mot boktrycksfrimärkena skulle man , vid framställningen av
frimärken i koppartryck , använda sig av vattenmärkt papper. Bagge åtog
sig i ett kontrakt med Generalpoststyrelsen att införskaffa sådant papper
från Klippans Pappersbruk . Det maskingjorda papperet skulle förses med
vattenmärken i form av kronor och med marginalvatt enmärken med texten
»KONGL POST VE RKET». För detta ändamäl lät Bagge ti llverk a tva
stycken s k dandyrullar. De levererades från den tyska firman Gott lieb
Heerbrandt , Raguhn i Anhalt. Samma firma tillverkade en dandyrulle för
provstämpling av frimärkspapper redan år 1888. Det gravyrförslag som
populärt kallas för »det läng smala huvudet» trycktes på prov på olika
papper bl a på sådant som hade vatt enmärken från denna första dandyrulle .

E n dandyrulle utgjordes av en vals som var klädd med mässingsduk .
Duken bestod av tunna sammanvävda mässingstrådar. På duken var små
kronor fastsydda samt även marginalbokstäverna . Dessa var också utförda
i mässing. På rullen kunde 800 stycken kronor appliceras . Varj e frimärke ,
som trycktes i koppartryck e ller i vissa fall boktryck , skulle ha ett sådant
vattenmärke i form utav en krona . F irman Marshall & Company tillverkade
omkring 1906 en dandyrulle med 800 stycken kronor , vilken var uppdelad
på längden i ått a lika stora delar , motsvarande ätta halvark - tvä halvark
bredvid varandra (8 x JOOkronor). Varannan åttondel var placerad rätt-
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vänd och varannan omvänd . Rullens omkrets var lika med två halvarks
bredd . Papperet levererades i helark med plats för 200 frimä rken oc h
bestod till en börj an av 50  o/c ce llulosa och 50 bomullslump. Senare , år
1908. kom träfritt lumppapper till användning.

Den I april 1893 ombildades Jacob Bagges Sedeltryckeri till aktiebolag
och chefen för Generalstabens Litografiska Anstalt , hovintendent Alger-
non Börtzell. vilken var delägare i det nya bolaget, utsågs till föreståndare
för tryckeriet. Hans främsta uppgift som chef blev att förnya alla t idigare
kontrakt , undertecknade av Jacob Bagge . Börtzell slöt nytt kontrakt med
Klippans Pappersbruk om tillverkning av papper till både frimärken och
helsaker. Den första leveransen koppartryckspapper år 1893 hade en an-
norlunda krympning vid fuktning än tidigare leveranser och det medförde
att både den översta och den nedersta frimärksraden perforerades genom
bilden . Papperets felaktiga krympning blev ett ständigt å terkommande
problem för tryckeriet. Vid ett tillfälle var papperets krympningstolerans så

Vattenmärkt p rovpapper vilket levererades f rån Klippans Papp ersbruk den 8 augusti /888.
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bristfällig, att större delen av årsleveransen fick makuleras eller användas
till tryckning av tvåfärgad siffertyp i boktryck. Ett nytt part i papper fick
dä rför levereras från Klippans Pappersbruk . För kontroll vid papperstill-
verkningen var tryckeriet tvunget bekosta uppehälle och lön för en person,
anställd vid Postverket , under 45 dagar per år .

Stundtals kunde små hål uppträda i koppartryckarken . Dessa hål släppte
igenom gummit vid gummeringen , vilken ägde rum efter tryckningen . Ar-
ken anbringades på en vals i en gummeringsmaskin . Gummit kunde då
tränga igenom hålen och lägga sig på valsen , vilket resulterade i, att två ark
förstördes varj e gång och fick makuleras . Detta missförhållande påpekade
Carl Laurin (han efterträdde Börtzell som föreståndare för t ryckeriet den 6
oktober 1893) för ingenjör Olof Naucler vid Klippans Pappersbruk i ett
brev daterat den 2 maj 1894 .

