
Utländska
förebilder för de första

svenska frimärkena
Av Erik Hamberg

Beslut om fr imärken i Sverige

Efter mångåriga diskussioner i Sveriges riks-
dag fattades i slutet av oktobe r 1854 beslut
om in förande av enhetsporto och frimärken
i Sverige. Uppdraget att framställa de första
frimärkena gick till Pehr Ambjörn Sparre,
som hade erfarenhet av sedelpapperstill-
verkning efter att under ett ärs tid, 1852-1853,
ha varit förvaltare vid Tumba sedelpappers-
bruk. Såväl märkesbildernas utformning
som frimärkenas tryckn ing kom att utföras
av Sparre. Men hur skulle den första fri-
märksserien se ut? O ch vilka motivval kan
Sparre tänkas ha stått in för? Vilka förebilder
fanns det i omvärlden ? H ade Sparre fått
några direkt iv när det gäller motivvalet?
Detta är frågor som man gärna ställer sig
när man jäm för de första svenska frimärke-
na med samtida frimärken från andra län-
der. I det följande skall jag försöka besvara
några av dessa frågor.

Englands fö rsta fr imärken

England kom att bli det första frimärkslan-
det och blev därför i stor utsträckning
normgivande för frimärksutgivn ingen i and-
ra länder när det gällde storlek, val av motiv
och formgivn ing. Frimärket - kvittot på att
postavgiften hade blivit betald - fick in te
vara större än att det rymdes på ett brevom-
slag eller ett kuvert som redan var adresse-
rat. Man beslöt att det skulle anbringas
ovanför adressen och att frimärkets baksida
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skulle vara bestruken med en vatten löslig
gummering. På så sätt skulle det enkelt kun -
na fastas vid underlaget, an tingen man an-
vände tungspetsen eller en fuktad svamp
vid appliceringen.

Uppdraget att trycka de första engelska
frimärkena gick till Perkins, Bacon & Petch
på Fleet Street i London, en firma med stor
erfarenhet av att trycka sedlar. Liksom vid
tillverkningen av sedlar beslöt man att fri-
märkenas bakgrund skulle framställas med
ett komplicerat möns ter, för att förhindra
förfalskn ingar. Motivet skulle utgöras av en
bild i profil av drottning Victoria. Förebil-
den var en medalj som präglats 1837 i sam-
band med den unga d rottningens första be-
sök som regen t i London i november sam-
ma år. Medaljporträttet, vilket var utfört av
konstnären William Wyon, var baserat på
en teckn ing som utfö rts redan 1834, när
prinsessan Victo ria endast var 15 är.
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Ant ika förebilder

Mynt- och medaljkonsten har traditioner
alltsedan antiken och det porträtt av drott-
ning Victoria som modellerades till Lon-
donmedaljen 1837 har med sina starka ny-
klassicistiska drag tyd liga rötter i den an tika
myntutgivn ingen . Porträttet utstrålar både
stram enkelhet och elegans och ansluter väl
till hur en härskare, som symbol för en
självständig och samtidigt mynttillverkande
stat, avb ildades redan på antika mynt. Just
utgivandet av egna mynt har i alla tider va-
rit den kanske viktigaste symbolen for en
suverän och självständig statsbildn ing.

De första grekiska mynten präglades cir-
ka 65o f. Kr. Myntens ursprung finns i de
personliga sigillen, vilka avb ildade bärarens
bomärke eller särskilda kännetecken . I ana-
logi med detta ville de grekiska stadsstaterna
genom tydliga och välkända symboler klart
visa vilken stat som präglat och utgivit myn-
tet. Denna symbol kunde t.ex. vara en
sköldpadda (stadsstaten Aegina var omgiven
av vatten med sköldpaddor) eller ett veteax
(Metapontion , en viktig spannmålsprodu-
cen t), men än van ligare blev symboler, my-
tologiska väsen eller gudar från den grekiska
gudavärlden som var av betydelse för eller
förknippades med den aktuella statsbild-
n ingen, t .ex. en uggla (Athen) eller den be-
vingade hästen Pegasos (Korint). Bland de
gudar som återges på de grekiska mynten
finner man H ermes, Apollon , Dionysos,
Athena m .fl.

Gudarna avbildades idealiserade, men
efterhand kom de konstnärer som skapade
skulptur- och porträttkonst att mer in tresse-
ra sig för mänskliga, individuella utseenden .
Detta kom även att gälla myntkonsten . Gu-
darna ersattes av jo rdiska makthavare och
dessa måste kunna kännas igen . N är olika
härskare avbildas under den hellenistiska
och den romerska republikens tid kan indi-
viduella särdrag iakttagas, vilka fått efter-
världen övertygad om att många av dem
verkligen är porträttl ika. Under den romer-
ska kejsartiden blir däremot den till gud
upphöjde kejsaren idealiserad i konsten och
porträttl ikheten är ej fullt lika säker. Under

Medal depicti ng Qu een Victoria,
used as a patte rn for r pen ny black.

