
Un iversalsn i I let
som blev frimärkspionjär

Av Björn Sylwan

För en del av dagens svenskar har namnet
P. A. Sparre en vag men eggande klang. H an
var mannen som ritade, graverade och
tryckte våra första frimärken. Dessutom lät
han dem perforeras i en nykonstruerad ma-
skin.

För den åldrade Sparre var ungdoms-
årens upplevelser som frimärkstillverkare
närmast en halvt glömd episod, en tidig pa-
rentes i ett mycket långt liv. Själv hade han
in te haft mycket glädje av sin insats - de
dyrbarheter som lämnade hans tryckpress
tjänade andra, efterkommande, generationer
pengar på.

Uppväxttid

Pehr Ambjörn Sparre, den förste svenske fri-
märkstillverkaren, föddes i Karlskrona den
1o jun i 1828. H ans far, greve Per Georg Spar-
re (1790-1871), kom frän Lessebo bruk i Sma-
land . H an var en krigsveteran som slöt sin
militära bana som överste i marinen .

Per Georg Sparre gifte sig den 12 decem-
ber 1824 i Karlskrona med Eva C arolina
Pijhlgardt (1796-1876), dott er till en ryttmäs-
tare. I äktenskapet föddes tre barn som alla
nädde vuxen alder; sönerna Erik (1825-1891)
och Pehr Ambjörn och, betydligt senare, en
dotter, Adelheid (Ada) Sparre som föddes
1839 och avled ogift 1880.

Pehr Ambjörn Sparre lämnade tidigt för-
äldrahemmet i Karlskrona. H an var en
mångsidig begåvning; under de sena ton-
åren i Uppsala var han bland annat känd
som en skicklig och djärv simhoppare.
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Skoltiden avslutade han som studen t i sta-
den 1847 och äret därpä började han som
elev vid Motala mekan iska verkstad . H an
hade redan under pojkåren väckt uppmärk-
samhet med sin tekn iska kunnighet och
uppfinn ingsrikedom .

I Motala kunde han under verkstadsche-
fen O tto Carlsunds och ingenjör Edvard
O llmans ledning på ett handfast sätt p röva
sina ideer. Mota la verkstad var den tidens
stora p lan tskola för begåvade och driftiga
mekan iker. Den hade grundats 1822 av
Götha canal bolag, framför allt för att förse
kanalbygget med utrustn ing, slussportar och
järnbroar. Senare kom Motala verkstad, en
gång Sveriges största industriarbetsp lats, att
till en del inr ikta tillverkn ingen på byggan-
det av lokomotiv, krigs- och handelsfartyg
och artilleripjäser åt flottan .

Utbildn ingstiden i Ö stergötland varade i
tre år. För Pehr Ambjörn Sparres del kom
den att innebära en dragn ing till krigiska
konstruktioner som, parallellt med hans fas-
cination för papper och papperstillverkn ing,
följde honom genom hela livet.

Efter att ha avslutat åren som lärling i
Motala flyttade Sparre till Stockho lm . H ög-
sommaren 1s 1blev han den fö rste svensken
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i luften . Vid två tillfallen, den 13 och 2o juli,
följde han med i gondolen på ballongen
"Samson ". Ballongseglaren Guiseppe Go-
seph) Tardini (1817-1851) frän Modena giorde
ett gästspel i Stockholm . Den våghalsige
greven och sportsmannen P. A. Sparre nap-
pade på en annons i  Aftonbladet. Där sökte
italienaren frivilliga medresenärer. Sparre
var den ende som hade mod att anmäla sitt
in tresse.

Pengar av papper

Pa hösten 1851 ledigförklarades tjänsten som
chef för Riksbankens (dåv. Rikets Ständers
Bank) sedeltryckeri. Det var beläget i ban-
kens lokaler vid Järntorget i Gamla stan .
Pehr Ambjörn Sparre tillhö rde dem som
kände sig kallade. H an sökte jämna marken
in för en ansökan genom en P. M . till ban-
coful lmäktige i december 1851. H an äto g sig
där att tillverka sedlar som var omöjliga att
förfalska. I bancoutskottets sessionsrum till-
verkade han ett an tal falska sed lar i valören
2 riksdaler banco . Styrelsemedlemmarna

fick därefter var sitt exemplar. Sparres pro-
dukt var in till förväxling lik en äkta sedel
frånsett att namnet P. A. Sparre fanns som
vattenmärke på högra sidan .

Den 22 juli 1852 full följer Sparre sin peti-
tion gällande tjäns ten som ordinarie före-
ståndare för Riksbankens tryckeri. För att
lägga tyngd bakom sin intresseanmälan bi-
fogar han en egenhändigt förfärdigad 2-riks-
dalersedel.

Det var en diskret men självsäker åtgärd
- men den hjälp te inte. Tryckaren Per Axel
Nyman förordades varvid Sparre den 3 sep-
tember 1852 inkom med ännu en skrivelse.
H an hänvisar bland annat till att han under
flera år varit arbetare vid Motala mekaniska
verkstad "i alla där förekommande riktning-

99ar .
Nu blev det varken P. A. Sparre eller

P. A. Nyman som erövrade den åtråvärda
tryckerichefstjänsten . Professo r Jonas Bagge
blir den som till slut an förtros uppdraget.
H an blir tillförordnad föreståndare den 30
september 1852. Frän den 21 december 1854
är Bagge ordinarie innehavare av befattning-

Spa rre's fo rged 2 riksdaler bank-no te is a clever im itat ion o f the real thing.

Sparre falska 2-riksdalersedel är en skicklig im itat ion av den äkta typen .
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en . P. A. Nyman bidar sin tid och fortsätter
sin verksamhet som faktor på sitt tryckeri
vid Maria gatan 9 på Södermalm . H an fram-
ställde där åtskilliga sedlar åt de mänga p ri-
vatbanke rna. Ar 1856 fick han även uppdra-
get att tillverka Norges andra frimärksemis-
sion - i konkurrens med P. A. Sparre och Jo-
nas Bagge som också lämnade anbud . Utgå-
van med O scar I :s p rofil i fyra valörer blev
Nordens i särklass tid igaste frimärken med
porträttb ild .

