
Det svenska
frimärkshäftet

100 år
Av Bengt Henryson

Det svenska frimärkshäftet fyller 1oo är och
på Postens frimärkstryckeri i Kista norr om
Stockholm går pressarna på högvarv. När-
mare 24 miljoner häften ska tryckas under
2 0 0 4 , ungefär samm a antal som under de
båda senaste åren . N ågot speciellt jubi-
leumshäfte blir det dock inte.

Postens stora omorganisation har även
fatt återverkn ingar på häftestillverkningen .
Förr visste man precis hur mänga postko n-
tor det fanns i landet. Vart och ett av dessa
fick sin bestämda tilldelning. Det var lätt att
beräkna upp lagornas storlek. N umera har
åtskilliga kontor rationaliserats bort och er-
satts med Postens serviceställen i livsmedels-
affärer, kiosker, bensinstationer och andra.
Dessa ska själva beställa de frim ärken och
häften de vill ha och därmed blir upplage-
siffrorna betydligt mer varierande.

På Posten Frimärken har man insett att
nu gäller det att konkurrera med övriga pro-
dukter i butiken och presen tera så attrakti-
va häftesomslag som möjligt . Det gäller att
locka både återförsäljarna och deras kunder.
1999 inköptes därför en specialkonstruerad
tryckpress av märket Giebeler från Tyskland.
Tryckprem iären skedde med omslagen till
samma års julfrimärken . Nu kan man plöts-
ligt åstadkomma betydligt elegantare om-
slag. D essutom är det enkelt att i efterhand
trycka till nya upplagor av speciellt efterfrä-
gade märken .

U ndan tag finns dock. Upplagan på häf-
tet til! mi nnet av utrikesmin ister Anna
Lindh , efter hennes tragiska bortgång i sep-

BEN GT H EN RYSO N är född är 1936.

Under sina trettio år som jo urnalist på

D agens Nyheter ägnade han de sista IO åren,

fram till pensioneringen 20 0 1, bland annat åt

veckovisa fr imärksartiklar i tidningen. Vid sidan

av den o rdinarie journalistiska verksamheten

har han även skrivit ca. 1.0 0 0 naturkåserier

under signaturen "Hyson", samt författat sju

böcker, de flesta om natur och kultur.

Henryson medverkade även i Postryttaren 2 0 0 3

med en artikel om ballongposten från det

belägrade Paris 187 0 -71.

En förtjust Britt - Inger Hahne, chef för
Posten Frimärken, t illsammans med formgivaren
Gustav Malmfors, studerar häftet " Rock 54-04 "
som gavs ut t ill " Frimärkets Dag" den
2 oktober 2004. Häftet celebrerar rockmusikens
50-ärsjubil eum. Foto: Per Myrehed.
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tember 2003, begränsades redan från början
till en halv miljon . Trots att en stor del av
upplagan såldes omgående är det ytterst säl-
lan man ser brev frankerade med dessa mär-
ken . Förklaringen är att åtskilliga, in te bara
frimärkssamlare, har sparat häftena som ett
mmnne.

Trögt i början

O m frim ärkshäftet är en självklarhet i dag så
betraktades det med så mycket större skep ti-
cism när det in troducerades for hundra år
sedan . Det gick trögt i starten - minst sagt.
Det skulle ta åtskilliga år innan det blev nå-
gon fart på försäljningen .

Det började med att en Mr. Richard
H ogner från Boston, U SA (förmodligen
svenskamerikan) , den 1 juli 19oo skickade
prov på ett frim ärkshäfte till Generalpost-
styrelsen i Stockholm . Det hade just givits
ut av Nordamerikas Fören ta Stater.

Poststyrelsen skickade häftet vidare till
Frimärksförrådet för utlåtande. In tenden ten
Frans Wilhelm Sonden och kameralbyråns
kassör H enr ik Fredrik Wessman vände och
vred på nymodigheten . "Frim ärksboken"
mätte 8o x 43 mm och innehöll ett an tal 6-
block med bilden av USA :s förste p resident,
George Wash ington .

De båda oroade sig for det merarbete
och de kostnader häftesframstäl lningen
skulle fora med sig. H är var det in te längre
fråga om att bara trycka släta frim ärksark
och stapla dem i prydliga högar. Det här
skulle bli betydligt mer komplicerat. O ch
värst av allt - vem skulle vara in tresserad av
att köpa dessa häften som med nödvändig-
het måste beläggas med en tilläggsavgift for
att täcka tillverkningskostnaderna? Möjligen
sku lle det gå att sälja några få i de tre sto r-
städerna, men knappast någon annanstans,
ansågs det. Postledningen lyssnade på argu-
menten och p lanerna lades på is tills vidare.

Luxemburg var först

Nu var in te U SA först med frimärkshäften .
Redan 1895 kom dävarande storhertigdömet
Luxemburg med det allra första häftet, inne-

hållande 4 ark om vardera sex märken . Mo-
tivet var storhertig Adolf och valören 5 cen-
times. Flera länder skulle komma att nappa
på iden . U SA presen terade sina första häf-
ten är 190o. Storbritann ien dröjd e ytterliga-
re fyra år och var bara en månad fore
Sverige - den 16 mars 19o4. Andra länder
som också presen terade nyheten fore oss var
Kanada, Nya Zeeland , H olland och Ungern.

Det som möjligen blåste liv i den svens-
ka postforvaltn ingens insomnade häftespla-
ner var rapporter om att norska stortinget
1902 hade anslagit 2.ooo kr till planering av
en häftesutgivn ing i maj 19o4. Nu blev det
plöt sligt bratto m . Sommaren 1903 begärde
svenska generalpoststyrelsen in en offert
från Jakob Bagges Sedeltryckeri AB i Stock-
holm . Firman , som vid den här tiden låg på
Bryggargatan 18, hade under olika företags-
namn tryckt de svenska frimärkena sedan
1872.