Medalj av d rottning Victoria,
förebild till England nr. 1.

The Greek city states had symbols o f the State on
their coins. This originates from Metapontion .

De grekiska stadsstaterna hade symboler för staten på
sina mynt. Detta är från Metapontion.

Foto : Kungl. Myntkabinettet .

romarrikets sista tid och efter dess sönder-
fall b lir myntbilderna i nya och tillfälliga
statsbildn ingar alltmer prim itiva och först
under renässansen når man på nytt en hög
konstnärlig nivå.
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Nationella symboler

Utgivn ingen av mynt och i senare tid sedlar
ger ett koncen trat av statens eller nationens
viktigaste kännetecken . Dessa må vara re-
genter, vapensköldar eller andra nationella
symboler. Under romantiken uppträder i
många länder personifierade symboler i
samband med en groende nationalism . H it
hör t.ex. moder Svea (Sverige), den antika
gudinnan Ceres samt Mariann e (Frankri ke),
Britann ia (England) och Helvetia (Schweiz).
Samma förebilder har kommit till använd-
ning vid sökandet av lämpliga motiv vid ut-
givningen av frimärken, och då i synnerhet
för bruksfrimärken . Mynt och frimärken är
oftast av ungefär samma storlek och utrym-
met för motiv och väsentlig in formation i
form av landsbeteckn ing och valör är lika
begränsade. Den fornnordiska gudavärlden
har dock in te alls kommit till användn ing
på svenska mynt och på svenska frimärken
- inte förrän i slutet av 19oo-talet - medan
däremot konst och arkitektur gärna använde
sig av denna motivvärld i dekorativa ele-
ment under flera decennier av 18oo-talet.

Sparres uppdrag

Frimärkena kom att in föras förhållandevis
sen t i Sverige. Först 1847 började frägan de-
batteras i riksdagen , men tveksamheten och
motståndet mot svenska frimärken , och än
mer när det gällde in förandet av ett enhets-
porto, medförde att denna reform kom att
dras i långbänk. A tt frimärken förr eller se-
nare skulle kom ma att användas även på
svenska brev var trots allt säkert många
övertygade om .

I Sveriges postkonventioner med Dan-
mark (1852), Preussen (1852) och Frankrike
(1854) formulerades avtalstexten pa sa sätt
att man räknade med att frim ärken skulle
börja användas på brev från Sverige. Inom
postverkets ledning var man m ed andra ord
förberedd på att frimärken snart skulle bli
aktuella även för Sveriges del och invän tade
egentligen bara ett beslut från ståndsriksda-
gen . Även om avgörandet kom att dröja till
slutet av 18s4 var det under flera är egentli-

gen bara en tidsfråga innan frimärken skulle
in troduceras.

I Sveriges Filatelist-Förbunds handbok
av är 1964 anges att Pehr Ambjörn Sparre re-
dan 1853 började int ressera sig för frimärks-
tillverkning. Det är oklart var denna uppgift
kommer ifrån och likaså är uppgiften att
Sparre troligen fatt ett löfte av poststyrelsen
att trycka de första svenska frimärkena san-
nolikt in te mer än ett an tagande, även om
det i efterhand kan verka högst troligt.

Av allt att döma är det dock så att Spar-
re, efter det att han hösten 1853 tvingats läm-
na sedelpappersbruket i Tumba, i sökandet
efter nya arbetsuppgifter in tresserat sig för
likartat arbete och uppvaktat poststyrelsen
med en förfrågan om han skulle kunna få
trycka Sveriges första frim ärken . Sparre
hade skolats vid Motala verkstad innan han
blev anställd som förvaltare vid pappersbru-
ket i Tumba och tillverkn ing av frimärken
var i viss mån besläktad med sedeltryckn ing.
Sannolikt var det detta som fick Sparre att
intressera sig för frimärkstryckning.

Den 3 decembe r 1853 utfä rdades ett pass
för Pehr Ambjörn Sparre, att gälla för utri-
kes resa, utan närmare uppgift om destina-
tion . Det är sanno likt att han då reste till
England för att studera tillverkn ing av fri-
märken eller maskiner lämpliga för fri-
märkstillverkn ing. I England började till-
verkningen av pertore rade frimärken den 27
januari 1&s4 och denna nyhet kom att intres-
sera Sparre, som an tagligen var där just vid
denna tidpunkt. H an beslöt att även Sveri-
ges första frimärken skulle bli perforerade.

Den 12 decemb er 1854, endast sex veckor
efter riksdagsbeslutet om frimärkenas in fö-
rande, inlämnade Sparre en skrivelse till
poststyrelsen, där han förklarade hur fri-
märkstillverkningen skulle gå till. Vid denna
tidpunkt hade han redan i England låtit till-
verka den tryck- och perforeringsutrustning
som skulle komma till användning. Av allt
att döma fick Sparre uppdraget att trycka de
första svenska frimärkena i god tid innan
beslutet om in förande av frimärken fattats i
Riksdagen . När beslutet klubbades var han
redan långt framme i sin planering.
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Hur skulle ett fr imärke se ut?

