
TU MBA FRIMÄRKSPAPPER 1855- 1885
A Ernst Fromen

Ernst Fromen är född 19 18. Civilingenj ör K T H . Iinj e E . svagström .
Har främst ägnat sig åt området tillämpad mätteknik och e lektronik .
Han har samlat frimärken sedan 1929 och börj ade 1960 med regelrätt
forskning främst bet räffande 12 öre ringtyp . N umera täcker forsk-
ningen nästan alla frimärken tryckta med boktrycksplätar tillverka-
de 189 1 och tidigare .

Vad har Svenska flottan. ryska pråmdragare och tyska sedelförfalskare att
göra med Tumbapapperet? Varför förekom makuleringar med genomslag?

Ja . dessa frågor kommer j ag att besvara längre fram. Men först vill j ag
tala om varför jag studerar papperet och hur j ag går tillväga .

Det väsentliga för mig är frimärket jag har i handen. Jag vill kunna
bestämma alla de data . som kan erhållas från denna färgade pappersbit , och
placera in märket i det kronologiska skeendet. Förhistorien till frimärks-
teckningen saknar vanligen betydelse . Likaså utseendet av de delar av
frimärksarket , som befinner sig utanför frimärket.

När j ag började specialisera mig på ringtypen 1960 fann j ag, att papperet
är ett av de bästa hjälpmedlen för datering.

Det var papperet , som gav inriktning hos min forskning. Jag koncent re-
rar mig på de vanligaste valörerna: 4 skilling banco , 12 öre vapen, 12 öre
ringt yp, 10 öre Oscar boktryck, 5 öre ringtyp och I kr ringtyp. Dessa serier
överlappar och kompletterar varandra . Givetvis försummas inga av de
andra valörerna. Parallellt bearbetar jag alla arkivdata j ag kunnat finna ,
granskar uppgifter i litteraturen kritiskt samt lånar material för kontrollstu-
dier. Som exempel har över I 000 fyra-skillingar genomgått s .

Analysen av papperet måste ske med icke förstörande metoder. Dess-
utom skall undersökningarna av egenskaperna kunna ske rationellt. Och till
sist är kostnaden av avgörande betydelse .

A naly smetoder
A) Vårt eget öga är en mycket god analysator , som dock är oerhört lätt

att lura. Vad är vitt? Ögat (hjärnan) ställer in sig efter belysningen . Vad
som i glödlampslj us är vitt , är i dagsljus gulaktigt. Vad lysrören kan ställa
till med är ett elände !

Det finns människor med absolut tonöra och det bör finnas människor
med absolut färgseende - men hj ärnans automatiska omställningsförmåga
gör detta än mer sällsynt.

Glöm inte att smuts ändrar färger . Glöm inte att lj us skadar papper och
ändrar färgen. Några exempel: Jag har sett en normal treskilling. som var
smutsig, utställd såsom en sällsynt nyans. En tredj edel av mina 5 öre
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ring typ var så skadade av smuts , lj us eller slarvig tvättning, att de ej kunde
användas för kritisk nyansbestä mning . Skadorna syntes ej i glödlampslj us .

För en vanlig frimärkssamlare finns en metod att klara färgbestämningar
- använd en normal och gör bestämningen i förhållande till denna . Ögat
ser så lätt vad den vill se - försök vara obj ektiv , dämpa önsketänkande .

För min egen del undviker j ag normalt små nyansskillnader och på
papper helt. Ett gulaktigt papper är gulaktigt mot en vit normal i rätt
belysning - men det kan bero på att det är smutsigt eller lj usskadat. Finns
det andra metoder att bestä mma papperet , så skall dessa användas !

All granskning av papperets färg bör ske från framsidan , eftersom kvar-
sittande gummering m m kan påverka resultatet. Vid all färgbestämning
skall man granska en liten, om möj ligt homogen färgyta geno m ett försto-
ringsglas . Närvaron av andra färger (här trycket) påverkar färgseendet.