Redan från början bestämdes att tvä häf-
ten skulle ges ut, ett med trett io 5-öres fri-
märken och ett med lika många ro-öres med
O scar 11:s porträtt i koppartryck. För att
täcka tryckkostnader och montering ökades
häftesp riset med fem öre utöver frimärkenas
nominalvärde. Första leveransen , 150 .000 5-
öreshäften och 1o5.00o 1o-ores, skulle ske
senast den r9 december 1903.

O mständlig procedur

På tryckeriet lade man pannorna i djupa
veck. Först måste nya tryckplåtar framställas
som kunde trycka ark med så mänga 6-block
med marginalkant som möjligt, for att kun-
na fastas i häftesomslagen . Detta löste man
elegan t genom att använda ett van ligt 1oo-
ark for ro x ro märken, men där den fjärde
raden lämnades tom for att utgöra marginal
till raderna 5-7. De tre nedersta frimärksra-
derna vändes upp och ner vilket resulterade
i att en tredjedel av de 9o märkena kom att
bära omvända vattenmärken .

Eftersom även arkens övre och nedre yt-
termarginaler användes fick man ut 15 mar-
ginalförsedda 6-block ur varje ark, vilket
räckte till tre häften . De tryckta och pertore-
rade arken delades först i tre vågräta delar.
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Genom att hoppa över fjärde fr imärksraden och vända upp och ned på de t re nedersta fick man ut
15 sexblock, alla med marginal, ur ett vanligt frimärksark. Det räckte i sin t ur t ill t re fr imärkshäften.

D ärpå skar man med hjälp av ett skärverk-
tyg till dessa lodrätt så att man fick fram de
önskade sexblocken med marginal.

Den sistnämnda skärningen har gjort det
lätt att avgöra om ett löst frimärke kommer
från ett häfte eller ej. Sn ittet lades nämligen
mitt i den i förväg perforerade mellanrum-
met mellan märkena. H ar man ett märke
där tänderna på vänster eller höger sida är
perfekt jämnskurna, medan de övriga sidor-

nas tänder är fransiga och ojäm na, som de
blir när man för hand river utmed perto re-
ringen , då är det fråga om ett frimärke från
ett häfte. Än tydligare blir det om man har
ett par med de båda yttre tandn ingsraderna
jäm nt skurna.

Sedan kom monteringen . Allt skulle gö-
ras för hand. I häftesomslagen , som försetts
med tryck både på fram- och baksidan , sku l-
le fem 6-block frimärken plockas in och
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mellan vart och ett av dem ett tunt perga
mynpapper for att frimärkena in te skulle
klistra ihop . Slutklämmen blev att med en
häfim askin fästa ihop det hela i ryggen .
Därefter blev det kontrollan ternas tur att
nogsamt gå igenom häftena for att se att fri-
märkena satt som de skulle.

Den tidskrävande tillverkningsmetoden
kom att använd as änd a tram till 194o dä en
specialtillverkad maskin anskaffades som
kunde både trycka och fasta ihop häftena på
autom atisk väg.

Posten tyckte de räknat högt när de upp-
skattade merkostnaderna till fem öre per
häfte. På tryckeriet var man av annan upp-
fattn ing. H ur de än räknade kom de fram
till att 8,16 öre var det absolut lägsta belopp
man kunde tänka sig. Posten fick ge sig och
accepterade Bagges bud.

Redan vid kon traktsskrivningen var her-
rarna på frimärksförrådet tveksamma till
den knapp t tilltagna leveranstiden . De trod-
de det sku lle bli svårt for tryckeriet att få
fram häftena fore årsskiftet. De fick rätt. I
själva verket skulle det komma att dröja till
m itten av april 1904.

Skulle lagret räcka?

De första svenska häftesupplagorna var täm-
ligen blygsamma. Vid starten i april 1904
hade tryckeriet fätt fram 62.300 5-ore s och
52.550 10-öreshäften . Pa frimärksförrädet rad-
de viss oro. O m det blev rusn ing efter häfte-
na skulle de ta slut tämligen omgående.
Den II april meddelades att bara postkon to-
ren kunde komma ifråga vid de första leve-
ranserna.

Dagen därpä, den 12 april 1904, skickade
generalpostdirektör Edvard von Krusenstjer-
na ut cirkulär 1904:XX till landets postför-
valtare. Däri kungjordes att man lätit förfär-
diga frimärkshäften av två slag, det ena
innehållande 5-öres och det andra ro-öres
O scarsmärken . Postverkets frim ärksförråd i
det nyuppförda Cen tralposthuset vid Vasa-
gatan i Stockholm ku nde nu börja leverera
häftena.

Samma dag, den 12 april, sände Krusen-
stjerna kompletteran de in struktioner till

Det hitt ills äldsta kända fr imärkshäftet
som kom ut på marknaden stämplades i

Söderhamn den 19/ 4 1904.

Ett märke ur ovanstående häfte.

landets postforvaltare. Mindre poststa tio-
ner, ångbåtspostexpeditioner, lan tbrevbärare
eller andra av postverket an tagna frimärks-
försäljare skulle tills vidare in te komma i
fråga for dessa första häften . Upp lagan var
alltför begränsad. Det skulle dröja ända till
november 1905 innan den restriktionen häv-
des.

D agarna efter den 12 april 1904 päbörja-
des utskicken till postkon toren . D et bör ha
tagit tre-fyra dagar innan häftena nådde
fram . Det är därför en smula oklart vilket
datum som ska betraktas som häftenas "for-
stadag". I en Sverigesamling, inköp t av Post-
museum 1987, finns ett häfte som pa omsla-
get bär stämpeln Söderhamn 19/4 1904 och
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en notering om att det var det först sålda
häftet i Söderhamn . Detta är det h itt ills
äldsta kända häftet som gått att datera med
bestämdhet.