Flertalet av de frimärken som utgavs mellan
1840 och 1855 uppvisar en märkesbild omgi-
ven av en ram , med uppgifter om utgiv-
ningsland, värde och ibland ordet för "fri-
märke". Även här följde man trad itionen
från myntutgivningen - att längs myntets
kan t, såväl på åtsida som frånsida, förse
myntet med text. På frimärken kan dock
den nödvändiga in formationen endast före-
komma på framsidan . I motsats till frim är-
ken, som i första hand är kvitton på en be-
talad tjänst, är mynten rena beta lningsme-
del och uppgifterna på mynten kan vara rik-
haltigare, samtidigt som de kan stärka legiti-
miteten i myntutgivningen och visa att det
rör sig om ett "gott " mynt. H ärskarens val-
språk och präglingsåret har inte någon mot-
svarighet inom frimärksutgivn ingen . Frimär-
ken har i undan tagsfall använ ts som skilje-
mynt, medan mynt inte kunnat användas
på brev som kvitton för en erlagd postav-
gift.

Några av de tidiga frimärksutgivande
länderna avstod från att ange landsbeteck-
n ing, t.ex. England (1840), Brasilien (1843),
U SA (1847), Belgien (1849), Schweiz (1850),
D anmark (1851) och Nederländern a (1852).
Man ansåg, trotsigt eller stolt, att frimärks-
b ilden var en så stark identifikation av ut-
givn ingslandet att tveksamhet in te kunde
förekomma om varifrån det kom . Dessutom
kunde förväxling knappast ske när an talet
frimärksutgivande länder fortfarande var yt-
terst begränsat. Merparten av frimärkena an-

vändes dessutom för inr ikes postbefordran .
En jämförelse kan i någon mån göras med
de nutida svenska rabattfrimärkena, vilka
saknar landsbeteckn ing eftersom de ur-
sprungligen endast var avsedda för inr ikes
post. Brasilien in förde landsbeteckning först
1866 och England har ännu inte ändrat pa
traditionen att in te ange landsnamnet.

Med fler frimärksutgivande länder och
mer in ternationell posttrafik ökade dock be-
hovet av tydlig iden tifikation . N är Mauriti -
us den 21 September 1847 fick sina första fri-
märken avbildades drottning Victoria i
profil, omgiven av en ram med uppgift om
landsnamn, valör, ordet "postage" (dvs. fri-
märke) samt de berömda orden "post offi -
ce" (postko n tor) i stället för "post paid"
(porto betalt). Den lokale frimärksgravören
Joseph Barnard kom i själva verket att sätta
en ny standard för hur frimärken skulle
formges och vilken text som skulle vara
med . Englands frimärken hade endast ordet
för frim ärke samt valörbeteckn ing, medan
Brasiliens frimärken enbart uppvisade valör-
beteckn ing.

H istorien att Barnard var tveksam om
texten på de första två frim ärkena och där-
för gick till öns postkontor för att fråga, var-
vid han såg postkontorsskylten med texten
"post office" (och därför inte graverade
"post paid"), är säkert en skröna. U SA :s för-
sta frimärken , som utkom den 1 juli 1847
hade förutom valörbeteckning texten "post
office" och även de lokala amerikanska före-
löparna frän 1845-1846 hade samm a text.

Two stamps without the name of the country, from the Netherlands and England .

Två frimärken utan landsbeteckn ing från Nederländerna respektive England.
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Stamps with po rt raits fro m France, Spain and the U n ited States.

Frimärken m ed po rträtt från Frankrike, Span ien och U SA.

Port rätt bilder

Under de följande åren utgavs ett flertal fri-
märken med port rättbilder - ofta i profil -
innefattade i en ram , vilken förutom deko-
rativa hörnornament, informerade om utgi-
vande land, ordet för frimärke, eller "porto
betalt", samt uppgift om valör. H it hör de
första franska utgåvorna med den romerska
fruktb arhetsgudin nan Ceres (1849), Louis
N apole on (1852) och N apoleon III (1853). I
Spanien avbildades Isabella II i p rofil, om-
given av en ram, på landets första frimärken
185o. Liknande arrangemang förekom pa de
första utgåvorna från New South Wales och
Preussen (1850), Sardinien och Nova Scotia
(1851) samt Indien och Victo ria (1854). Hi t
kan vi även räkna en tidig utgåva från H a-
waii (1853).