I j anuari 1895 beslutade man på tryckeriet , att fyra nya vattenmärken
skulle anbringas mellan halvark en i form av kors . Dessa kors var ämnade
som riktmärken vid iläggningen av helarken i tryckpressarna . Man hade år
I 894 föreslagit , att ringar med punkter skulle utgö ra dessa nya vattenmär-
ken men då man från pappersbrukets sida i stä llet ville ha tecken i form av
kors bifölls dett a förslag. Resultatet av dett a blev att de två dandyrullarna
skickades till firman Gott lieb Heerbrandt . Raguhn i Anhalt , Tyskland för
ändring. Denna firma mottog även dandyrullarna med j ämna mellanrum för
reparationer , då kronorna ofta deformerades e ller lossnade vid papperstill-
verkningen . I 906 översändes den ena av rullarna till firman Marshall &
Stoke , Newington , London för ändring. Firman lät »sy» fast kronorna och
marginalbokstäverna på ett annorlunda sätt än tidigare och samtidigt öka-
des avstånden mellan kronorna . Dett a hade antagligen att göra med pappe-
rets annorlunda krympning vid fuktningen före tryckningen .

19 11 utgavs valörerna 20 och 25 öre på ett papper , som var avsett för
Gustaf V-frimärkena . Detta papper, so m likaledes tillverkades vid Klip-
pans Pappersbruk , har inte något annat vattenmärke än texten »K UNGL
POSTVERKET» i marginalerna .

Tryckning
I november är 1886 och j anuari 1887 anlände två stycken beställda

koppart rycksnällpressar från C. Guy , Paris . Denne drev en rörelse t ill-
sammans med Hippolyte Marinoni. Marinoni som var direktör för tidning-
en »Le petit j ournal» var även känd so m konstruktör av rotat ionspressar
för tidningstryck . Båda pressarna kom att användas för tryckning av fri-
märken i koppart ryck . Pressarna kostade 34 000 kr tillsammans och då var
de långt ifrån fullständiga . Guy och en montör reste till Stockholm för att
hj älpa till med monteringsarbetet. E xtra t illbehör levererades av Köpings
Mekaniska Verkstad samt Bolinders AB . Kostnaderna steg därför med
6 000 kr. Pressarna , som var specialtillverkade för tryckeriet , fungerade
ändå inte t illfredsställande t ill en början . Den ena av pressarna var mindre i
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formatet än den andra och var något annorlunda konstruerad . Den var ,
visade det sig , mer fulländad i sin konstruktion och när den större pressen
efter ett par år börj ade bli mer och mer funktionsoduglig lånade man delar
från den att användas till den mindre pressen .

När efterfrågan på frimärken , framförallt då 5 och 10 öres valörerna
ökade , kontaktade man firman H . Marinoni år 1894 för bestä llning av en ny
koppartryckspre ss . Den lilla fungerande pressen hade då en kapacitet av
588 ark i timmen . Den beställda skulle  få  en väsentligt större kapacitet. I ett
brev till Marinoni, den 17 oktober 1894, klargör man för firman att : » . . . vi
brukar try cka 2 1,5 x 24 .5 cm. men skulle vilj a t rycka detta dubbelt om nu
inte den önskade maskinen är för stor eller för dyr». Då det mått som anges
överensstämmer med formatet för ett halv ark ( I 00 frimärken) är det tyd li-
gen så , att först när den rekvirerade pressen togs i bruk kunde man med
denna trycka i dubbla formatet dvs helark . När tryckning utfördes i helark
användes två tryckplåtar om vardera 100 frimärksbilder. Den ena av plå-
tarna placerade s omvänt i förhållande till den andra i pressen . Dett a hade
sin förklaring i, att helarken , som hade formatet 30 x 52 cm, hade vatt en-
märkena placerade på motsvarande sätt. Man kunde därigenom undvika
omvända vatt enmärken om arken ilades rätt vänt i t ryckpressen . Lades de
däremot upp och ned erhöll alla frimärken i arket omvända vatt enmärken .
Omvända vatt enmärken är kända hos samtliga valörer hos Oscar I I-
e missionen.