1852 lämnar Jonas Bagge en tidigare an-
ställning som förvaltare och chef vid Tumba
sedelpappersbruk. Den vakans som då upp-
står innebär ett gyllene tillfälle for Pehr Am-
björn Sparre. Trots att tjänsten i hans ögon
har något av i-brist-på-bätt re över sig lämnar
han in en formell ansökan den 7 oktober
1852. Samma mänad meddelas att Sparre an-
ställts som tillförordnad förvaltare vid Tum-
ba pappersbruk.

I omgivn ingen fanns dock en avsevärd
misstro mot honom. Den grundades främst
pa hans ring a alder, 24 är, och hans redan
väl kända temperamentsfullhet. Sedan Spar-
re förordats anmälde inspekterande fullm äk-
tige vid Tumba, greve Anton Gabri el Gyl-
dens tolpe, att han inte längre ville bekläda
posten som inspektor. H an kände in te för-
troende for den nye förvaltaren .

Det gn isslade i kontakterna med kolle-
gorna. Särskilt svåra blev slitningarna med
Sparres närmaste man , förste bokhållaren
0 . S. Billmansson som dessutom var svåger
till Jonas Bagge. Verksamheten i Tumba blev
for P. A. Sparres del inte långvarig. N är
hans förordnande gick ut efter ett år, hösten
1853, förlängdes det inte . Till ord ina rie chef
utsågs i stället fil. mag. Jöns Larsson Samze-
lius.

Frimärkstryckaren P. A. Sparre

Sitt in tresse for papper och papperstillverk-
ning hade Sparre emellertid på intet sätt
förlorat.

I början av 1855 hade frimärken intro du-
cerats i ett femtiotal länder och territorier
run t om i världen . D et hade rätt länge varit
en tidsfråga när de skulle börja användas

även i Sverige. Grunden hade lagts genom
ett riksdagsbeslut den 25 oktober 1854. Di
fastslogs ett enhetligt inr ikes brevporto, oav-
sett befordringsvägens längd. Det blev möj-
ligt för flertalet korresponden ter att själva
räkna ut vad försändelsen skulle kosta. Sam-
tidigt in fördes brevlådor i större städer; man
behövde in te längre gå till posten for att
lämna ett brev. Avgiften for ett inr ikes brev
upp till en vikt av 1/ lod (16,6 gram) be-
stämdes till 4 skilling banco . De viktigaste
förutsättn ingarna for in troduktion av fri-
märken hade skapats.

Sparre hade etablerat ett eget tryckeri i
Stockholm i början av 1855. Det tillh örd e
med sina två pressar och en personal på, i
allmänhet, tre personer de mindre i huvud-
staden .

Det beslut om införande av enhetsporto
och frimärken som riksdagen hade fattat
hösten 1854 fastställdes av Kungl. Maj:t den
9 mars 1855. Redan dä hade Generalpoststy-
relsen under åtskilliga månader förhand lat
med Sparre. Denne lämnade så tidigt som
den 12 december 1854 ett anbud pa tillverk-
ning av frimärken . Det framgår i detta att
han redan beställt de nödvändiga maskiner-
na och verktygen for tryckn ing, perforering
och gummering i England. H an hade up-
penbarligen fått ino fficiella försäkringar att
han skulle få uppdraget.

Till sitt anbud b ifogade Sparre ett utkast
som visade hur han tänkte sig att våra första
frimärken skulle utformas. Detta finns in te i
behåll men en bifogad beskrivande text ger
en god bild av dess utseende. Däremot har
två andra förslagsritn ingar av Sparres hand
bevarats. De finns i p rivat ägo. Poststyrelsen
godkände i princip skissförslagen . Man kom
endast med några smärre ändringsförslag
som Sparre fick rätta sig efter vid renr itn ing-
en av den slutliga förlagan . Denna har inte
anträffats.

Den 12 april 1855 tecknade poststyre lsen
ett kon trakt med Sparre. Det är mycket de-
taljerat och om fangsrikt , uppdelat pa 18
punkter. I kon traktet fastslås bland annat
märkenas utseende och storlek. Man anger
också att frimärkena skall framställas i fem
olika valö rer, var och en med sin särskilda
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färg. De skall också levereras gummerade
och - "om Styrelsen så fordrar" - perforera-
de, "prickade".

Tandade frimärken var en nymodighet.
Britterna hade in fört sådana året innan ,
1854. Sverige var det andra landet i världen
som använde sig av den praktiska landvin-
ningen . Perforeringsaggregatet hade Sparre
själv konstruerat. Det är sannolikt hans vik-
tigaste innovation inom området svensk fri-
märkstillverkn ing. H ans anordn ing bib e-
hölls, med små förändringar, ända fram till
1920. Det första tandn ingsverktyget tillver-
kades, efter Sparres anvisn ingar, av Johan
August Färngren , "Mathematisk Instrument-
makare" på Ladugårdslandet (nuvarande
Ö stermalm). Sparres uppfinn ing var värl-
dens första apparat för vad vi i dag kallar
arktandn ing. Det hålslog hela frimärksarket
i ett enda moment, inte rad för rad som det
första brittiska som arbetade med så kallad
kamtandn ing.