Succen uteblev

O ron för den begränsade upp lagan var
överdriven . Det blev till de inb landades för-
våning ingen rusning alls. Rapporterna sade
ju att bara i U SA hade det sålts över 7 mil-
joner häften första året. Visserligen är U SA
betydligt större än Sverige, men ändå!

Den väntade succen uteblev. Det skulle
ta närmare femton år innan det började bli
någon fart på ruljangsen . Det grubblades åt-
skilligt över den uteblivna framgången .
Somliga trodde att in formationen om de
nya häftena in te nått ut till allm änheten .
Andra menade att tilläggsavgiften på 5 öre
per häfte, motsvarande lokalt brevporto,
hade inverkat men ligt på försäljningen . Det
skulle dröja ända ti ll 1913 innan det blev ak-
tuellt med en ny upplaga.

En märkvärdighet i sammanhanget var
att man vid denna tid fortfarande använde
sig av O scar II-frimärkena, trots att kungen
avlidit redan r907 och efterträtts av sonen
Gustaf  V.  Frim ärksförrådet var välförsett
med frim ärken när gamle kungen dog och
ville av besparingsskäl göra slut på dem in-
nan några nya tillverkades.

Vid en invente ring i slutet av 1913 fram-
gick att det fortfarande fanns 64.000 fem-
öres- och 28.000 tioöreshäften kvar osålda.
N ägot mäste göras! Den 16 december sam-
ma år beslutade Generalpoststyrelsen att ta
bor t tilläggsavgiften på häftena. I fortsätt-
ningen skulle kunderna inte betala mer än
det nominella värdet på frim ärkena. Det
gamla priset 1.55 kr fanns tryckt på omslagets
baksida av femöreshäftet. Det trycktes över
med ett svart band och det nya p riset 1.5o kr
placerades upptill på häftets framsida. Tio-
öreshäftena sänktes på motsvarande sätt
frän 3.o5 till 3.0o kr. Det var tydligen ett
lyckat drag för nu började försäljningen
öka, sakta men säkert.

Gustaf V i medaljong

De första frimärkena med den nye kungens
bild "Gustaf V i medaljong" kom 191o, men
frimärksförrådet hade fortfarande kvar en
del av de gamla O scarshäftena. Det dröjde
ända fram till slutet av 1914 innan det blev
aktuellt med något nytt kungaporträtt i häf-
tena. Visa av tidigare erfarenheter trycktes
tämligen små upplagor, men sakta stigande
försäljn ing gjorde att nya upp lagor fick
tryckas redan 1917. Resultatet av de små upp-
lagorna blev att dessa häften numera står
noterade till femsiffriga kron tal i Facit-kata-
logen. Undras vad de berörda gen tlemän-
nen från början av förra seklet skulle ha sagt
om en sådan p risutveckling på ett halvmiss-
lyckat projekt !

Med tiden , när häftessamlandet började
ta fart, skulle man upp täcka att dessa häften
visade upp en hel del olikheter. Antalet
märken i häftena varierade hos vissa valörer.
O mslagen förekom i olika sto rlekar. H äf-
tesomslaget kunde vara försett med tryckår
och tryckor t. Inlagan kunde ha marginalen
upp till, nedtill, till höger eller till vänster.
Bara under "Medaljong-perioden", 1914-
1920, gavs ut 8 valörer där man samm anlagt
hittar inte mindre än 21 olika varianter. Från
1914 var till exempel häftena mi ndre än de
tidigare och med 20 frimärken fördelade på
fem ark med fyra märken i varje. 1917 var
det dags för ett nytt format igen . H äftesfor-
matet ökade åter och nu innehöll häftet två
ark om tio frimärken vardera. Båda fri-
märksarken var vikta en gång för att rym-
mas i omslaget.

Andra varianter är de tryckorter som
finns angivna på häftesomslagen . Till exem-
pel Kungl. Postverkets Tryckeri i Malm ö,
samt årtalet. Texten förekommer tryckt på
en eller två rader. Även häften frän Postver-
kets tryckeri i Stockholm förekommer. O li-
ka papperssorter kom till användn ing vid
frim ärksframställn ingen och finns noggran t
katalogiserade.

Under perioden försämrades ekonom in
på grund av första världskriget. Allt blev dy-
rare och portohöjningar genomfördes flera
gånger. Ett enkelt lokalt brevporto låg till
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en början pä 5 öre, men höjdes stegvis il l 7
ro och slutligen 2o öre.

Upplage- och försäljningssiff ror
1904 -1935

Postens frim ärksförråds upplage- och försälj-
ningssiffror för de första häftestyperna visar
att det tog tid innan brevskrivarna fick upp
ögonen för nymodigheten . Frimärkshäftena
var okända av en b redare allmänhet och de
som verkligen kände till dem tvekade efter-
som man tvingades betala en extra femöring
för varje häfte.

N är de nya frim ärkena frän 19n "Gustaf
V  i medaljong" också började användas i
häften 1914, fanns det fort farande flera tusen
O scarshäften kvar. Att makulera dessa var
det tydligen inte tal om i det alltmer an-
strängda ekonomiska läget under det upp-
blossande världskriget. Från Postens fri-
märksförräd fortsatte man att leverera båda
häftestyperna parallellt fram till 1918.

Den första av b redvidstående tabeller vi-
sar hur leveranserna från Postens Frimärks-
förrad utvecklade sig under perioden 1904 -
192o . I takt med att nya häftestyp er tillkom
skickade Postens frimärksförråd automatiskt
ut mindre sändn ingar till postkontoren .
Därefter gällde det för de enskilda postkon-
toren att komma in med kompletterande
beställn ingar i takt med att lagren började
smna.

Uppgifterna är hämtade ur Postverkets
leveransstatistik för de aktuella åren . Det fö-
rekommer andra upplagesiffror i frimärkska-
talogerna, men man far utgå ifrån att Pos-
tens egna siffror är de korrekta. Under de
första ären 1904-1913 lades fem öre extra ti ll
på varje häfte för att täcka framställn ings-
kostnaderna. Ett häfte med trettio 5-öresfri -
märken kostade följaktligen 1.55 kr och ett
motsvarande 1o-öre shäfte 3.o5 kr. I slutet av
1913 togs avgiften bort dä den ansägs häm-
ma köplusten hos kunderna.