För att H . Marinoni skulle kunna utföra provtryck i den beställda pres-
sen översände tryckeriet två stycken nedslitna tryckplåtar i valören 10 öre .
Man bifogade dessutom JOO stycken helark koppart ryckspapper samt ett
provtrycksark vilka , precis som try ckplätarna . skulle returneras efter ut-
förda provtryckningar. Då tryckplåtarna och de tryckta helarken senare
återsändes t ill tryckeriet , visade det sig, att fem helark saknades . Eftersom
denna utlåning hade skett med benäget tillstånd av Generalpoststyrelsen
var man mycket orolig över det inträffade . Tryckeriet skulle , enligt kon-
trakt , ersä tta postverket med 200 kr för varj e icke redovisat helark (ett
helark kunde j u tryckas i den högsta valören I kr). Dessa försvunna helark
återsändes emellertid så småningom till t ryckeriet.

Den nya pressen levererades i december 1895 och anlände till tryckeriet
den I 4 februari I 896. Den hade kostat I 9 000 Frs ( = ca I 4 000 kr). Kapa-
citeten var 625 helark i t immen vilket var mer än dubbelt så mycket som
den tidigare pre ssen kunde prestera . Till en början hade man problem med
hållbarheten hos vissa kugghj ul men då pressen hade intrimmats en tid
fungerade den tillfredsstä llande .

All frimärkstryckning bedrevs i fastigheten Skeppsbron 40 fram till år
1900. Tryckeriet flyttade den 29 oktober 1900 till ett nybyggt hus på
Bryggare gat an 18. Firman P A Norstedt , vilken var aktieägare i AB Jacob
Bagges Sedeltryckeri, flytt ade in i de tre översta av det fem våningar höga
huset. Den 27 oktober 1903 invigdes det nya posthuset på Vasagatan .
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Är / 9(}() flyttades den verksamhet som bedrivits vid Skeppsbron 40 till Bryggaregatan 18. Det
nybyggda huset inrymde både AB Jacob Bagges Sedeltryckeri och fi rman P A Norstedt .
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Samma dag utgavs den sista valören i Oscars-serien - 8 ö re . I det nya
posthuse t fortsatt e den verksamhet som tidigare bedrivits i posthuset på
Lilla Nygatan - helsakst illverkning. perforering och paketering av fri-
märken .

Ar 189 1 giord es en polisundersökning av verksamheten i AB Jacob
Bagges Sedeltryckeri då det uppdagats att diverse pro vtryck hade sålts
privat på olika håll i Göteborg. En av de anställda vid tryckeriet , som
tidigare flytt at från Göteborg. blev starkt misstänkt och åtalades senare .
Han hade arbetat som iläggare vid en av tryckpressarna och därigenom haft
tillgång t ill provtrycksark i svart. Då arbetsrutinerna vid polisundersök-
ningen beskrevs i e tt brev till Generalpoststyrelsen framkom några intres-
santa fakta om verksamheten .

Tillverkningen av Oscarsfrimärkena utfördes i två koppart ryckspressar i
en tryckerilokal på första våningen , Skeppsbron 40. På andra våningen
trycktes ringtypsfrimärken , tj änstefr imärken och lö senmärken - samtliga
i boktryck . Vid varj e koppart ryckspress arbetade en tryckare , en iläggare
sa mt en hj ä lpreda (oftast en minderårig poj ke). Före varje tryckningstill-
fälle skulle tryckplåten noga inpassas i pressen . När detta moment var klart
vidtog en s k upplappning av cylindern. På denna c ylinder klistrades pap-
persark som, om någon del av cylindern tryckte för kraftigt mot plåten ,