B) Pappersyta n kan vara reftlad , vågig, slä t , knutig , porös .
Studeras i släplj us .

C) Papperet kan studeras i genomfallande lj us märken efter viran
syns ofta som ett nät av lj usa punkter - ett »vattenmärke».

D) Papperet kan undersökas med känseln . Det kan variera från mj ukt
till hårt. Ytan kan vara slät och fast (enkel- e ller dubbelsidigt), knutig
(knölig) e ller fjädrande . Ytan kan vara belagd - sädant papper var avsett
för stentryck .

Karaktären hos färgtrycket på papperet är beroende av pappersytans
finhet.

E) Pappere ts tj ocklek kan mätas mekaniskt. Tjocklekar från 0.04 till
0. 14 förekommer , men det är inte ofta tj ockleken kan sägas vara specifik
för en upplaga .

F) Att väga frimärken har gjort s av en samlare det kunde eventuellt
givit resultat , men nu är den samlinge n skingrad .

G) När papperet å ldras krymper papperet. Jag har mätt upp a ll på 100
år har papperet krymt drygt 1  •  Jag har j ämfört helkartor med en mall
e ller dyna till den ä ldsta tandningsmaskinen. Till omkring 1900 hade a lla
maskinerna samma storlek på kartorna .

H) Blötes ett frimärke ä ndras dimensionen . Genom all mäta kvoten
mellan lä ngdändringarna i höj d och sidled . kan man få ett mått på fiberpola-
riseringen . Preliminära mätningar gav ett lovande resultat men senare
systematiska mätningar gav ett oanvändbart resultat. 1 vad må n slumpe n
spelat in bör undersökas .

I) Papperet kan studeras i mikroskop med avseende på blåelse e ller
föroreningar säsom träflisor. »halmbit ar». »kolbitar». färgade fibre r osv.

K) En annan optisk analysmetod är att studera flourrescensen hos
papperet. Bestrå lar ma n ell frimärke med osynligt uv-ljus . å terutsänder
märkets färgämnen ell synligt lj us . som kan vara i ori ginal färgerna . lumine -
scens , eller avvikande från dessa , flourescens . Man kan a lltså använda de
egna ögonen för att tolka resultatet. Jag brukar indela utstrå lningen i fyra
huvudgrupper efter dess synliga karaktär:
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l : Normala färger (= samma som i vitt lj us)
2: Andra färger
3: Svart (kan lysa med osynligt lj us)
4: Tryckfärgen försvinner - pappersfärgen blir kvar.
OBS ! Tryckfärgens fluorescens påverkas av papperets egenskaper.
Denna fluorescens är en mycket stabil företeelse den har ej ändrat sig

sedan frimärkenas tillkomst och smitt ar ej ! Som kuriosa kan nämnas , att
tyskarna under andra världskriget hade till en bö rj an svårt att efterlikna de
engelska sedlarnas lumppapper . Det gällde fluorescensen . Till sist kom de
på att de hade alldeles för ren lump den gula flurescensen be rodde på
linolj a i lumpen. Det är samma typ av fluorescens som periodvis finns hos
våra ä ldre frimärken .

Fluorescens hos papper skall studeras från framsidan , t rycksidan , av
mä rket. dessutom bör det ej finnas någon ytt erligare belysning av märket.
Dett a gäller även fluorescens från reflektor , väggar osv . Och uv-la mpan
sjä lv skall vara försedd med filter för bortt agande av icke önskad strå lning.

Vid fluorescens är man mer beroende av normaler än vid vanlig färgbe-
stämning. Det kan ta å tskilliga minuter innan ögat ställt om sig från den
tidigare färgskalan . Ögat sj ä lvt fluorescerar av det reflekterade uv-lj uset
ett naturens eget skydd . Härvid uppstår både förstärkande och försvagande
effekter . Ibland har j ag tyckt att j ag kunde särskilj a uppåt t iotals olika
nyanser för att nästa dag endast kunnat se ett fåtal. För att neutralisera
denna effekt skall man dels använda ett uv-skydd för ögonen och dels finns
det ej någon anledning att dela upp fluorescensen i nyanser. Grupperna
med användbar fluorescens har varit kronologiskt skilda från varandra e ller
så har fluorescensen varierat inom gruppen på ett obestämt sätt. En skiva
av klar polykarbonat är ett utmärkt uv-skydd för ögonen och är charmant
vid fotografering. Lägger man en sådan skiva på ett vitt papper ser pappe-
ret vitt ut i glödlampslj us men i dagslj us syns en mycket svag gulaktig
missfärgning.