Leveranser av häften från fr imärkslagret

ti ll postkontoren 1904- 1920

Oscar II
5 x 6 frimärken och med
tilläggsavgift på 5 öre

5 öre IO öre

1904 62 .300 52.550

1905 2 .845 3.500

1906 5.330 5.385

1907 6.600 8.080

1908 7.620 9 .460

1909 7 .095 8.195

19 10 6 .755 8.895

19 11 8.270 7.525

19 12 7 .2 10 7.245

19 13 7 .565 6.910

Efter borttagandet av
tilläggsavgiften

19 13 28.828 27.335

19 14 26 .980 18.566

19 15 1.620

19 16 430

1917 600

19 18 23.706

Gustaf V i medaljong
Häften med 5 x 4 frimärken

5 öre 1o öre

19 14 32.150 31.850

19 15 160 .405 13 1.920

19 16 270 .375 206.390

Häften med 2 x 1o frimärken

1917

19 18

19 19

1920

19 18

19 19

403.748

183.310

22 .800

5.300

86 .940

25.9 10

308.265

135.930

55.700

9 1.330

Efter portohöjning 1918

7  öre 12 öre

91.070

48.885
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Ny port ohöjn ing 1919

15 öre

1919 178.620

1920 34.500

Gustaf V i medaljong
samt Gustaf II Adolf
Ny portohöjn ing 1920

20  öre

1920 131.700

Först frän början av 2o-talet började alltfler
upptäcka det praktiska i att alltid ha frimär-
ken hemma och dessutom förvarade i skyd-
dande häften . Frimärksförrådets leveranser
till postkontoren ökade kraftigt. 1921 skicka-
des närmare en halv miljon häften ut, 1927
passerades miljonstrecket med god marginal
och 1935 var man uppe i  3,5 miljoner!

I den följande tabellen tas det samman-
lagda antalet häften upp, levererade under
respektive är. Som exempel ingar i 1921 ärs
siffror häftena Gustaf V, 20 öre, Stående le-
jon, IO öre sam t Gustaf V profil vänster, 2o
öre.

Leveranser av fr imärkshäften 1921-1935

Häftesreklam

1920 startade Postverket ett eget tryckeri,
inrymt i Centralpostkontoret vid Vasa-
gatan/ Mäster Samuelsgatan . Detta till lätt-
nad för Bagge som hade andra och mera
lönsamma uppdrag för sitt tryckeri. När
Postverket den 1 oktober r920 presenterade
ett häfte med 20 stycken 2o-öresmärken till
minne av Gustaf II Adolf och hans insatser
för postbefordran redan 162o, förverkligade
man en gammal ide. För att förbättr a eko-
nomin tilläts reklam på häftena.

Det började med att prins Carl, ord-
förande i Röda Korset, anhöll om annon-
seringsrätt på baksidan av de nya frimärks-
häftena. Poststyrelsen godkände arrange-
manget.

Först ut med annonser blev ASEA och
Svenska Handelsbanken. ASEA använde
det urgamla hakkorset i sin logotyp, ovetan-
des om att symbolen skulle komma att sän-
da rysningar över en hel värld några decen-
nier senare. ASEA-annonsen fick plats på

1920 försökte Posten förbätt ra ekonomin genom
att t illåta reklam på häftenas baksida. ASEA gavs
plats på baksidan av Gustaf II Adolf -häftet och
Handelsbanken på 20 öres Gustaf V i medaljong.

1921 455.80

1922 546.145

1923 641.420

1924 692.100

1925 846.600

1926 952.300

1927 1.320.950

1928 1.740.731

1929 2.117.010

1930 2.34 1.200

1931 2.528.400

1932 2.799.300

1933 2.842.000

1934 2.902.600

1935 3.511.900
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Reklamen försvann och man gick t illbaka t ill
att förse baksidorna med postal informat ion.

Här exemplifierat med " Postverkets
300-ärsjubileum" 1936.

baksidan av häftet med Gustaf Adolf-mär-
ket. H andelsbankens annons hamnade på
baksidan av det nya 2o-öres Gustaf V i me-
daljong-häftet som gavs ut samma år. I båda
fallen fanns texten "Annons in förd till för-
mån för Svenska Röda Korset". N ågra nya
kunder h ittade dock inte företagen b land
brevskrivarna. Annonseringen blev en en-
gångsföreteelse.

O m man bortser från annonsering för
Postsparbanken 1927 och Postgirot 1936,
skulle det dröja ända till perioden 1966 -
1976 innan det äter gar att finna nägon före-
tagsreklam på frim ärkshäftena. Därefter
upphörde reklamen helt, istället användes
utrymmet till olika postala meddelanden
och framförallt in formation om frim ärks-
motiven . Samtidigt noterade man det ökan-
de intresset bland samlarn a. H äftesomsla-
gens framsidor fick en ansiktslyfin ing. Tidi-
gare hade de bara innehållit tryckta upp gif-
ter om an talet frimärken och pris, samt det

tämligen självklara meddelandet att de var
utgivna av Kungl. Postverket . Nu försågs de
i stället med motiv som appellerade till fri-
märkena i häftet.

Häftena blir samlarobjekt

N är det så småningom gick upp för fri-
märkssamlarna att dessa häften ren t av hör-
de hemma i samlingarna hade Posten an led-
n ing att gnugga händerna. N är samlaren ti-
digare nöjt sig med ett ostämplat exemplar
av det aktuella märket skulle han/ hon nu
köpa ett helt häfte, eller helst två, för att
kunna visa både innanmätet och omslaget
vid monteringen på albumsidan . Man kun-
de till och med tänka sig ett tredje häfte för
att visa häftets baksidestryck. I stället för ett
märke fick nu Posten sälja dussintals av var-
je. En stralande affär. Frimärket är dessutom
ett kvitto på betalning för en tjänst som
man i egenskap av samlare aldrig utnyttjar.