Tillverkning av helsaker, perf orering och kontrollräkning av fr imärksark utf ördes av tryck-
eriets egen p ersonal i Postverkets lokaler. Här ses p ersonalen i verksamhet i posthuset vid

Li lla N ygatan år / 903 innan man flyttade till det nya på Vasagatan.
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En iläggare, mottagare och tryckare ses här upp radade f ramf ör en koppartryckspress år
1908. Förmodligen var det denna p ress som levererades f rån fi rman Marinoni år 1896.

kunde skäras ut för att trycket skulle bli j ämnt , eller också klistrade man
fast lösa pappersbitar på cylindern för att därigenom erhålla ett något
kraftigare tryck. Tryckfärgen hälldes i en särskild färglåda monterad i ena
änden av pressen. På ett s k färgbord passerade sedan färgen mellan två
stycken rivvalsar för att fördelas och efter dett a följ de hoppvalsarna som
utjämnade färgen på tryckplåten . En färgtorkare , som bestod av en vals
över vilken en fi lt rullade , torkade av plåtens plana yta så att endast färg
fanns kvar i fördj upningarna . Varje tryckning föregicks av en provtryck-
ning varvid en iläggare matade in ett ark åt gången och hj älpredan fungera-
de som mottagare . Sex stycken ark trycktes med svart färg på speciellt
provtryckspapper. Dessa granskades först ingående för att sedan brännas.
Ett sådant förarbete kunde ta ända upp till två dagar att utföra . När så
sj älva tryckningen skulle utföras arbetade man praktiskt taget oavbrutet ,
från klockan åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen utan någon annan
rast än för naturbehov.

Tryckplåtarna som bestod av koppar med stilmetall på baksidan, över-
drogs före tryckningen med ett tunt j ärnskikt. För dett a ändamål hade man
ett särskilt »förjerningsrum» i tryckeriet där plåtar erhöll järnskikt på
galvanisk väg. På alla plåtar från 1894 och framåt finns det två ingraverade
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streck . De är några millimeter långa och löper horisontalt , en på varj e
långsida, ett par millimeter ut från mellanrummet mellan femte och sj ätte
fr imärksraden . Det är förmodligen inpassningsmärken för perforeringsagg-
regatet.

Innan tryckningen kunde verkstä llas skulle koppartryckspapperet fuk-
tas . T ill de ä ldre pressarna hade det funnits fast monterade fuktningsappa-
rater men då dessa inte användes pga dålig funktion fuktade man papperet
för hand med speciella fuktbrädor till hj älp . För att papperet skulle kunna
ta upp tillräckligt med färg vid sj älva tryckningen, fordrades det att plåtarna
var varma . De värmdes upp medelst en gaslåga som var placerad under
fundamentet. När sedan pappersarken hade tryckts , skulle de torka i ett
torkrum med god ventilation . Efter torkningen gummerades frimärksarken
i en gummeringsmaskin . Arken lades på en vals i maskinen som förde dem
igenom ett gummibad varefter överflödigt gummi avskrapades .

Färger
De färger som användes vid tryckningen av Oscarsfrimärkena leverera-

des av olika fabrikanter i Tyskland , Frankrike och Danmark . Färgerna revs
i tryckeriets färgrivningskontor vid Värm dögatan 68 i Stockholm. Dessa
färgstoffer blandades tillsammans med koppartrycksfernissa till en lämplig
konsistens , som vid koppartryck skulle vara degliknande . Några färgstof-
fer . som användes till de fem första valörerna - 5, 10, 20, 30 och 50
öre var : kromgult , toppgult , miloriblätt , ryssgrönt , äkta rött , mangan ,
vitt tungspat , kremservitt och svart. (Angående beskrivning av valörernas
färgnyanser får j ag hänvisa till kapitlet om Oscarsfrimärkena i Sveriges
F ilate list Förbunds katalog).