Smuts och mått lig åldring på verkar vanligen ej fluorescensen . Linolj a i
stämpelfärgen kan flyta ut och ge missfärgning synlig i uv-lj us . Förr an vän-
des ett tvättmedel för frimärken som gav en gråaktig ton å t papperet i
uv-ljus . Moderna tvätt medel kan göra papperet kraftigt blä lysand e . Jag
betraktar en sådan skada varande värre en ett riss ! För en fluorescens skall
godkännas som kä nnetecken , skall förekomsten statistiskt kunna härledas
till en upplaga . Det förekommer även missfårgning av papper från tryck-
färgen (i samband med tvätt ning).

L) Röntgenfluo rescens och PIXE-metoden är utmärkta metoder för
analys , men de är dyrbara och svåråtkomliga för den vanlige samlaren .

T umb apapp eret
Allt papper Tumba levererade var handgjort lumppapper. Som råmaterial
användes i huvudsak lin- och hamplump av olika slag. Eftersom rävarutill-
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gången inte var sä ker infördes leveransplikt för kasserade ham prep hos den
Svenska F lott an . En annan råvarukälla var de ryska prä mdragarnas hamp-
sulor , i vilken hampan rä tats på ett »föredömligt sätt ». På senare år kan
även bomullslump ha använts . Dessa uppgifter har j ag fått bl a av prof
Börj e Stenberg, KTH , i samband med ÄU-75.

På Tumba pappersbruk finnes ett litet museum , där man kan studera
handpapperstillverkningen . Det papper , som nu tillverkas där , är av en
äldre grövre typ . Med lite fantasi kan man förestä lla sig hur de tunnare och
större arken behandlades . Eftersom arken skulle vara plana måste de
torkas plana . Tyvärr visas inget exempel på hur limningen gick t ill. E ller
hur glätt ningen utfördes - t ex bara ena sidan glätt ad på papperet.

I den följ ande kronologien tar j ag upp de stora förändringarna i papperet
såsom de uppträder på den vanligaste valören . Förändringarna kom ofta
smygande och därför kan man inte se någon börj an e ller slut. Men hos de
övriga valörerna , där t ryckupplagorna låg tidsmässigt långt från varandra ,
kan man urskilj a flera papperssorter. Som exempel kan nämnas sista upp-
lagan hos 50 öre ringtyp tandning I4, som är tryckt på »cigarettpapper». 5
öre landning 13 nyans a och b är tryckta på olika papper. I detta fall har j ag
börj at tvivla på att de är olika nyanser , utan att det är papperet som både
ger upphov till en skenbar nyansskillnad och det grova trycket. Båda
nyanserna flyter allför länge parallellt med varandra . En mj ukare däckel
kan också ge upphov till suddigt t ryck . Ja , frågan behöver utredas närmare !

Kronologi
Tumbapapperet t illverkades i helark. men levererades i såväl hel- som
halvark. Av praktiska skäl redovisar j ag anta let halvark = en kart a fr imär-
ken  (  I 00 st). därest inget annat anges . U pplageuppgifterna är arkivdata .

Den 30 mars 1855 leverera des 40 200 halv ark ( = 20 I 00 he lark) till fr i-
märksförrådet. Det var ett tunt papper . sä llan över 0.06 mm tj ockt. Det
lyser i uv s va g t g u lak tig t i j ämförelse med papperl everan serna 3 - 5, vilka
lyser blåaktigt. Märkena visar ofta ett flammigt utseende i uv-lj us . Detta
beror på klisterrester . ett dextrinklister. som lyser vitt i uv . OBS ! Tvätta
aldrig bort klister , som endast förekommer på denna papperssort. Det
utgör ett ä kthetsindicium. Klistret skadar ej märket vid å ldring.