Bland de traditionella filatelisterna kon-
staterades, in te utan en viss förundran , att
det fanns samlare som helt koncen trerade
sig på dessa häften . Samlarna i fråga, som
fanns utspridda över hela landet, ville dock
bli tagna på allvar och dessutom kunna ut-
byta erfarenheter med varandra. En under-
avdelning till Sveriges Filatelist-Förbund
bildades och i maj 1978 kom premi ärnumret
av Häfi essamlaren, med undertiteln "Med-
lemsblad för Föreningen Svenska Automat-
häftessamlare".

Medlemsbladet kommer fortfarande ut
med fyra nummer per år. H är hittar man
beskrivn ingar av nya häften , auktionsresul-

Under perioden 1966-1976 återkom reklamen igen,
bland annat på automathäftet "  Tjörnbro arn a" fran1969.

I den ca 8 1/ 2 kmlänga Tjömleden ingar
Stenungsundsbron, Källösundsbron och
bron över Askeröfjorden med anslutande
vägar. Skanska Cementgjuteriet harKon-
struerat och byggt Tjörnbr o arna liks om
mänga andrasvenska storbr o ar,fränSando-
bron, färdig 1943, till Olandsbron  --  6.070 m
läng ochEuropaslängstabro- som öppn as
tortrafik 1972.

SI4 SIA CEMENTGIUTERIErig3 TJORNBROARNA I
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tat, och nyupptäckta detaljer på äldre häf-
ten . Nu ägnar sig medlemmarna inte bara åt
automathäften . Även övriga, så kallade
"mjuka häften" med det officiella namnet
"posthäften", avhandlas. Ett nytt samlarfålt
hade öppnat sig. Det ovanliga i samman-
hanget är att det in te är frimärkena som
kommer i främsta rummet. In tresset bland
häftessamlarna riktar sig i huvudsak mot de
siffror och andra tecken som tryckeriet läm-
nat efter sig på frimärksblockens marginal-
remsor. Långt ifrån alla häften är försedda
med dessa tryckerim arkeringar, men de
som har det betingar ett betydligt högre
samlarvärde än de övriga.

H äftessamlandet har formats till en sa
invecklad vetenskap att den oinitierade kan
bli smått förskräckt. Mängden varian ter och
inte mins t den förkortningsflora som an-
vänds av experter, frimärkskataloger och
auktionslistor, kräver sin man/ kvinna. Det
skulle behövas en smärre avhandling för att
förklara alla varianter på ett begrip ligt sätt.
Som så o fta blir det dock alltmer intressant
ju längre samlaren tränger in i sitt special-
område. Det gäller att inte låta sig avskräck-
as även om det verkar något förbryllande i
början.

För den som känner sig lockad att bygga
upp en häftessam ling är naturligtvis den
första frägan - var hittar man material?
Först tas kon takt med närmaste frimärks-
handlare. Finns in te någon sådan i grann-
skapet är Internet ett bra alternativ. På
SFF:s hemsida www.sff.r.se finns länkar till
de flesta av landets auktionister och handla-
re. Somliga auktionsföretag lägger ut sina
kataloger på nätet. Fördelen med det är att
samlaren får en uppfattning om prisläget.
Även de van ligaste frimärkskatalogerna har
prisuppgifter men de ligger merendels en
bra bit över det aktuella marknadspriset.

På SFF:s hemsida hittar man också för-
teckn ingar över landets frimärksklubbar och
riksfören ingar som "H äftessamlarna" till ex-
empel.

H alva nöjet är sedan att montera sina
nyförvärv på lämpliga albumsidor. Vanligen
används genomskinliga fotohörn för att fas-
ta frimärkshäftena på bladen . Det går natur-

ligtvis att göra vackra sidor för hand, men
än elegan tare blir det om man har tillgång
till en dator och använder ett lämpligt lay-
outp rogram. Det finns flera men ett mycket
användbart är Microsofts "Publisher". Det
går att göra ramar, lägga in texter av olika
stilar och format precis där man vill ha dem
på sidan . N är sidan sedan är komponerad,
klar och utskriven, finns filen kvar i datorn.
Vill man ändra något i efterhand är det bara
gå in i datorn och korrigera sidan och trycka
ut en ny utskrift i stället för att tvingas göra
om allt från början .

En annan webplats att söka sig till är
Postmuseum i Stockholm , www.posten .se/
museum, och klicka sig fram till biblioteket
- ett av världens mest om fattande filatelisti-
ska bibliotek. Där kan man sedan utan kost-
nad gå in i databaserna och söka sig fram
bland de tusen tals volymer som finns på
hyllorna. Sökord man kan använda är till
exempel "Frim ärkshäften+ Sverige".

En sak bör man dock vara klar över.
Samlar man orörda häften, med alla frim är-
kena i behåll, blir det en ganska kostsam
historia. Av naturliga skäl gäller detta främst
häften från det första halvseklet.

Häftestyper

Det finns några huvudtyper av häften att
hålla reda på:

Handgjorda häft en. Alla sådana är hopfo-
gade med häftklammer i ryggen . Till-
verkn ingsmetoden användes från starten
1904 och ända fram till 1940.

Maskintillverkade hift en. 194o köp tes en
specialkonstruerad häftesmaskin från det
tyska företaget Goebel A.G. i D armstad t.
Maskinen kunde både gummera frimärks-
blockens inhäftn ingsremsa och vika ihop
häftesomslagen . Den hade en kapacitet på
25-30.000 häften per dag.

A utomathift en. (1954-85). Dessa var avsedda
för utomhusautomater. De kännetecknas av
ett m indre format än de övriga och har
styvt kartongomslag för att in te fastna i au-
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tomaten . Dessutom skulle det kraftigare
omslaget skydda frimärkena mot fukt.