Andra länder valde att, i en lighet med
vad som var vanligt inom den samtida por-
trättkonsten , avbilda personer i en oval eller
cirkulär ram, vilken placerades på den rek-
tangulära frimärksytan. De tidigaste exemp-
len är de första am erikanska utgåvorna, som
avbildar presiden terna Benjamin Franklin
och George Washington (1847). Sa är ocksä
fallet med den andra spanska frimärksse-
rien, vilken utgavs den 1 januari 1851 (profi l-
bild). Hit hör även de första frim ärksserier-
na frän Kanada (frän 1851), med un dan tag av
det allra första frimärket, vilket originellt
nog avbildar en bäver och dessutom har ett
liggande format. Även de första emissioner-
na frän Nederländerna och Luxemburg

(1852) avbildar regenterna i portr ättmedaljo-
ner (profilb ilder). Flera av de por trätt som
är utförda i p rofil associerar till ländernas
myntutgivn ing.

Valörsiff ran i centrum

Några länder hade en mer funktionell syn
på valet av motiv : frimärkets valör skulle
vara lätt att läsa även i svagt ljus och där-
med finnas i b lickfånget. Det allra tidigaste
exemplet är Brasilien , som frän 1843 och
framåt gav ut frimärken som enbart var för-
sedda med tydliga valörsiffror. Den första
utgåvan kallas populärt för "oxögon" och
de två följande - även de med endast valör-
siffror - benämns "getögon" respektive
"kattögon".

1849 inl edde Bayern sin frimärksutgiv-
n ing, där valörsiffran var tydlig och cen tralt
p lacerad , omgiven av en ram med lands-
beteckn ing, valörtext samt ord et "franco".
Liknande arrangemang följde i andra tyska
småstater. Sachsen mer eller mindre kopie-
rade de bayerska frim ärken a 185o och
Wi.irttembergs första frimärken 1851 hade ett
liknande arrangem ang. Likaså hade Thurn
& Taxis' förstautgåvor 1852 tydliga valörsiff-
ror i cen trum .
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Three stam ps with value figure in the cen ter fro m Bavaria, Saxony and Wi.irttemberg.

Tre frimärken med valö rsiffra från Bayern, Sachsen och Wurtt emberg .

Den personifierade landssymbolen

Den regerande kungen eller drottn ingen har
allt id avbildats på de engelska frimärkena.
N ågon konkur rens med andra nationella
engelska symboler har in te förekommit.
Däremot har Britannia, som en slags sam-
manhållande symbol for det britt iska sam-
väldet, sparsam t förekommit på ett par fri-
märken från olika delar av det en gång
mycket omfattande im periet.

Mauritius var först med bilden av Bri-
tann ia, sittande på en tron och utrustad
med spjut och sköld . H on är gudinnan som
är redo att strida for det b rittiska imperiet.
Detta frim ärke utgavs 1849. Tvä är senare,
1851, började ett likadant frankotecken an-
vändas på Trinidad och året därpå följde
Barbados efter med samma frimärksbild . På
den engelska kolonin Victorias första fri-
märken avbildas drottning Victoria som Bri-
tann ia, sitt ande på en tron .

Mer spridda och välkända i Europa är de
tre utgåvorna från Schweiz med nations-
symbolen H elvetia. Kompositionen på de
första tvä serierna (1854 resp. 1862) är mycket
snarlik de engelska kolonialfrimärkena med
Britann ia. H elvetia avbildas framifrån , sit-
tande med spjut och sköld . 1854 ärs utgåva
är även försedd med en ram där valören an-
givits på de tre officiella språk som används
i landet : franska, italienska och tyska. Dessa
har tilldelats var sitt falt, liksom ordet "fran-
co" (porto betalt). Frimärksbildens hörn har
dekorativa stjärnor som utfyllnad . I den
tredje serien , som började användas 1882, av-
bildas emellertid H elvetia stående.

På de franska frimärkena fick gudinnan
Ceres represen tera nationen på flera utgåvor
fram till 187o-talets mitt , när andra patriotis-
ka symboler gör sitt in tåg på frimärkssce-
nen . Idealiserade kvinnobilder har oavbru-
tet förekommit på de franska bruksfrimärke-
na ända in i vår egen tid . Numera kallas den
främsta nations symbolen "Marianne", en
frihetssymbol från den franska revolutio-
nens dagar. I våra dagar visar hennes fri-
märksbild ett modernt, lätt stiliserat, kvin-
noporträtt.

Early stamps from M auritius and Switzerland with
perso n ified symbo ls o f the country.

Tid iga frimärken från M auritius och Schweiz med
perso n ifierade landssym bo ler.
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Sveriges egen moder Svea, utrustad med
en vapensköld som visar de tre kronorna
och ett ymnighetshorn, bekvämt vilande på
ett lejon, b lev ett svenskt frimärksmotiv så
sent som 1994, 1 samband med att Sverige
undertecknade EES-avtalet. Svea är dock
inte någon krigisk gudinna, utan påm in ner
med sina attribut om det välstånd som lan-
det kan uppvisa.