P. A. Sparres bostad, och hans tryckeri,
var belägna 1 tr. upp på Ö fre Bangränd 8 vid
H ötorget. I sitt anb ud den 12 december 1854
skriver Sparre: "För beqvämlighets skull fö-
reslås att, så vidt sig göra låter, Kongl. Post
Styrelsen måtte anvisa ett par för tryckn ing-
en tjenliga rum uti Kong!. Post H uset." Så
blev det inte, han fick han sörja för hela fri-
märkstillverkn ingen i anslutn ing till sin bo-
stad . Betydligt senare, från den 1 februari
1864, överfördes emellertid de tryckta och
gummerade arken från leveran tören till
Posthuset (nuvarande Postmuseum) på Lilla
Nygatan 6 för att perforeras. Men då var det
nya frimärken i nya valörer. O ckså tillverka-
ren var ny; P.  A.  Sparre hade i praktiken
lämnat över uppdraget till en annan .

Frimärksgravören P. A. Sparre

Vara tidiga frimärken utfördes under 36 är i
boktryck. Detta tillgår så att upphöjda parti-
er i tryckformen avsätter farg på papperet.
Djuptrycksmetoder användes senare. Kop-
partrycksteknik en införs är 1891. Stälgravy-
ren utnyttjas därefter, och i avsevärd omfatt-
n ing, än i dag i Sverige. Gemensamt för alla
dessa frim ärkstryck är att de utgår från en

Pehr Ambjörn Sparre in Paris circa 1865.

Pehr Ambj örn Sparre i Paris ca. 1865.

gravyr. Att gravera frimärken , spegelvänt
och i "naturlig storlek" är givetvis en utom-
orden tligt kvalificerad syssla. Den kräver
långvarig trän ing, tålamod, uthållighet och
en säker konstnärlig känsla.

I Sparres rika register av talanger ingick
förvisso en stark estetisk ådra. Kanske var
det så att det var just mångsidigheten, bred-
den i alla hans fallenheter som gjorde hans
levnadslopp så splittrat och fyllt av bekym-
mer.

H an angrep emellert id uppgiften utan
vankelm od . Det är svårt att förstå att han
kunde lösa problemen men p riset han fick
betala var högt. De ofrånkomliga nybörjar-
felen klarar skolade gravörer av under ut-
bildn ingstiden . Sparre fick göra sina under
stark tidspress. Det måste ha varit mycket
nervpåfrestande, för honom själv, hans
medarbetare och hans uppdragsgivare.

H ans första gravyrförslag underkändes
men det andra försöket att åstadkomma en
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originalgravyr accepterades. Förutom att
han nu förtätat bottenmönstret hade han
också gjort några andra smärre förändringar
jäm fört med den första gravyren .

Sveriges första fr imärken

Vären 1855 var en hektisk tid pa Sparres
tryckeri. En mödosamt åstadkommen o rigi-
nalgravyr måste göras om. Dessutom fanns
ovanan vid det komplicerade arbetet med
mångfaldigandet av klicheer, tryckningen
och perforeringen som sammantaget ledde
till en ansen lig tidsnöd. I avtalet med Post-
verket ingick att den första frimärksleveran-
sen skulle göras senast den 2 jun i. Det datu-
met fanns det ingen möjlighet att klara.

Men den 12 jun i 18s5, tre veckor innan
märkena skulle börja säljas, kunde Sparre le-
verera 6.569 hela ark till Kongl. Postverket.
Nya, m indre leveranser kom sedan från
Sparre i slutet av månaden och svenskarnas
behov av frankotecken tycktes vara säkrat,
åtminstone över sommaren.

Poststyrelsen sände und er jun i 1&ss ut to-
talt 1.0 0 5 .0 0 0 frimärken till 15o postkontor.
Många av dessa kon tor fick då förråd som
räckte hela skilling-perioden ut för flera av
de fem valörerna. Det var framför allt fri-
märken i valören 4 skilling banco som fick
nybeställas. Fyraskillingarna, avsedda för
normalt inr ikes brevporto, utgjorde an tals-
mässigt 84,7 % av alla skillingmärken som
under tre år såldes på de svenska postkon to-
ren .

Av de 7-roo otryckta frim ärksark som
Sparre kvitterat ut från Postverket den 13
april 18s5 mäste 531 makuleras och bränna s.
Antingen hade trycket blivit för otydligt el-
ler perforeringen gått kraftigt in i frimärks-
b ilderna. Det var lätt hänt eftersom man
lade in bun tar med fem eller sex ark åt
gången i aggregatet. Det innebär att ca. 7 5
% av upplagan förstördes, en siffra som sä-
kert var acceptabel både för den tryckansva-
rige och för Postverket. Man var i och för
sig in te alltför petnoga. Mycket släpptes ut i
cirkulation som in te skulle ha godkän ts i
dagens tämligen klin iska, datorstyrda fabri -
kation .

Föränderlig fä rgsätt ning

Ett intressant märke är valören 6 skilling
banco . I det tidigare nämnda kon traktet
den 12 april 18s5 mellan poststyrelsen och
Sparre anges att märkena skulle tryckas "cin-
nober eller vio letta". Det är den enda valö -
ren där tillverkaren tycktes ha frihet att välja
mellan tvä färger. Ci nnob er är en hög, klar
röd färg som bildas av en förening av svavel
och kvicksilver.

När poststyrelsen drygt en månad senare
offen tliggjorde sin kungörelse om det nya
portosystemet och in förandet av frimärken
har cinnoberalternativet fallit bort. Valö ren
6 skilling banco skall tryckas i "vio lette"
färg. (Svensk förf attning ssamling nr. 1 , date rad
den 24 maj 1855.)

Den violetta färgen åstadkom man med
en blandn ing av berlinerblått och engelskt
rö tt , två mineralfärgämnen . Som bekan t
lyckades varken P.  A.  Sparre eller Georg
Scheutz finna en hållbar fördeln ing av färg-
sto fferna. Det är sanno likt att märkena
omedelbart efter tryckn ingen verkligen var
violetta men att de mycket snart, när tryck-
färgen hade to rkat, framstod som grå eller
gråbruna.

Alla bevarade sexskillingar i dag är grå -
och det var de redan för mer än 14o är se-
dan . I biblioteket på Postmuseum finns ett
frimärksalbum som är utgivet av Justin Lal-

The 6 skilling banco stamp was prin ted in
a non-permanen t vio let co lour.