Efter de två första bestä llningarna av fr imärken returnerades resten av
pappersupplagan ti ll Tumba for »lifserings . som det star i arki vpapperen .
Av dessa 24 000 kom 23 500 t illbaka efter åtgärd den 2 1 j uni. En trolig
åtgä rd var omlimning . eftersom tunnt papper är synnerligt känsligt för dålig
limning. Jä mför första leveranserna på ringtypen 1872.

Den 11 j uli levererades de resterande 500 av första bestäl lningen . Samti-
digt levere rades bestä llning nr 2, som bestod av 200 he lark ( = 400 halv ark)
a v ett tj ockare papper . Papperssorten var densamma som tidigare . Hela
denna leverans överlämnades till Sparre för tryckning av 900 4-skilling
banco karto r. Av dessa makulerades 40.
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Limn ing av papp er. M@lat av Herbert Carlsson, T umba Br uk. Herbert har ans va rat f or
T umb a museum. Vid limn ingen tar man en bunt papper, håller den i ena kanten och doppar
den i »limbadet» på sådant sätt att liml ösningen suges in mellan pappersbladen och sprider
dem solfjädersf ormi gt. Detta li mo klistrar ej ihop arken om limn ingen utf öres riktigt . I
Grafikskolans komp endium, H andgjort papp er» ges historik , en beskrivn ing över tillve rk-

ning och litteraturanvisningar.

Nästa papperleverans kom den 13 augusti 1856. Den hade den nya
tj ockleken , 0.08 mm , men papperssorten var ej densamma som i provupp-
lagan , best . 2 . Det verkar som om den levererades i halvark . 46 000.
Papperet lyser  blåaktig t  i uv-lj us . Det var hårdare och mindre tj änligt för
tryckning av frimärken . Det framgår av det stora antalet makulatur - mer
än en tredj edel av leveransen .

Den följ ande leveransen den 28 j uli 1857 ( IO 000 st) var inte mycket
bätt re . Det verkar som om limningen delvis var sämre . Beträffande före-
komsten av s k kritpapper är j ag f n skeptisk . Det finns för mycket kuriosa
och det har använts för mänga klicheer , som ej kan vara boktrycksoriginal.
Papperet är ett stentryckspapper . Tvätta ej märken med dett a papper -
ytan är vattenl öslig - bilden kan ge sig ut på vandring.

F rån och med femte pappersleveransen blev andelen makulatur normal.
Papperet lyser blåaktigt i uv-lj us fr o m tredj e leveransen . Den femte leve-
ransen kom den 2 septembe r 1857 och var den sista som användes till
skillingmärk ena. 2/3 av 30 000 användes till skillingarna och resten t ill
vapen öre .
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Herbert Carlsson som läggare. Saml ar ihop papperet f ore pressning . F oto Bertil Dahlby .

106



Å r I 858 ko m ytterliga re två pappe rsleveranser. 8 mars 20 000 och 26
mars 54 000 . Pappersle ve ransern a 1859 187 1 har j ag inte stude rat ingaen-
de . Men j ag har konstate rat avvike lse r me llan pappe rsleve ranse r och pap-
pe rssorter . som måste granskas nä rmare . Enligt 6 I-å rs handbok ha r för
ö resmärkena använts ett i huvudsak vitt. på ena sidan slä tare papper med
undantag av följ ande pe rioder :
8 maj ? 1863 - 3 j uni ? 1 864 G ulaktigt poröst papper - i uv gulaktigt

till gult. F rågetecknen och ändringa rna ä r
mina .

3 oktober ? 187 1- 19 april 1872 G ulaktig . på ena sidan slä tare pappe r -
uv gulaktigt till gult.