Kombinationshäft en.  H äften som innehåller
frimärken med flera olika valörer.

Blandhift en.  Som ovan men här varierar så-
väl valörer som frimärksformaten i samma
häfte. Dessa häften , ofta storformatiga, före-
kommer i huvudsak under senare år.

D et första maskin tillverkade häftet kom
1940 och innehöll "Kunglig a Vetenskapsaka-
demien 20o är" (2o stycken 15-öres C arl von
Linne). Det visar upp den speciellt svenska
varian ten 3+3-sidig tandning. River man av
ett horison tellt par ur häftet har man två
tresidigt perforerade frimärken , det ena med
vänster- och det andra med högermargina-
len jämnskuren . Det förekommer även par-
kombinationer med tandningarna 3+4 eller

Den sista versionen av den gula häftesautomat som
Posten använde under ären 1954-1985.

0
FRIMARKEN

e

4+3. Förklaringen till detta är att man i den
roterande pressen p lockade bort vart tolfte
perforeringsaggregat . På så sätt uppstod ett
an tal otandade mellanr um i den löpande
pappersbanan . I dessa mellanrum lät man
sedan ett roterande skärverktyg dela de i
förväg tryckta frimärksrullarna. Därefter var
maskinen beredd att låta dem inneslutas i
häftesomslaget. Under en övergångstid från
juni 1939 till april 194o tillverkades även Lin-
ne-häftet för hand på det gamla sättet.

Automathäftena visar upp ytterligare en
originell tandn ingsvarian t, nämligen 2-sidigt
vinkelperforerade märken . Det lilla formatet
på dessa häften gjorde att man renskar fri-
märksblockets yttersidor. Resultatet blev att
det längst ut sittande paret i häftet var per-
forerat upptill och mellan de båda märkena,
medan de återstående två sidorna var otan-
dade. Resten av märkena i blocket var alla 3-
sidigt tandade. Vinkelskurna märken före-
kommer även under senare tid och då i
samband med blandhäften som innehåller
frimärken av olika format i samma block.

De svenska frimärkshäftena förekommer
i tre standardbredder, alla utgående från
tryckcylinderns omkrets på 750 mm . Av
smala häften (44,1 mm) fick man ut 17 häf-
ten per cylindervarv. Breda (62,5 mm) gav 12
häften per varv, och slutligen extra breda
(93,75 mm) resulterade i ätt a häften per cy-
lindervarv.

Rättvända och omvända

För specialsamlaren består ett häfte av tre
delar, själva frim ärksblocket, häftesom slaget
och kanske det in tressan taste - marginalen ,
eller inhäftn ingsremsan som den kallas
bland experterna. På den sistnämnda hittar
man i lyckliga fall tryckeriets fem- eller sex-
siffriga kon trollnummer, o lika typer av
cylindersiffror eller andra markeringar som
kan avslöja från vilken tryckpress häftet
kommer. Svenska frimärkshäften har även
tryckts utomlands och där förekommer
ibland andra marginaltryck. I England tryck-
tes till exempel "Svenska fåglar" frän 1970
liksom 1972 ärs julm ärken ; här kan man hit-
ta kors, vågräta linjer och en vingformad
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För att inte trassla ihop detta med alltför
utdragna och svårbegripliga förklaringar
hänvisas till översikten i slutet av kapitlet.
Där finns de förkortningar och beteckning-
ar som samlare och handlare använder sig
av. Sammanställningen ger det också en
överblick över av vad häftessamlaren har att
botanisera i.

För den läsare som vill lära sig mer om
de maskintillverkade häftena rekommende-
ras Rune Åhmans handbok (se litteraturför-
teckningen). Här redovisas ett stort antal va-
rianter hos de frimärkshäften som utkom
1940-1988. Ytterligare information om auto-
mathäften ges i den 1998 utkomna handbo-
ken av Magnus Fagerström och Rune Åh-
man.

Vingformad pilspets på inhäftningsremsan t ill
häftet med 1972 års julfr imärken.

pilspets på inhäftningsremsan . Allt för att
tryckarna skulle kunna kontrollera att pap-
persbanan gick rätt i pressen, att färgpass-
n ingen var den rätta och att perforeringen
hamnade där den skulle.

Ryggtryck finns på häftets utsida. Medan
pappersbanan med de blivande häftesom-
slagen rullade i pressen trycktes ett centime-
terlångt streck tvärs över den plats där ryg-
gen hamnade efter att maskinen avslut-
ningsvis vikt ihop häftet. Vart femtionde
häfte fick en sådan markering för att under-
lätta räkn ingen av antalet färdiga häften .
Fram till 1973 varierade både färgen och for-
matet på ryggtrycken. För det mesta hade de
samma färg som omslagstrycket. Från april
1973 övergick man till svart färg och forma-
tet 8 x 2 mm. Några undantag finns dock
och gäller häftesomslag tryckta utomlands -
i England, Finland eller Holland.

Det gäller också att hålla reda på rättvän-
da och omvända häften. Om inhäfin ings-
remsan sitter ovanför eller till vänster i för-
hållande till frimärkena talas det om rätt-
vänt häfte. Sitter den däremot under eller
till höger är det fråga om ett omvänt häfte.
Är det fråga om så kallade blandhäften med
två eller flera olika valörer så betraktas de
med den lägsta valören till vänster som rätt-
vända.

Feltryck

Kontrollen av tryckprocessen är och var ri-
gorös. Upptäcktes något fel i trycket stoppa-
des pressen direkt och felet åtgärdades. De
makulerade märkena försågs med en svart
tejpremsa eller korsades över. Vid ett till fäl-
le spelade dock den mänskliga faktorn ett
spratt . Det var 1972 och man höll pa att
trycka häftet "Postulyg". Det visade sig att
den blå färgen slet ned den grunda gravyren
oroväckande fort.