Perf orering
Två perforeringsaggregat användes till koppartrycksfr imärkena . Det för-

sta levererades av F F Lundell och användes fram till 1904 då ett nytt
aggregat togs i bruk . Det nya aggregatet hade tillverkats av C L Holm , so m
dessutom utförde reparationer på det tidigare använda aggregatet. Samtliga
tandningsverktyg hade mättet 13 x 13'/, tänder per 2 cm. På 1890-ta let
användes två perforeringspressar. Den första inköptes från Hagenforst i
Berlin , den andra från Hopkinson & Cope , London . 190 1 föreslog man från
tryckeriet till Generalpoststyrelsen , att ett kamtandningsverktyg skulle
införskaffas , då ett sådant lättare skulle anpassas till de tryckta arken .
Arken uppvisade ofta skillnader i format eftersom papperet krympte
olika - en olägenhet som ofta försvårade perforeringen och resulterade i
stora mängder makulatur. E tt sådant perforeringsaggregat inköptes dock
först senare inför tillverkningen av medalj ongemissionen med Gustaf
V:s port rätt.

Vid perforeringen av de första upplagorna av 5- och 10 öres märkena
visade det sig vara mycket svårt att få frimärkena väl centrerade ; perfore-
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ringen träffade mer e ller mindre märkes bilden. Olägenheten berodde på , att
det fuktade och efter tryckningen torkade papperet krympte så mycket. att
avståndet mellan kantmärkenas ytt re linj er blev mindre än tryckplätens .
Denna omständighet hade man förbisett vid koppartrycksplåtarnas till-
verkning . Märkesbilderna hade samma avstå nd inbördes som hos bok-
trycksmärkena . Perforeringsaggregatet var avpassat efter boktrycksfor-
matet och då nålradernas inbördes avstå nd inte kunde ändras var man
tvunge n att framställa nya tryckplåtar dä r avstånden mellan frimärksbil-
derna gjordes stö rre .

Ett perforeringsaggregat bestod av en maskin- e ller handdriven press
som tryckte en rörlig nålförsedd platt a igenom en styrplatt a till en platta
försedd med hal - ett hå l för varj e nål. Arken (halvark) som skulle perfo-
reras . fem eller sex till anta let , uppnålades på en träram och sköts sedan in
på den nedersta platt an . Därefter nedpressades platt an med nålar , styrd av
sprintar , och perforerade arken . Platt an med nålar upplyftes därefter auto-
matiskt med hj ä lp av fjädrar . En noggrann kontrollräkning vidtogs varefter
halvarken paketerades och överlämnades till förvaltaren av frimärksförrä-
det. Vid ett flerta l tillfällen gjordes misstag vid kontrollen då otandade
halvark levererades t ill olika postkontor och försåldes .

H äft en och rullar
Ar 1904 infördes häften efter amerikansk modell. Särskilda tryckplåtar

tillverkades om 90 märkesbilder i varj e . E n sådan hade samma format som
en vanlig tryckplåt. Skillnaden låg i att den fjä rde märkesraden uppifrån
saknades , därunder fanns tre rättvända rader och nederst t re omvända .
Arken delades i t re lika stora vågräta delar. Varj e remsa delades i fem
delar , vardera med se x märken j ämte marginal. Dessa fem sex block häfta-
des sedan i omslag av kartong. Ett tunt skyddsblad av pergamentpapper
placerades mellan varj e frimärksblad . Endast valörern a 5 och 10 öre utgavs
i häften . Varj e häfte innehöll 30 st frimärken och priset var I kr 55  öre
respektive 3 kr 5 öre . Häftena såldes till en börj an med 5 öres tilläggsavgift
men denna slopades den 27 mars I 9 I 3 då det stora lager man hade av
sådana häften måste förbrukas . Innan häftena skulle t illverkas valde man
mellan två alternativ ; häften innehållande 24 frimärken e ller 30 frimärken .
Det sista alternativet valdes och häftesutgivningen kungjordes av General-
poststyrelsen i cirkulär den 12 april I 904. För den första leveransen om
1000 häften erhöll tryckeriet 50 kr. Efterfölj ande leveranser debiterades
med 45 kr per 1000 häften .