Any cop ies in existence today are grey.

Valören 6 skilling banco trycktes i
en obeständ ig vio lett färg.

I dag är de bevarade exem plaren grå.
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lier (1823-1873). Förord et är daterat Januari
1863 i Paris; detta är ett av världens äldsta,
filatelistiska tryckalster. Lallier gav ut sin
samlingsbok i tre olika versioner, med
fransk, engelsk eller tysk text. Postmuseums
album är den engelskspråkiga varian ten .
Det innehåller fortfarande en hel del (vårds-
löst behandlade) frimärken från hela värl-
den . N ågot  6  skilling banco-frimärke finns
dock inte i albumet i dag. Men en mörknad
klisterfläck i en ruta berättar att valö ren en
gång verkligen varit placerad här men seder-
mera avlägsnats. Färgen på det svenska sex-
skillingsmärket beskrivs redan hos banbryta-
ren Lallier 1863 som grå (gris, grey, grau).

O begagnade, bevarade sexskillingar är
sällsyntheter. De traditionella, "rikt igt dyra"
valörerna 3 och 24 skilling banco , förekom-
mer i realiteten o ftare i ostämplat skick.

Frimärkst ryckare med fö rhinder

Pehr Ambjörn Sparre hade kontrakt på fri-
märkstillverkn ingen frän 1855 fram till 1872, i
nästan 17 är. U nder den långa tidsrymden
kom han emellertid endast att leda tillverk-
n ingen under kortare perioder. Redan i bör-
jan av 1857 överlät han för en tid ansvaret

till den 43 är äldre Georg Scheutz och den-
ne kom senare att under många år vara före-
ståndare för firman . H ans son, ingenjören
Edvard Scheutz, blev den som de facto an-
svarade för frimärksfram ställn ingen under
kon traktets tvä sista är, 1870-1871.

Det var Scheutz d .ä. och in te Span e som
var tryckansvarig vid tillkomsten av det be-
römda feltrycket, den gula treskillingen ,
1857. Sparres omfattande fränv aro vid 1850-
talets slut berodde på flera utsträckta resor
till utlandet. Från 1861 bosatte han sig i Paris
och blev kvar där, med undantag för några
längre vistelser på annan ort, ända fram till
sin död . Sitt svenska medborgarskap behöll
han dock livet igenom .

Under äret 1858 fanns Sparre ändå på
plats i Stockholm i samband med att vapen-
serien med sex olika öresvalörer gavs ut den
1 jul i. Märkena är ju bildmässigt mycket lika
1855 ärs skilling banco-emission men gravyr-
tekn iskt är de mer fullgångna. Framställ-
ningen av tryckmaterielet utfördes också på
ett annorlunda sätt.

Samma är, 1858, slöts ett nytt kon trakt
gällande för tre år mellan poststyrelsen och
Span e och i samband med detta avtal över-
lät han allt sitt material för framställning av

The coat-o f-arm s stamp issues in 1855 and 18 8 have m any basic sim ilarities.

Vap en typu tgavorna 1855 och 1858 har många gem ensam ma gru nddrag.
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frimärken till Postverket. Köpeskillingen
uppgick till ro.ooo riksdaler banco . Somma-
ren 1861 tecknade Postverket, dä 1858 ärs av-
tal upphörde, omedelbart ett nytt. Detta
gällde för drygt tio är, till utgängen av 1871.
Trots att Postverket formellt övertagit Spar-
res tryckutrustning förutsatte man att han
även fortsättn ingsvis skulle ansvara for till-
verkn ingen . Men han fanns person ligen i
Stockh olm endast til lfälligt  1858 och 1861.
Fran 1857och til l och med 1869 lag, som tidi-
gare nämnts, huvudansvaret för produktio-
nen av svenska frimärken på ställföreträda-
ren Georg Scheutz.

Georg Scheutz

Greve Span e var en sällsyn t rikt utrustad
människa. Detsamma kan med lika mycket
rätt sägas om Georg Scheutz (ursprungligen
Schieutz). Dennes tid som frimärksleveran-
tör blev betydligt längre än Span es. Ändå
var för båda verksamheten som frimärks-
tryckare något av en episod, visserligen vik-
tig, i två mycket långa och växlingsrika lev-
nadslopp.

Scheutz föddes 1785 i Jönkö ping. Av alla
människor run t om i världen som tagit ak-
tiv del i frimärkstillverkn ing är han en av de
allra tidigast födda. Den säregna titeln audi-
tö r föredrog han att använda hela livet. Den
kom från en obetydlig verksamhet i början
av hans yrkesbana. Under en kort period
innehade han en oavlönad tjänst som audi-
tör, jur idiskt sakkunnig, vid ett Stockho lms-
regemente. En tid i sin ungdom var han
också tillförordnad borgmästare i Ul rice-
hamn . I slutet av 1812 bosatte sig Scheutz
för gott i Stockh olm. H an drogs tidigt till
journalistiken och blev 1817 delägare i tid-
n ingen  A nmärkaren,  en redan ryktbar opp o-
sitionstidnin g i lib eral anda. Ar 1820 ombil-
dades den och fick namnet  A rgus.  Den var
under en tid landets mest spridda tidn ing.

Sedermera skrev Scheutz under många
år artiklar med stor spännvidd for  Afi onbla-
det. H ans ged igna och mångsidiga bildn ing
gjorde det möjligt för honom att p roducera
artiklar i litterära och konstnärliga ämnen
lika väl som tekn iska, ekonomiska, politiska

Georg Sch eutz stood in for Sparre for many years.

Geo rg Scheutz var Sparres ställföreträdare
under många år.

och jur idiska. H an var också aktiv som över-
sättare och var mannen bakom flera Shake-
speareto lkn ingar.