Heraldik och vapensköldar

I likhet med härskarbilden är vapenskö lden
eller en nations heraldiska riksvapen en
mycket gammal självständighetssymbol. De
flesta vapen uppstod under medeltiden och
härstammar ur ledande ätters egna vapen-
sköldar, vilka ursprungligen användes i strid
och senare fick en mer dekorativ prägel av
maktkaraktär. För den suveräna staten b lev
riksvapnet en mycket betydelsefu ll självstän-
dighetssymbol, ofta använd vid myntutg iv-
nmng.

Även i frim ärksutgivningen har riksvap-
net haft betydelse för iden tifikation och
som självständ ighetssymbol. Schweiz' första
utgäva fran 185o visar landets vapensköld
med ett vitt kors mot en röd bakgrund, vil-
ket, in te ovän tat, även förekommer i na-
tionssymbolen Helvetias vapensköld . Sam-
ma är, 1850, utkom även O sterrikes och
Lombardiets första utgåvor. I dessa domine-
rades frimärksbilden av riksvapnet. Schles-

wig-H olstein s första frimärke frän 1850 och
Sachsens andra frimärke, vilket utg avs 1851,
uppvisar också vapenbilder. H annovers för-
sta utgäva frän 18so uppvisar även den en
vapensköld, men denna används för att
ange valören .

1851 kom de tva första nord iska frimärke -
na, utgivna i D anmark. Frimärket i valören
4 rigsbanksskilling visar det kungliga vap-
net, inneslutet i en ram med texten "Konge-
ligt post frimaerke" och valö ruppgift, men
utan uppgift om utgivande land . Det skulle
d röja till 1870 och vapenserien inn an de
danska frimärkena försågs med landsbeteck-
nmg.

1851 presenterades även New Brunswicks
första utgåva med en komposition av heral-
diska blommor och Storbritanniens krona.
Året därpå kom Modenas första frimärke
med härskarhusets vapenbild och en ram
runt frimärkets kant. Detta frimärke har
d rag som påminner om de första svenska
frimärkena. Även de frimärken som kom ut
i Spanien 15 4 domineras av nationens va-
pen .

Sparres första fr imärksförslag

I brevet till poststyrelsen den 12 december
1854 redogiorde Sparre för hur han tänkte
sig att de första svenska frimärkena skulle
framställas. Ett till brevet bifogat utkast till
hur frim ärksbilden skulle se ut har dock ej

Stamps with national herald ic symbo ls from Lombardy and Modena.

Frim ärken från Lombard iet och Modena med nationella herald iska sym bo ler.
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text run tom. Bägge dessa frim ärken har ut-
gjort Sparres främsta insp irationskällor när
det första frimärksförslaget skisserades.

The first proposal for the first Swedish stamps,
att ributed to Sparre.

Sparres förs ta fö rslagsritning  til l
skilling banco-utgävan.

blivit bevarat. Däremot existerar två för-
slagsritningar, vilka brukar tillskrivas Sparre.

Den första förslagsritn ingen visar en
cen tralt p lacerad vapensköld med portot 4
skilling banco angivet i dess mitt. Komposi-
tionen associerar till H annovers första utgå-
va, där valören angavs på en vapensköld . I
Sparres förslag syns vidare överst det krön ta
lilla riksvapnet med ett lejon på var sin sida.
Denna varian t av lilla riksvapnet är av det
"runda" utförandet som förekommer på
Gustav 111:s mynt och i den frimärksutgåva
med kompletteringsvalörer som kom 19nu.
Längs sidorna och under vapenskölden lö-
per ett band med texten "frimärke" (uppre-
pad), "Swerige" och viktuppgiften "r lod".
Viktangivelsen visar, vilket påpekats av Ge-
org Menzinsky, Per Sjöman och Sven Åker-
stedt i 1964 ärs handbok, att utkastet till-
kommit innan riksdagen den 25 oktobe r 1854
beslöt att lägsta viktsats skulle höjas frän 1
till r '/ lod . Viktuppgiften skulle begränsa
användn ingen av märket till inr ikes brev,
vilket kan ha b idragit till att förslaget för-
kastades.

Det päpekades redan 1950 av H ugo Ol s-
son och Fredrik Benzinger att H annovers
första frimärke frän 18so möjligen varit en
förebild för Sparre när den första fö rslagsrit-
n ingen tillkom . Det bör tilläggas att även
O ldenburgs första utgäva, fran 1852, har ett
snarlikt utseende med valören cen tralt p la-
cerad på en vapensköld och ett band med

Sparres andra fr imärksförslag

Sparres andra förslag är mycket snarlikt det
utförande som de första frim ärkena verkli-
gen fick. Den krön ta vapenskölden är cen-
tralt placerad på en mönstrad bakgrund och
dominerar märkesbilden . Denna bild omges
av en ram, vilken upptill har texten "frimär-
ke" och nedtill valöruppgiften "fyra sk.
bco." - bägge med mörk text. I de nedre
hörnen finns även valörsiffror. Uppgift om
utgivn ingsland saknas. Långsidorna saknar
text, men kan ha varit reserverade för lands-
beteckn ing eller blott varit tänkta som rent
dekorativa, i likhet med de övre hörnen .
Till denna förslagsritn ing finns även en de-
taljstudie av den översta delen av frimärks-
bilden , med texten "frimärke" i vit text.