År 1907 provade Postverket olika frimärksautomater. De var avsedda för
frimärksrullar i valörerna 5 och 10 öre . Rullar om 1000 märken tillverkades
av vanl iga 100-ark . Arken delades och klistrades i remsor varefter de
uppspolades i rullar. T ill en börj an framställde man 1000-rullar för att sedan
övergå till 500-rullar . Dessa så ldes inte till allmänheten . Tryckeriet debite-
rade Postverket med 60 öre för varj e 1000-rulle .
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Varianter
Från utgivningen år 1891 fram t ill mitten av 1892 samt under de första

mänadern a 1901. förekomme r det färgade linj er i marginalerna hos de o lika
valörerna . De har uppstått på så sätt , att lödstä llena mellan de olika
småpatriserna inte tillräckligt noggrant nedslipats , utan på tryckplåten
lämnat fördj upningar, vilka vid tryckningen mottagit färg. I början på 1901

Plåtsår i position 13. Detta plåtsår f öre-
kommer mellan åren 189/ och / 903.

Plåtsår i position 40 . Det är känt under hela
1890-talet .
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uppträder dessa patrislödlinj er i större utsträckning än tidigare och då på
nästan a lla valörer.

De valö rer som trycktes i stö rst mä ngd uppvisar också flest varianter.
Såväl 5 och 10 öres-valören som i viss må n 20 öres-valören tryc ktes under
lå nga perioder med samma tryckplätar  för  respektive valör. Dessa blev
förslitna och frimärksbilderna uppvisar därfö r plåtsprickor. Sprickorna kan
iakttas i marginalerna men då och då uppträder de i sj ä lva frimärksbilden .

Några plå tsår som förekommer och kan omnämnas är: »blixt i femman»
pos 40 och »kommatec knet» pos 13. De uppträder hos 5 öres-valören under
hela I 890-ta let . »Kommatecknet» uppträder dessutom ända fram t ill 1903.
Plåtsåret är placerat nere t ill höger i märkesbilden . 20 öres-valö ren uppvi-
sar ett dist inkt plåtsår - »kommatecken» i posit ion 9 1. Detta före-
kommer också nedtill i märkesbilden . Alla dessa plät sär har uppstå tt på
patriserna vilket förklarar regelbundenheten hos dem.

Andra varianter som kan omnämnas är:  spegelt ry ck - förekommer hos
alla valörer h elt e ller part iel lt men även e tt dubbelt är känt).  om vi nda
va ttenmärk en - sä llsynt hos I kr-valören annars re lativt vanligt .  utan
vattenmä rke - mycket sä llsynt ,  vattenmär ke krona och KP - sä llsynt .
rättvi nt baktry ck - enbart hos I0 öres-valören och är mycket sä llsynt .
partiellt sp egeltry ck på fr amsidan  - enbart hos 5 öres-valören och stor
sällsynthet ,  s@gtandning  (dubbelperf) - förekommer enbart hos 5 och 10
öres-valö rern a och är stora sä llsyntheter ,  s tor vi t f l@ck i ö vr e delen av
huvudet  - e nbart hos 5 öres-valören, mycket sä llsynt.  p låtpunkter  (plå t-
defekter) - enbart hos 5 öres-valören ( 1893-94). Dessutom förekommer
dragspel (pappersveck) ganska a llmänt.

20-öres valören har ett känt p/åtsår. Detta
f örekommer sparsamt i börj an a v 1890-talet.