Fram för allt var emellertid Scheutz verk-
sam som tekniker och uppfinnare. Till skill-
nad från P. A. Span e och flertalet andra
svenska frimärksleveran törer har han upp-
nått en avsevärd internationell berömmelse
- inte m inst i dag. H ans stora tekniska be-
drift bestod i en differensmaskin som börja-
de utfo rmas 1834. Den kund e beräkna mate-
matiska tabeller men också trycka logaritm-
tabeller. U nder senare delen av den långa
konstruktionstiden biträdde också sonen
Edvard i arbetet, som avslutades fö rst 1853.

Ekonomiskt blev maskinen inte någon
succe; bara två fullständiga exemplar bygg-
des. De hamnade i England och U SA. Pre-
stigemässigt var insatsen av stor vikt. I dag
betraktas Georg Scheutz uppfinn ing som en
förelöpare till datorn och han räknas, vid si-
dan av engelsmannen C harles Babbage
(1791-1871), som en av dato rtekn ikens verkli-
ga pionjärer. Söker man över in ternet efter
in formation om Georg Scheutz får man
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flera hundra träffar, varav bara en bråkdel är
sidor på svenska. Ännu färre rör Scheutz
verksamhet som frimärkstryckare.

Det var väl in tresset för tekn ik och
uppfinningar som ursp rungligen förde Pehr
Ambjörn Span e och Georg Scheutz sam-
man . Annars förefaller de som karaktärer ha
varit mycket väsensskilda och åldersskillna-
den var betydande, Span e ännu in te fyllda
30, Georg Scheutz var gott och väl pen-
sionsmässig.

Sven Akerstedt skriver om herrarnas
kompanjonskap i "H andbok över Sveriges
franko tecken 1855-1963": "Scheutz var, när
samarbetet med Span e började, en man på
över 7o är, men han tycks ha varit ovan ligt
vital, och han betraktade förmodligen upp-
giften att i egenskap av Sparres ställföreträ-
dare leda dennes frimärkstryckeri som en la-
gom syssla på gamla dagar."

Det är möjligen betecknande att under
det svenska frimärkets födelsemånad, juli
18s5, nästan ingenting tycks ha bl ivit skrivet
om denna nya postala företeelse. Däremot
gavs stor t utrymme i pressen åt "Den
Scheutziska Räknemaskinen" som vid den
tidpunkten förevisades på världsutställn ing-
en i Paris. Den belönades också med utställ-
ningens stora medalj i guld . Redan den 25
jun i 1855 hade konstruktionen visats för H .
K. H .  prin s Albert i London . Denne mottog
också "flera af densamma verkställda aftryck
utaf gjorda uträkni ngar". Aret därpä, 1856,
blev Scheutz ledamot av Vetenskapsakade-
mm .

Det borde in te ha varit för pengarnas
skull som Scheutz ägnade sin ålderdom åt
att fungera som Sparres ställföreträdare.
Riksdagen hade 186o tilldelat honom en är-
lig pension på 1.20 0 riksdaler, ett betydande
belopp . Ändå uppges han , liksom senare so-
nen Edvard , ha avlidit utblottad , helt utan
ekonomiska tillgångar.

P. A. Sparre och Georg Scheutz var på
sin tid välkända personer i Stockholm -
men inte på grund av sin frimärksproduk-
tion . Man kan ställa sig frågan om Postver-
ket av säkerhetsskäl gett dem instruktioner
att på den punkten vara extremt diskreta
gen temot omvärlden . En fyllig artikel om

Scheutz infö rdes i Illustrerad Tidning den 29
januari 1859. Förutom hans porträtt finns
här en imponerande lista över mannens kul-
turella och tekn iska meriter. Det faktum att
han just dä, i början av 1859, framför allt var
verksam som producen t av frimärken avstår
tidskriften alldeles från att nämna.

O kunskapen om våra två första frim ärks-
tryckare var stor och höll i sig länge. Per
Georg Scheutz avled den 22 maj 1873. Tv
dagar senare in fördes en mycket utförlig
och detaljerad nekrolog i Aft onbladet. Ytter-
ligare en grundlig dödsruna (med hans por-
trätt) publicerades i Ny Illustrerad Tidning
den 21 jun i. Men in te heller i dessa båda
minnesteckn ingar finns ett enda ord om
Scheutz samarbete med P. A. Sparre och
hans m ångåriga sysselsättn ing som frimärks-
tillverkare.

Bank of England

Verksamheten vid Pehr Ambjörn Sparres fri-
märkstryckeri tycks ha varit rätt självgående.
Sa tidigt som under hösten 1856, innan
Scheutz mer officiellt blivit hans ersättare,
har greve Sparre gjor t sig lös och vistas ut-
omlands. I ett brev till Ö rebro Privatbank
som är daterat i London den 3o september
erbjuder han sina tjänster. H an säger sig nu
arbeta för Bank of Englands räkning. O rsa-
ken till att han söker uppdrag som sedeltill-
verkare i Sverige bottnar i myntreformen .
Ö vergången till riksdaler riksmynt och ören
innebar att såväl Riksbanken som de mynt-
utgivande privatbankerna måste ändra sina
sedlar. Framställn ingen gav emellertid inget
resultat. Det gjorde inte heller Sparres upp-
repade försök att uppmärksamma Riksban-
ken på sina vattenmärkta sedelpapper.

Sparres uppgift att han arbetar för Bank
of England bör tas med en stor nypa salt .
H an sökte flera gånger utan framgång in-
tressera dess styrelse för sina tryckmetoder
och föregivet förfalskningssäkra papper. Åt-
gärderna måste ändå sägas ligga rätt i tiden .
Storbritann ien översvämmades av mer eller
mindre skickligt gjorda efterapningar. Detta
trots att även obetydliga förfalskn ingsbrott
var belagda med dödsstraff; ett straff som
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också tillämpades med mycket liten miss-
kund .