Tryckcylindern ompräglades, men vid ett
tillfälle hamnade överföringsrullen en aning
snett så att en dubbelprägling uppstod på
texten nedtill på 15-öresmärket. För att lätta-
re kunna sortera bort de felaktiga häftena
vid efterkontrollen tog man en stickel och
ristade in ett kryss på cylindern intill felet
(över 75-öresvalörerna). Dett a upptä cktes
inte omedelbart utan 486 felaktiga häften
slank igenom och kom att levereras till post-
kontoren . 251 av dessa hann säljas innan lar-
met gick och resten kunde återkallas. För-
tjusta samlare är på jakt efter dessa överkor-
sade häften som dyker upp med ojämna
mellanrum på frimärksauktionerna.

Det händer än i dag att fel upptäcks un-
der tryckn ingen. Är det något enklare fel
kan tryckaren justera felet via sin datorstyr-
da kontrollpanel genom att "flagga" platsen.
En liten pappersremsa klistras automatiskt
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1972 int räffade det som inte fick hända. 486 felaktiga och makulerade häften ur serien " Postflyg"
slank igenom efterkont rollen och kom ut på marknaden. 251 hann säljas innan de överkorsade

fr imärkena drogs in. De sålda är nu rariteter bland samlarna.

in i kan ten av pappersrullen så att kon trol-
lanten i efterhand lätt ska se var feltrycket
finns. D e aktuella märkena/ häftena plockas
bort och makuleras.

Grafiska formgivare

Fram till 5o- och 6o-talen hade häftesomsla-
gen varit tämligen ensartade. På framsidan
en saklig text om vilka frimärken och valö-
rer häftet innehö ll och vad det kostade. På
baksidan postala uppgifter om posttaxor
och annat nyttigt. Vid den här tiden hade
dock samlarna börjat få upp ögonen för häf-
tet som samlarobjekt.

Posten var in te sena att haka på. H äftes-
omslagen skulle göras attraktiva för att locka
både filatelisterna och inspirera allmänhe-
ten till ett ökat brevskrivande. Nya häftes-
maskiner hade köpts 1965 och 1972  (torroff-
set), samt 1964 och 1968 (boktry ck), från
Goebels i Darmstadt.

Avdelningsdirektör Per Pääg och mark-
nadschef Sven-Rune Johansson på Postens
Filateliavdelning engagerade 1968 reklam-
tecknaren Jan Magnusson (1924-2002). H an
kom att bli nestorn bland Postens grafiska
formgivare. Under sin aktiva tid mellan 1968
och 1993 ästadkom Magnusson cirka 16o
häftesom slag i sin lilla atelje, en gammal
nedlagd pappershandel, i H errängen i södra
Stockholm . Ett svårslaget rekord ! Det börja-
de med "Nordiska vildblo mmor" 1968 och
slutade med "Kungliga familjen" 1993. De
flesta tryckta i en färg. Det sista dock i fyr-

färg, ett mycket vackert omslag med Stora
Riksvapnet som motiv.

En egenhet Jan Magnusson ofta uppre-
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Jan M agnusson hann formge 160 häftesomslag
under perioden 1968-1993. Premiären skedde med

" Nordiska vild blommor" .

Den öländska kvarnen på omslaget t ill
frimärkshäftet delades på mitten för att kunna

visa konst rukt ionen.
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Gustav Malmfors debuterade 21 augusti 1997
med den originella utformningen av "Älgar" där
han formgav både de t rekant iga fr imärkena och
häftesomslaget.

pade var att visa frimärksvalörerna i en ver-
tikal rad i häftets vänsterkant. Den kanske
mest originella b ildlösningen presen terade
han 1972 till "Ö ländsk väderkvarn". H an vil-
le visa konstruktionen och kapade därför av
kvarnen på mitten och ställde de båda bild-
halvorna bredvid varandra. Den ena visan-
de nedre delens maskineri och den andra
kraftöverföringen från vingarnas roterande
axel upp till.

Flerfärgstryck

Möjligheten att trycka i tre-färg fick man re-
dan 1986 da Posten köpt in en ny Goebel
häftesmaskin, döpt till G6:an . Under 1990-
talet gjorde Gustav Malmfors på frilansbasis
entre som grafisk formgivare och förstlings-
verket var "Algar" som kom 21 augusti 1997.
Dessa mycket originella, trekantiga märken
blev en stor succe, in te minst bland älgin -
tresserade tyska Sverigebesökare. Malm fors
stod både för frimärkenas förlagor och häf-
tesomslaget .

Ett annat och mycket lyckat omslag är
Nationalparker från maj 1999, med Gunnar
Brusewitz' sparvuggla på omslaget. Malm -
fors arbetar in te med papper och penna
som var det allenarådande förr. När han får
ide, diskuterar han den med sina projektle-
dare och blir det ja sätter han sig framför
datorn och utför hela jobbet där.

2003 ärs mest uppmärksammade häfte
var naturligtvis minneshäftet över Anna
Lindh. Gravören Lars Sjööblom arbetade
dag och natt och fick de båda märkena klara
redan efter ett par veckor. Gustav Malmfors
gjorde omslaget.

1999 köpte Posten in en Giebeler-offs et-
press, kallad G8:an , och kunde börja trycka
i fyrfärg. Giebe ler är idag i stort sett samma

Gustav Malmfors gjorde också omslaget t ill 2003
års mest uppmärksammade fri märkshäfte - det t ill
minnet av ut rikesminister Anna Lindhs bortgång.
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ational
parker

E U R O P A 9 9

Ett annat mycket lyckat M almfors-omslag var
" Nat ionalparker" från 1999 med Gunnar Brusewitz'

sparvuggla på omslaget.