Positionen är 9 I .
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I-kronas valören trycktes i tva f ärger. Ra-
men trycktes f örst , i en violettaktigt röd
f ärg , med en p lat däreft er trycktes porträt-
tet , i grå f ärg , med en annan plåt. Tryck-
ningen utf ördes i den äldre pressen där en-
dast en plåt med 100 märkesbilder kunde

användas at gangen.

Valörer
De fem första valörerna - 5, 10, 20. 30 och 50 öre - utkom år I89 I och

avlöste tidigare gällande ringtypsfrimärken. År 1896 utgavs två nya valörer ;
15 öre och 25 öre . De var ämnade för postanvisningar . Inrikes postanvis-
ningar samt postanvisningar till Norge och Danmark med ett högsta belopp
av 25 kr skulle frankeras med 15 öre . Inr ikes postanvisningar till belopp
överstigande 25 men ej 50 kr frankerades med 25 öre .

Den 19 j anuari I 900 avlöstes I kr ringtyp av I krona Oscar Il. Den nya
valören med Oscar II :s port rätt hade föreslagits av Generalpoststyrelsen
redan I 890. Under en rad av år utarbetades en mängd olika förslag. Alla är
av en och samma grundtyp utom ett som har dubbel bredd men samma
höj d . Inte mindre än 15 olika gravyrförslag är kända . Samtliga har graverats
av Max Mirowsky. Mirowsky, som därmed utfört originalgravyrerna till
alla valörer utom en, slutade vid AB Jacob Bagges Sedeltryckeri och tog
anställning hos AB Jacob Bagges Söner år 1899. En ny gravör anställdes
därför Paul Wilcke . Denne kom att gravera den nya valören 5 kr posthu-
set som utgavs dagen före det nya posthusets invigning, den 26 oktober
1903. Förmodligen graverade Wilcke även den sista valören i Oscar-se-
rien 8 öres-valören.

8-öringen kallas för det »tjäderska frimärk et». Anledningen till dett a var ,
att olika fröfirmor hade enorma mängder varuprov som krävde 8 öre i
porto . Till detta hade man frimärken i valören 4 öre , tvåfärgad siffertyp.
För att minska det mödosamma frankeringsarbetet föreslog man bl a från
den Tjäderska fröfirman i Stockholm, att ett frimärke i valören 8 öre skulle
ges ut. Yrkandet riktades till Kung Oscar II personligen, vilken biföll
förslaget och vädjade till Generalpoststyrelsen om den nya valörens infö-
rande varpä Generalpoststyrelsen godkände förslaget och frimärket gavs ut
den 27 oktober 1903.
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Paul Wilke anställ des vid A B Jacob Bagges Sedeltryckeri 1899 och ers atte Max Mirows ky .

Oscarsfrimärkena kom att avlösas successivt av frimärken med Gustaf
V:s port rätt i medalj ong. Dessa emitt erades i huvudsak 19 10- 12 men nya
valörer infördes senare p g a olika portohöj ningar . De sista upplagorna av
Oscarsfrimärkena utgjordes av häften i valörerna 5 och JOöre vilka lämna-
de frimärksförrådet den I 3 december 19 I 4. Därmed hade inte mindre än ca
2 100 milj oner frimärken med Oscar 11:s port rätt framställts i koppart ryck .

1919 löpte samtliga kontrakt ut som Generalpoststyrelsen hade med
Bagges Sedeltryckeri. Man beslutade då att all tillverkning av frankotecken
skulle ske i ett eget t ryckeri i posthuset på Vasagatan i Stockholm. En
tryckpress införskaffade s därför från USA. Det var en rotationspress vil-
ken kunde trycka frimärken i ståltryck . Denna dj uptrycksmetod använder
man sig av än idag då den i de flesta fall har visat sig överlägsen andra
t illverkningsmetoder . Dj uptrycksmetoden , so m infördes av Bagges Sedel-
tryckeri , hade kommit för att stanna .
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