För att slutligen övertyga styrelsen for
Bank of England överlämnade Sparre i de-
cembe r 1858 ett pundsedelliknande papper.
Bankstyrelsen lät sig inte im poneras. I ett
brev till Sparre i bö rjan av 1859 redogör man
for sina åsikter. Brevet ingår bland Riksban-
kens depositions handlingar. Det är avfattat
på en försåtl ig kansliengelska som har berett
mig en del möda att överföra till svenska:

Count Ambjörn Sparre

Ban k of England

13January 1859.
Sir,

och i beaktande av att n i har ådragit er vissa

utgifter i er st rävan att tillgodose allmän he-

tens bästa, har jag erhållit fullmakt att över-

låta till er en summa av f  5o, vilken , som jag

hoppas, n i uppfattar so m ett välvi lligt erkän-

nande av era mödor.

Det kän ns också lämp ligt att underst ryka för

er, i er egenskap av främling i landet, att en-

ligt britt isk lag är varje im itatio n av sedlar

som utgivits av Bank of England ett krim i-

nellt anslag av uto mordentligt allvarlig natur.

J ag är
Sir,

Er ödmjuke Tjänare

S. Neave

Governor

Mina ko llego r och jag har granskat den sedel

ni överläm nat t ill oss. Utan att nedvärdera

ett alster so m vi förstår att n i lagt n ed tid

och arbete på kan vi ändå in te avhålla oss

från att säga att det, enligt vår men ing, miss-

lyckas med att uppvisa det nytänkande och

de förtjänster n i uppger det äga. Därav följer

att vi in te anser oss ha någon nytta av det.

Under förhandenvarande omstän digheter

Bank o f England vill slippa den påstrid ige
svenske greven . Den summa Sparre får sig
tilldelad, 50 pund, var ett ansen ligt belopp
på den tiden för något som banken betrak-
tade som ett prov utan värde. Man hoppa-
des att pengarna sku lle blidka honom. Slu-
tet är naturligtvis medvetet hotfullt.

Sparre's p roposal for a new, alm ost forgery-proo f pound no te.

Sparres förslag till en ny, svårförfalskad pundsedel.

w
r ,f'

4 ·4A2$m.!O l
3 ¥'s."-

i}al l ot s pecimen.
'pod «don«old lb) le /\t u Skone»l

I I . (  '- ( • . . (fiJ.. J  .
hi d idvs" mpo ssiff lo pounl { i .

)ado,es l s« d, 9i). ass,)4da,mu

BAN K of ENGLA ND .
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Teresita Sparre

Sparres trä ffade sin blivande hustru första
gången i Schweiz. Hon var närmast ännu en
ung flicka, 18 är gammal, dä de gifte sig i
O uchy (nära Lausanne) den ro september
1862. Kort därefter fick Sparre hen ne att
lämna den romersk-kato lska kyrkan för att
undervisas i den lutherska trosbekännelsen .

Teresita Adele Gaetana Barbavara di Gra-
vellona (1844-1867), av Sparre i ömma stun-
der tilltalad med det smidigare och fört ro li-
gare "Poussy", fick under sitt korta liv inte
se mycket av sin verksamme make. Ständigt
växlande uppslag tog det mesta av hans tid .
Förhållandet fortsatte även sedan deras
enda barn, sonen Louis, föddes på moderns
gods Gravellona i Norditalien den 3 augusti
1863.

P. A. Sparres hustru drabbades somma-
ren 1866 av en olycka som i dag knappast
fatt vittgående konsekvenser. Hennes ena
fot krossades under en vältande vagn och
konvalescensen blev långvarig och p lågsam .

Teresita Span e tynade på ett gåtfullt sätt
bort. H on avled i Pisa, innan maken hunn it
fram frän Paris, den n november 1867. Vid
sin död var hon endast 23 är gammal.

För Pehr Ambjörn Sparre blev naturligt-
vis Teresitas död ett förödande slag. Trots
att han under sitt korta äktenskap lät sig slu-
kas av sina projekt fanns hela tiden en för-
hoppn ing att det slutliga genombrottet
skulle komma; en uppfinning, ett paten t
som skulle göra dem så ekonomiskt trygga
att han kunde dämpa frenesin och uppgäen-
det i sitt arbete.

H ustruns sorgligt tidiga död innebar att
Span e blev änkeman för återstoden av sitt
länga liv - i det närmaste 54 är. H östen 1867
stod han ensam med en fyraårig son .

Uppfinningar utan slut

Sparres hela resterande tillvaro kretsade
kring nydanande konstruktioner och upp-
finn ingar. H ans in satser spände över ett
exceptionellt brett register - säkerhetspap-
per, vapen , cyklar och cykeldäck, flygmaski-

Teresita Barb avara d i G ravellona
was married to Peh r Ambjö rn Sparre for five years.
H er too early death at the age o f 23 was caused by

an accid en t. Photo, Tu rin, circa 1865.

Teresita Barbavara d i Gravellona
var gift med Peh r Ambjö rn Sparre i fem år.

Foto taget i Turin ca. 1865.

ner, undervattensfarkoster och förslutn ing
av buteljer.

Svagheten låg väl i denna rastlösa spänn-
vidd av utman ingar. O ch utgången av hans
mödor blev på ett ödesmättat sätt o ftast
densamma. Först en otyglad egen optim ism
och löftesrika antydn ingar från tänkbara in-
tressen ter som sedan utmynnar i m issräk-
n ingar och stora ekonomiska förluster. Men
han förefaller att aldrig låta sig nedslås och
är ständigt beredd att ta itu med nya kon-
struktionstekn iska kraftprov. Vissa av hans
anordn ingar var inte så originellt nydanan-
de som han själv uppfattade dem, andra såg
imponerande ut på skrivbordsstadiet men
fungerade sämre då de prövades i praktiken .
Inte så fa kan ha varit gen ialt nyskapande -
men hopp löst före sin tid .