I9 april I 872 -- 30 maj I 872 G ulaktigt . på båda sidor slä tt pappe r
uv gult.

Det senaste papperet tillhö r 7 1 :a - 72:a T umbaleveranserna .
Den I j uli I 872 utskic kades de första ringtypsmärkena till po stkonto ren .

Pappe rsle ve rans 72 (= T 72 va r ej slut. utan c :a IO 000 halva rk från denna
leverans tillsammans med T 73 användes till Bagges fö rsta ringtypsleve ran-
ser. B I 3 och B I 4 , reve rsaldatum I j uli och 2 j uli . Dessa två tycks va ra
omkastade , dvs den sena re trycktes först osv . Fortfarande användes gul-
aktigt pappe r , men det gulaktiga i uv b lev pe riodvis svaga re . Pappe rs-
tjockleken va r mycket variabel. Det tunnaste pappe ret verka r »genomly-
sande», som de t står i katalogen . Dett a pappe r var ofta så dåligt lim mat , att
det lätt går sönder då man tar bort de moderna fastsätt arna ,som inte b ruka r
skada något normalt märke .

Det har tyd ligen framfört s klagomål till T umba . för nästa pappe rsleve-
rans T 74 innehöll ett vitt pappe r. Tj ockleken var något j ämnare och
papperen fö rblev medeltj ocka efter e tt tag någo t å r framåt. Det fanns lite
gula kt igt pappe r kvar från T73, vilket förbrukades först vid t ryckningen av
Bagges nästa leveran s . B I5, som bestod uteslutande av 12-ö ringar. Den
tid igaste ut le veransen av märken med vitt papper var troligen den 13 j uli .
N ästa pappe rsleverans Bagge använde var T76, v itt papper. Leveransen
T 75 var ett gulaktigt medeltj ockt papper , som användes hä rnäst. Den
tidigaste utle veransen från fr imärksförrådet var den 12 novembe r 1872 . N är
T 75 var förbrukad fort satte s tryckning på vitt papper de närmaste å ren .
G ränsen för ut lämnande av märken på vitt pappe r är inte skarp för Bagge
t ryckte med två maskiner ( 12 ö re) parallellt , vilka matades med o lika
pappersleve ranser.

I slutet av 1874 förekom pappe rsleveranser med kartongpapper , 0 . 11-
0 . 12 mm tj ockt. Sen dröj de det till mitten av 1876 . dä ett c iga rett pap per»
börj ade dyka upp. Denna gång ve rkar upplagorna vara större än unde r
I 872 . Det tunna pappe ret kan ha fre stat till a tt lägga in för många ark i
tandningsmaskinerna med då lig och ofullständing tandning som följ d .
T andningsmaskinerna var slitna men bra resultat kunde fort farande erhål-

la s .
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Herbert Carlsson som guskare. För öve r pappersarket fra n f orme n till en yllefi lt. F oto Bertil
Dahlby.

Vid å rsskiftet 1876/77 rå kade T umba använda e tt pa rt i sekunda lump .
Man kan spåra den med hj ä lp av uv . Den lyse r gult ! Inblandningen stige r
succesivt för att dä refte r avto na . Pappe ret ä r grovt. Det å ld ras lätt a re . Den
förekommer på 3, 12 och 20 ö re tandnin g 13. Man hitt ar 30 ö re med
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brunaktigt papper i uv , men denna färg beror ej på papperet utan på att
märkets bruna färg lösts i tvättvattnet och missfärgat papperet. Frimärkena
med dålig lump kurserar några månader kring årsskiftena 77/78 och 78/79.
Av dessa sekunda märken utsläpptes två gånger beror på en tvist om vem
som skulle betala kalaset. Denna bilades efter en kompromiss ett år senare ,
varvid I 800 kartor godkändes och 5 475 kartor makulerades . Det finns ej
noterat vilka valörer det gällde . Ännu en sak medförde tvisten. Bagges
hållande av papperslager avvecklades för att övertas helt av frimärksförrå-
det fr o m 1878.