Anna Lindh
1957 - 2003

4 frimärken
2 st brev inrikesoch 2 st å 10 kr
Frimärksvärde31 kr
4 kr tillägg till Stiftelsen
Anna Lindhs minnesfond.
Pris35 kr •
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företag som gamla Goebel. N ågra konkurser
och invecklade ägar- och namnbyten har ägt
rum , men verkstäderna och en stor del av
personalen är fortfarande desamma.

För Postens grafiska formgivare var det
som att släppas ut på grönbete med de nya
färgmöjligheterna. Speciellt nu när Posten

Den nya Giebeler-pressen för självhäftande
fr imärken t rycker med en hast ighet av 130 meter
i minuten. Tryckaren M ikael Zetterström vid Posten
Frimärken kont rollerar t ryckningen av " Skogens
skafferi" som gavs ut den 19 august i 2004.
Foto: Per Myrehed.

Frimärkens konst- och programråd önskar
att omslag och frim ärken ska bli allt mer
färgrika f r att synas bland all butiksreklam
i de många livsmedelsbutiker och bensin-
mackar där man h ittar Postens servicestäl-
len . Redan de första häftena för 20o4 som
vi hunn it titta på, till exempel "En doft av
kärlek" efter sensuella blomfotografier av
Rossi Rosster, visar en härlig färgpra kt. Ol öf
Baldursdottir tillsamman med Rebecca Bel-
monte har gjort häftesomslaget. Ett annat är
"Lapon ia" som är det fjärde häftet i serien
Världsarvet. O mslaget visar renvaktarstugan
i Stora Sjö fallet och bygger på ett foto av
Kate Kärrberg.

Två vackra prov på de moderna häftestyper som framställs under jubile umsaret 2004,
" En doft av kärlek" och " Lapon ia" . Bäda gavs ut den 26 januari.

En doft
av kärlek

Inrikesporto
1:a-klassbrev
10 frimärken 9

z
0
CL

4 frimärken/ stamps
Valör 10 kr
Pris/ Price 4o kr •
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Förkortningar och beteckningar

CYL Tryckcylinder.

cyls Cylindersiffra.

cyls 1, C I cyls 1, centralt p lacerad.

cyls 1h , Cth cyls 1, del till höger.

cyls l v, Ctv cyls 1, del till vänster.

cyls 1 fana Ö vre delen av

liggande cyls 1.

cyls 1 fot Nedre delen av

liggande cyls 1.

cyls 2 slinga Ö vre delen av

liggande cyls 2.

cyls 2 fot Nedre delen av

liggande cyls 2.

H Posthäfte

(före Facitnummer).

HA Automathäfte (- " -).

HAB Automathäfte med

brevmärken .

H PO O fficiellt provhäfte.

kn Kontrollnummer

(helt el. delat).

kn(G2a) kn i blockstil från

2:a Goebelp ressen

(3,2 mm , 1964-1990).

kn (G2b) kn i blockstil från

2:a Goebelpressen

3 ,3 mm, fran 1990).

helt kn , H kn Alla siffror i ett kn

i ett häfte.

UtgNvnlnogsdag: 28 august1 1970
Efter fotografi
T ext: Gudmund Nyström
Gravör: Majvor Franzen

..'...............·• .
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Liggande cylindersiffra 1 i häftet
" Glimmingehus" från 1970.
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Cylindersiffra 2, central t placerad,
i automathäfte från 1954.

g:8oktober 1977
d erbom,Anders Floren
ttko Jakus, Martin Morck
Magnusson

Utgivning sdag: 8 oktober 197
Foto: Lars Sd erbom, Anders
Gravörer: Z atko Jakus, Mart
Omslag: Jan Magnusson

Delad cylindersiff ra 2 i " Lokalt rafik" 1977 .
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kn 3+ 2 Delat kn med de 3

första siffrorna i ett

häfte och de 2 sista

i häftet bredvid.

O H O mvänd inhäftn ing

(marginal ned till),

lägsta valören till höger.

ov O mvänd inhäftning

(marginal nedtill),

lägsta valören till vänster.

0 O mvänd inhäfin ing

(inhäftn ingsmarginal

nedtill eller till höger).

R Rättvänd inhäftn ing

(inhäftningsremsan upptill

eller till vänster).

Regm Registermärke (lodrät linje,

hel eller delad).

RH Rättvänd inhäftni ng

(marginalen upptill, lägsta

valören till vänster).

RT Ryggtryck (rektangel

över omslagets vikn ing).

RV Rättvänd inhäftn ing

(marginal upp till, lägsta

valören till vänster).

sneds Snedsignal

(hel eller delad).

T Tomruta

("fr imärke" utan tryck).

R

:
¥
• • O

£ '- - . . . .: · $
lOu SVERIGE I ico

Kontrollnummer och cylindersiff ra 1
över varandra i häftet

" St rand- och sjöfåglar" från 2003.

" r m
Snedsignal och registermärke

i automathäfte från 1957.

s ,)5 555#a.Inta,
II)
o
II)
o
II)
<D

DALOM

Ryggt ryck på häftet " I Dalom" frän 1973.
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2 x 6, etc. Första siffran anger antalet

frimärksblad i häftet, andra

siffran antal frimärken i

bladet. (2 x 6 = häftet

innehåller två frimärksblad

om vardera sex frimärken).

Kh Kanthäfte. Inlagan mer

eller mindre tydligt

bredare än omslaget

upptill (= ö  kn)  eller

nedtill (= n kn).

H andgjorda häften från

Finlands Banks

Sedeltryckeri.

D p Dubbel prägling.

Kryss, X Kontrollmarkering,

trycktes under var

roo :e frimärksrad .

X

11-1·l
15........ .. -

ll ;g
l

15

Kryss i automathäftet " Hjälmprydnader" från 1967.

Sveriqe

no--....___--,.,,.__,
c--...__

0 r e.........•.......•............... Sveriae

13
nord 63

5-13 oktober

GÖTEBORG

Automathäfte från 196 2 med omvänd inhäftning
(O H) med tomruta (T) som försetts med reklam för

en frimärksutställning i Göteborg.
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