Till den stora Industriutställningen i
Stockho lm 1866 sändes ett tävlingsbidrag -
"en akustisk telegraf" - frän Pehr Am björn
Span e, då verksam i Tur in . Den tämligen
blygsamma belön ingen, en bronsmedalj,
an tyder att uppfinn ingen bedömdes som
mer säregen än direkt användbar.
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Annu i början av 187o in tresserar sig
Sparre för frimärksframställn ingen i det
gamla hemlandet. Kontraktet mellan Sparre
och poststyrelsen är på väg att löpa ut. I
Sverige har diskussioner förts om nödvändi-
ga, nya, frimärken med modernare utseende
än vapen- och lejon typerna. Möjligen skulle
de också framställas med relieftryck, "hvi t-
stämpling", som ett skydd mot förfalskn ing-
ar.

I ett brev till Edvard Scheutz, daterat Pa-
ris den 17 februari 1870, skriver Sparre kri-
tiskt att metoden med relieftryck börjar
överges i många länder. Vill poststyrelsen
ändå använda kungens (Karl  XV)  porträtt är
Span e likväl beredd att framställa tryckma-
terielet : "En annan sak är om Konungens
bild önskas, hvilket jag är redo att utföra
när som helst, på det i kontraktet uppgifna
villkor."

Span e låter förstå att konstruktionen av
tidens svenska stämpelstampar underlättar
för bedragare. Dessutom menar han att
stämpelsvärtan ofta är av sekunda kvalitet :
"Jag kan fullkomligt åtaga mig att fournera
makuleringsstämplar och svärta med hvilkas
utp lånande det skall blifva omöjligt och
detta till samma pris som Postverket hittills
betalt ."

Poststyrelsen valde att avvakta. Sparres
kon trakt gick ut vid ingängen av 1872. Vi far
aldrig se hur hans relieftryckta porträtt fri-
märken med Karl XV:s bild skulle tagit sig
ut. In te heller får vi någonsin veta hur Spar-
res nydanande makuleringsstämplar och
outp lånliga stämpelsvärta skulle ha fungerat
i verkligheten .

Återupptäckt

Trettiofem år senare förhandlade Pehr Am-
björn Span e i Glasgow om serietillverkn ing
av en undervattensbåt som han själv kon-
struerat. Samtidigt firades ett jubileum i
Sverige : den 1 juli 19o var det 5o är sedan
de första svenska frimärkena gavs ut . Det
var en viktig tilldragelse och Sveriges Filate-
list- Fören ing lät sammanställa en handbok
över de h itt ills utgivna frimärkena och hel-
sakern a - "Sveriges Frankotecken 1855-1905".

Boken innehöll också en allmän, postal del.
P.  A.  Span e var vid denna tidpunkt

ännu en vital och aktiv herre. Men några
kontakter med honom tog inte handboks-
kommitten . Man kunde inte förestä lla sig
att en person som tillverkade frimärken för
femtio år sedan och kort därefter flyttat från
Sverige för gott fortfarande levde.

Tre är senare, sommaren 1908, fick H il-
mer Djurling som var redaktör för Svensk Fi-
latelist isk Tidskrifi av en ti llfällighet känn e-
dom om att Span e ännu fanns i livet. Djur-
ling bad Span e om dennes porträtt och väd-
jade att han skulle berätta något om tiden
som frimärkstillverkare. Bilden och Sparres
egenhänd iga brev återgavs, tillsammans
med en biografisk artikel av Djurling, under
rubriken "Våra Porträtt" nr . roo i Svensk Fila-
telistisk Tidskrifi nr. 8 1908.

Span e in formerar att han in te fört några
an teckningar om tiden som frimärkstrycka-
re. H an antyder däremot att han för post-
styrelsens räkn ing arbetat med försök att
ästadkomma förfalskn ingssäkert papper.
Troligen minns han fel på den punkten .
H an har väl närmast experimen ten med se-
delpapper för Rikets Ständers Bank i tankar-
na.

Perge Animo Sperare

Uppfinn ingarna och nykons truktionerna
dominerade Sparres liv ända fram till hans
död . Under en period sökte han i Leonardo
da Vincis efterföljd utveckla en flygmaskin
som kunde lyfta direkt från marken , rakt
upp . Det var en teknisk utmaning som först
senare, genom den spanske ingenjören Juan
de la Ciervas autogiro 1923, närmade sig en
slutlig lösning. Ur denna utvecklades heli-
koptern.

I slutet av 19ro-talet lyckades sonen verk-
ligen få honom att flytta upp till Stockholm
för att möjligen inrätta sig i en mer ordnad
och behaglig livsföring. Sparre var då halv-
blin d och stendöv men hyrde per omgäen-
de en verkstad där han inledde experim ent
med blekning av papper. Några månader se-
nare gav han upp sin skyddade tillvaro och
flydde hem - ti ll Paris.
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De allra sista månaderna bodde Sparre i
en liten tvårummare som han hyrde i Passy
i utkan ten av Paris. H an levde i armod . Den
21 mars 1921 avled Pehr Am björn Sparre ef-
ter ett hastigt sjukdomsförlopp . Vid sin död
var han närmare 93 är gammal. Sonen Louis
befann sig med hustrun i Algeriet, där de
tillbringat vin tern. Då han anlände till Paris
hade fadern redan blivit jordfäst genom den
svenska legationens försorg.

Den r6 maj 1955 utkom två valörer till
det svenska frimärkets 100-årsjubileum .
Bildmässigt ansluter de till Sparres första
skilling bancoutgåva. Inför hundraårsdagen
sommaren 1955 lät organ isationskommitten
för utställn ingen Stockholm ia 55 io rdning-
ställa graven på kyrkogården i Bagneux nära
Paris. Jubileumsdagen den I juli lade Gun-
nar Lundberg, Sveriges kulturattache, en
krans på Sparres sista viloläger. Samma dag
invigdes utställn ingen uppe i Stockholm .