I mitt en av I 878 börj ade succesivt ett svagt gråaktigt papper att uppträ -
da . Det lyser svagt grågult i uv . 12-öringen visar att papperet tog slut före
oktober I 879. Ut leveranserna från frimärksförrådet slutade detta kvartal
och användningen avtog snabbt under januari med normal avtoning under
första kvartalet I 880.

Tv@ f orm are , tva g uskare och e n läggare i arbete i Tumb a Br uk , troligen n@gon gang under
I 930-talet .
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Under 82 - 83 föreko m ett hå rt vitt papper , som visade en tendens att
sprä tt a av försände lserna . Dett a ledde till a tt e tt mj ukt papper börj ade
prövas . I pappersleveran s T 174 börj ade mindre partier av ett gulaktigt
mj ukt pappe r att leve reras . T id igaste avstämplingar i april 1883. Det mj uka
pappe rets ande l ökade . Inga vita papper leve rerades av T umba efter april
83. Det va r förbrukat unde r andra kvartale t 83 och användningen av mär-
ken t ryckta på dett a pappe r tonade bort unde r sista kva rtalet. Gä ller 12 öre .
Jag räkna r inte med s k efte rslä nta re . Bagge var dock inte he lt nöj d . Han
var tvungen a tt renovera I2-ö res plätarna . efte rsom st reck i e tto rna blev
alltför vanliga . Bagge ville ha en hå rdare tryckyta på papperet. I slutet av
83 leve re rades ett nytt hå rt pappe r , som var rent vitt och lyser vitt i uv .
Dett a provades på 12-öringen , va rvid den klarblå färgen använd es . Kurse-
ringstid : De första fyra mänade rna 1884 . Detta pappe r blev tyd ligen inte
godkänt , för dä refter levererades mer e lle r mindre bra glätt at gula ktigt
mj ukt pappe r . N ågon s k efte rglä tt ning ha r j ag ej kunnat faststä lla .

I och med fr imärksförrådets bestä llning 2 1 j uli 1885 börj ade rena pap-
perskaoset. Det e rhå llna pappe ret va r o lämpligt för t ryckning , ofta för tunt
och då ligt limmat , gummeringen s log igenom . Sto ra pa rtier makule rades .
minst tre gånge r noterades genomslag för de kasserade halvarken . I en
skrive lse till Gene ralpoststyre lsen ve rkade fr imärksförrådets chef ve rkli-
gen ledsen för dett a . Slutre sultatet b lev att Bagge fick öve rta pappe rsleve-
ranserna och dä rmed föddes posthornspappe ren .

Som sammanfattning kan man säga att T um bas pappersle ve ranse r va r av
mycket skiftande kva litet. Det ve rkar som o m T umba tog av den pappe rs-
massetyp . som för tillfälle t fanns till förfogande . Då det till a tt bö rj a med
kunde gå å r me llan p rov och leve rans . kanske det inte var så förvånande att
pro v och leve rans någon enstaka gång inte överensstämde . Men tyvä rr
verka r det som T umba inte int resse rade sig för trycke rie rnas önskemå l.
Frimärksförrådet var mottaga re och lage rhå llare av fr imärkspapperet
1855 - 1872 och fr o m 1876. Under 1872 - 1877 fann s ett gemensamt lage r
placerat hos Bagge . T umba leve rerade pappe r direkt till Bagge 1872 - I 875.
Den tidvis ganska sto ra lage rhållningen gjo rde att t iden me llan le verans och
förbrukning ( = klagomal) va r i längsta laget. Reklamatione r förekom inte
ofta . Klagomål d esto oftare . T ill s lut förlo rade T umba sin kund .

Ti ll sist vill j ag saga . at t j ag ä r glad at al la de f e l». som T umba har gio rt
vid pappe rst illverkningen . De ge r liv å t forskningen - de ge r möj lighete r
att kunna bestämma e tt fr imärkes data vid en viss tidpunkt. Ja . det ä r må let
för denna hobby .
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