Som vi ovan kunnat konstatera utgjor-
des de van ligaste frimärksbilderna under ti-
dig frimärkstid av porträtt, person ifierade

These two stamps from Hannover and O ldenburg
might have inspired Sparre to the first sketch.

Två frimärken från Hannover och O ldenburg,
vilka kan ha inspirerat Sparre ti ll den första

förslagsteckningen .
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A variant of Sparre's second proposal sketch .

En variant av Sparres andra förslagsritning.

Sparre's second proposal sketch, very similar to
the design of the first Swedish stamps.

Sparres andra förslagsritning som är mycket snarlik
de första frimärkenas design .

landssymboler, vapensköldar och valörangi-
velser. Varför Sparre inte inspirerades av
t .ex. England och föreslog att monarken,
dvs. O scar I, skulle pryda de första svenska
frankotecknen vet vi inte. I D anmark beslöt
man att inte avbilda Frederik VII , dels där-
för att man in te med stämpelfärg ville svärta
ned kungens bild, dels för att ett regen tskif-
te skulle kunna leda till att sto ra frimärks-
upp lagor skulle bli inaktuella. Förestända-
ren för Köpenhamns brevbäringskon tor,
Mary Th oger C hristian Bartholdy uttryckte
saken sälunda: "Kongers Portra its ere dyre
og ved Kongeskifte jo skulle forandres og da
anskaffede Exemplarer kasseres . . . ". På Si-
cilien förbjöd den hatade "ku ng Bomba",
Ferdinand av Bourbon, att hans frimärks-
bild blev nedsvärtad. Frimärkena fick därför
makuleras med en stämpel som endast täck-
te frim ärkets kanter.

Vem är egent ligen
upphovsman t ill förslagen?

Curt H aij har i Postryttaren 1971 skrivit en
både intressant och förtjänstfull artikel om
sedeltryckarna Pehr Axel och C arl Axel
Nyman , far och son, vilka tillverkade de
norska frimärkena med O scar l :s bild samt
de svenska förslagsmärkena med Karl XV:s
por trätt. H aij menar att bägge de förslags-
märken som anses ha Sparre som upphovs-
man i själva verket skulle vara utförda av

Pehr Axel Nyman . H aijs hypotes har varit
oemotsagd sedan dess, men in te heller bli-
vit anammad. H ur förhåller det sig egen tli-
gen ?

I H aijs resonemang hänvisas till en skri-
velse från postverkets kammarkontor till
Generalpoststyrelsen , daterad den 2 decem-
ber 1854, i vilken tva ol ika utkast till frimär-
ken finns omnämnda. H aij menar att dessa
förslag skulle ha Nyman som upphovsman ,
eftersom Sparre i sin skrivelse tio dagar se-
nare hänvisar till ett förslag som inte till ful-
lo stämmer överens med det s.k. andra för-
slaget. Till yttermera visso menar H aij att
Sparre sku lle b livit förevisad de av konkur-
renten Nyman inlämnade förslagen innan
den slutgiltiga versionen presen terades för
och godkändes av poststyrelsen , vilket före-
faller helt osannolikt.

H aijs antagande verkar lite väl fan tasi-
fullt . Det finns ingenting som tyder på att
Nyman skulle ligga bakom förslagen, varav
det första var helt inaktuellt efter riksdags-
beslutet, då man beslöt att enkelt brevporto
skulle vara 1/4 lod, ej 1 lod som förslaget ut-
visar. H aij medger även att något anbud
från Nyman för tillverkn ingen av de första
svenska frimärkena inte har påträffats. Upp-
giften hos H aij att förlagorna skulle finnas
på Postmuseum är dessutom felaktig. De
finns på p rivat hand.

Det är heller inte säkert att de båda fri-
märksförslagen är från samma upphovsman .
De bevarade förslagen kan ha tillkommit
vid Kammarkontoret, men de kan in te med
säkerhet bindas vid skrivelsen därifrån . Att
det i Kammarkontorets skrivelse talas om
två utkast och att det samtid igt finns två oli-
ka förslag bevarade är in te bevis nog. Kam-
markon toret kan dock, när man hänvisade
till "2:e o lika utkast" ha menat att de bäda
alternativen i det andra förslaget, dvs. tex-
ten "frimärke" med mörka respektive ljusa
bokstäver utgjorde två olika förslag. Det
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andra förslaget, med sina två alternativ,
skulle alltså kunna ha kommit från Kam-
markontoret och utgjo rt en vägledn ing eller
snarare fastställda riktlinjer för Sparre.

Det andra förslaget måste betraktas som
ett förstadium till det av Sparres hand icke
bevarade förslaget med "konstsvarfsgravyr"
som bo tten tryck, vilket medföljde skrivelsen
till poststyrelsen den 12 decemb er 1854. Ef-
tersom det in te framkommit något alldeles
övertygande eller avgörande alternativ till
förslagens ursprung menar jag att vi även
fortsättningsvis bör kalla dem för Sparres
första och andra förslag - även om vi inte
kan vara helt säkra på att de härstammar
från honom.

Förebilder t ill den godkända
fr imärksbilden

Hos Englands första frimärke finns flera lik-
heter med Sparres andra frimärksförslag,
frånsett profilb ilden av drottn ing Victoria.
Både ram och bakgrund har liknande ut-
formning. Frimärkstypen var fortfarande i
bruk under 185o-talet när Sparre var i färd
med att utforma sitt definitiva frimärksför-
slag. Andra möjliga in spirationskällor för
Sparre är de första frimärkena från D anmark
(1851) och Modena (1852). Bägge dessa frimär-
ken har ramar med text och valöruppgifter
samt rent dekorativa detaljer. De har dess-
utom centrala partier med vapenbilder i lik-
het med Sparres andra förslag och de slut-
giltiga skilling banco-frimärkena.

Sparres andra frimärksförslag företer
emellertid häpnadsväckande likh eter med
Preussens första frimä rke frän 1850. Säväl ra-
men med text och utsmyckn ing som bot-
ten teckn ingen har av Sparre mer eller m ind-
re direkt kopierats i hans eget förslag. Detta
förslag har genomgående mörk text, men
den särskilda studien av den övre delen av

ramen med ljus text ger sammantaget en to-
tal överensstämmelse med det preussiska fri-
märket. Den egentliga skillnaden är att
Sparres förslag har det lilla riksvapnet i mär-
kesbildens mitt i stället för profilb ilden av
kung Friedrich Wilh elm IV, som dominerar
det p reussiska frimärkets centrala parti.

Det andra frimärksförslaget låg till grund
för den slutgiltiga, godkända, frimärksbil-
den . Sparre valde, med Kungl. Generalpost-
styrelsens goda minne, en något reviderad
frimärksbild med lilla riksvapnet omgivet av
en ram med landsbeteckn ing, valöruppgifter
med bokstäver och siffror, samt ordet "fri-
märke" i två falt. Till de främsta ändringar-
na hör att valörsiffrorna flyttades från de
nedre till de övre hörnen samt att ordet "fri-
märke" lades in i de vertikala fälten . Valör-
uppgifterna var i trycket utsparade och såle-
des med "vit" text, medan orden "frimärke"
och "Sverige" återgavs med tryckfårgen .

Den slutgiltiga frimärksbilden utveckla-
des bort från det första p reussiska frimärket.
In fluenserna från detta finns fortfarande
kvar i Sparres skilling banco-frimärke, men
resultatet kom att bära hans eget signum .

The foremost ins p iration for the first Swed ish stamps
was Prussia's first stam p series from 185o.

Den främ sta föreb ilden till det första svenska
frimärket : Preussens fö rsta frimä rksserie frän 1850.
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Foreign Inspiration
for First Swedish Stamps

England was the first country to issue
stamps and English stamps therefore, to a
great exten t, set the standard for stamps in
other coun tries with regard to size, choice
of motif and design .

Perkins, Bacon & Petch, a company with
experience in manufacturing banknotes,
was entrusted with prin ting the first English
stamps. The motif on the first stamp was a
profile of Q ueen Victoria, taken from a
medal struck in 1837.

The art of manufacturing co ins and
medals goes back to ancient tim es and the
p icture of the queen, with its neoclassical
features, showed links to an tique coin man-
ufacture. D ur ing all periods of tim e, the
coins issued have shown, in a concen trated
form, the most important symbols of a state
or nation. D ur ing the romantic period, per-
sonified national symbols appear in many
countries at the same time as the growth of
nationalistic feelings. Among these are
"Mother Svea" (Sweden), the an tique god-
dess "Ceres" and "Marianne" (France), "Bri-
tannia " (England) and "H elvetia" (Switzer-
land). In many coun tries, the same sym bols
have o ften been used for both coins and
stamps.

In O ctob er 1854, the Swedish Parliament
resolved to in troduce a un iform postage
and to start issuing stamps. The task of
manufactur ing the first series of Swedish
stamps was entrusted to Count Pehr
Am björn Sparre, who had trained at Motala
verkstad (the works in Motala), a veritable
hothouse for engineers in the middle o f the
19" centu ry. In addition, thereafter, Sparre
had for a year been the manager of the
paper mill in Tumba, outside Stockholm,
where paper for banknotes was manufac-
tured .

Wh en Sparre was without employment
during the autumn of 1853, it seems he turn-
ed to the Post O ffice managem ent with an
enquiry as to whether he could have the
contract for manufacturing the first Swedish
stamps. In the beginn ing of Decembe r 1853,
Sparre applied for a passport so that he
could go abroad. It seems likely that he
went to England to study stamp manufac-
ture. Until 1854 all stamp s had been imperfo-
rated . H owever, on 27 January 1854, the
English began issuing perforated stamps
and it was th is novelty that interested Spar-
re. He decided that the first Swedish stamps
would be perforated .

In many coun tries, the first stamp issues
did not show the coun try's name. Such
countries were England (1840), Brazil (1843),
U SA (1847), Belgium (1849), Switzerland
(1850), Denmark (1851) and the Netherland s
(1852). Th e view was prob ably that thepic-
ture on the stamp gave a strong enough in -
dication of the country of issue. England
still main tains the trad ition o f no t showing
the name of the country.

However, the rise in the number of
countries issuing stamps, together with the
increase in postal traffic, resulted in a need
for clear identification . The first stamps is-
sued in Mauritius in 1847 show Qu een Vic-
toria in profile, surrounded by a frame, and
the name of the country, value, the word
"postage" as well as the famous words "post
offi ce", instead of "post paid" . With th is de-
sign, the local stamp engraver, Joseph Bar-
nard, had set a new standard for stamps and
what text to include. The words "post o f-
fice" which already appeared on the first
stamps in the United States from the same
year, were soon rep laced by the more rele-
van t "post paid".
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O ne o f the famous
M aur itius stam ps

from 1847.

Ett av de beröm da
M auritiusfrimärkena

frän 1847.

D uring the next few years, a number of
stamps were issued showing portra its - o ften
in profi le - enclosed in a rectangular frame,
as well as country of issue, the word for
stamp and value. Among these are stamps
from France, Spain, New South Wales, Prus-
sia, Sardinia, Nova Scotia, India and Victo -
ria, issued between 1849 and 1854.

O ther countries had a more functional
view on the choice o f motif. The value
should be easily legible and should catch
the eye. The very earliest example is Brazil
(1843), but a similar design was created in
Bavaria in 1849. The value figure was placed
in the centre, surrounded by a frame with
the name o f the coun try, value in letters
and the word "Fr anco". Similar designs ap-
peared in Saxony, W urttemberg and Thurn
& Taxis during 1850-1852.

English stamps have always shown the
current king or queen . However, "Britan-
n ia", a symbol o f unity, appeared on some
stamps from the very extensive British Em-
p ire, e.g. Mauritius, Trin idad, Barbados and
Victoria (where Q ueen Victo ria is "Britan-
n ia").

More widespread and well-known in Eu-
rope are the three Swiss issues showing
"H elvetia". Th e first o f these appeared in
1854. In France the ant ique goddess o f ferti l-
ity, Ceres, and later "Mariann e", a freedom
symbol from the time of the French revolu-
tion , have represented the country.

Wh en issuing stamps, coat o f arms and
national heraldic symbols have been of
great importance for identification and as a
sign of independence. Among these are
stamps from Switzerland, Austria, Lombar-
dy, Sch leswig-H olstein, Saxony, H anover
and Denmark, all issued 1850-1851. The
following year, 1852, Modena's first stamp
was issued showing the coat o f arms of the
reign ing family, with a frame around the
edge o f the stamp. It has features remi nis-
cent of the first Swedish stamp series.

Two preserved sketches, usually attri-
buted to Pehr Ambjörn Sparre, show the
proposals for the first Swedish stamps. The
first of these was probably produced before
the reso lution by Parlia ment on 25"O cto-
ber 1854 to in troduce stamps, since it shows
the weight as 1 lod, whereas Parliament re-
solved that the first weight class would be
1'ha lod . Th is first p roposal is very remin is-
cent o f the first stamps in H anover and OI-
denburg.

The second sketch is very sim ilar to the
actual design o f the first stamps. The crown-
ed coat o f arms is located in the centre of
the stamp, against a patterned background,
and dominates the stamp design . The sur-
rounding frame con tains the words "frimär-
ke" and the value in letters, with the value
in figures in two corners. The proposal is
noticeably similar to the first Prussian
stamp. In his proposal, Sparre has cop ied
both the frame with text and decoration
and the background pattern. The only
difference is that Sparre uses Sweden 's "les-
ser coat of arms" in the cen tre o f the p ro-
posed stamp, in stead o f the profile of the
Prussian king, Friedrich Wilhelm IV.

Th is second proposal was the basis for
the stamp design finally adop ted . However,
in the latter, the value figures had been
moved to the upper corners, on either side
of the country name. The word "frimärke"
was located in the vertical areas. The final
stamp design was thus developed from the
Prussian stamp, but it carried Sparre's own
signature.
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