Pehr Ambjörn Sparres latinska motto är
hugget i hans gravsten . Det innefattar på ett
sinnr ikt sätt både hans namn och levnads-
lopp : Perge A nimo Sperare -  Upphör ej att hop-
pas.

Värdefulla synpunkter har framkommit vid
samtal med friherre Per Span e, Stocksund,
ord förande i släktfö reningen Sparre. Ge-
nom honom har jag också fatt tillgång till
ett un ikt bildmaterial.

En mer om fattande skildring av Pehr
Ambjörn Span e som människa, ballongre-
senär, frimärksp ionjär och uppfinnare har
artikelförfattaren gett i Postryttaren 2001.
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The Universal
Genius who became

a Stamp Pioneer

Pehr Am björn Sparre, the first Swedish
stamp manufacturer, was born in Karlskro-
na on 1o June 1828. Hi s father, Coun t Per
Georg Sparre (1790-1871), came from Lessebo
Bruk in Småland. H e was a war veteran who
ended h is military career as a colonel in the
Marines.

Pehr Ambjörn Spane left his paren ts'
home in Karlskrona at a young age. H e was
high ly gifted ; in his late teens in Uppsala,
he was known as a skilful and daring h igh
diver. H e finished his studies in Uppsala in
1847 and the following year he started as an
appren tice at the engineering works in Mo-
tala. Even as a boy, he had impressed
friends and teachers with his techn ical skills
and inven tiveness.

After fin ish ing his years as an apprentice
in Motala, Sparre moved to Stockholm . In
the summer of 185r he was the first Swede to
fly. On two occasions, 13" and 2o" July, he
flew in the gondola of the balloon "Sam-
son". The balloon ist Guisepp e (Joseph) Tar-
dini (1817-1851) from Modena was visiting
Stockholm briefly. The daring count and
sportsman P.A. Sparre responded to an ad-
vertisement in the newspaper  Aft onbladet,
where the Italian asked for volun teers. Spar-
re was the only one brave enough to take
up the challenge.

M oney from Paper

In the autumn of 1851, the position as mana -
ger o f the prin ting works of the Bank of
Sweden became vacan t. P. A. Sparre o ffered
to manufacture banknotes, of which no for-

geries could be made. In the board room of
the bank, he made a number of forgeries of
2 riksdaler banco notes. H e then gave the
board members a note each . Sparre' s notes
could easily be mistaken for genuine 2 riks-
daler banco notes, apart from the fact that
the name P. A. Sparre appeared as a water-
mark on the right hand side.

It was a discreet but self-confiden t trick
- but it wasn 't good enough . The position
was finally entrusted to Professor Jonas Bag-
ge, who left his former post as manager o f
Tumba paper mill wh ich manufactured pa-
per for banknotes.

Th is newly created vacancy opens up an-
other opportun ity for Pehr Ambjörn Sparre.
Although the post in his eyes is something
of a last resort, he submits a formal applica-
tion on 7 O ctober 1852. Later the same
month, it is announced that Sparre has
been appoin ted acting manager of the Tum-
ba paper mill.

Sparre did not stay long in Tumba.
Wh en his con tract expired after a year, in
the autumn of 1853, it was not renewed.
Sparre's in terest had been aroused by an ac-
tivity that was so new that it had not yet
been introduced in Sweden .

P. A. Sparre, Stamp Printer

At the beginning o f 1855, Sparre had started
a prin t-works of h is own in Stockholm .
With its two presses and staff of, normally,
th ree peop le, it was one o f the smaller
print-works in the capital.

D uring the autumn of 1854 Parliament
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had made a reso lution to introduce a un i-
form postage and postage stamps, and th is
was confirm ed by the Government on 9"
March 1855. By then , the Post O ffice had
been negotiating with Sparre for several
months. As early as 1 December 1854,
Sparre put forward a proposal for manufac-
tur ing stamps. This revealed that he had al-
ready placed an order in England for the
machinery and tools required for printing,
perforation and gumming. He had appar-
ently received unofficial assurance that his
proposal would be successful.

O n 1"April 1855, the Post O ffice signed
a con tract with Span e. It is very detailed
and comprehens ive, and d ivided into 18
items. The contract specifies i.a. the design
and size of the stamps. It also states that
stamps in five different values are to be pro-
duced, each value in a differen t colour.
They are to be delivered gummed and - "if
required by the Board" - perforated.

Perforated stamps were a novelty. The
British had on ly introduced perforations
the year before, in 1854. Sparre h imself had
designed h is own perforating device. This is
p robably h is most importan t innovation in
the field of Swedish stamp manufacture.
H is device was used un til 1920, with on ly
minor modifications.

The First Swedish Stamps

The spring of 1855 was a hectic time in
Sparre's print -works. A painstakingly pro-
duced original mother die had been reject-
ed and had to be re-done. In addition , no
one was used to the complicated work, in-
volving a great number o f printing blocks,
nor to the prin ting procedure and perfora -
tion techn ique, and all th is resulted in seri-
ous delays. In the contract with the Post
O ffice, it was agreed that the first stamp
delivery should be made on 2"J une at the
latest. It was impossible to meet th is date.

H owever, on 12 June 18s5, three weeks be-
fore stamp sales were due to start, Sparre
was able to deliver 6,569 complete sheets to
the Post O ffice. Sparre then made several
small deliveries at the end of the month
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and thereby seemed to have ensured that
the Swedish need for stamps had been met,
at least for the summer.

In June 1855, the Post O ffice despatched
a total o f 1,oo5,000 stamps to 15o local post
offices. Many of these offices received suffi-
cient stamps o f several of the five values to
last them for the rest of the skilling period .
It was main ly 4 skilling banco stamps that
had to be re-o rdered . The 4 skilling stamps,
in tended to be used as normal domestic let-
ter postage, amounted in number to 84.7%
of all skilling stamps, sold for three years in
Swedish post offices.

Stamp Printer w ith Bett er Things to Do

Pehr Ambjörn Sparre's contract for stamp
manufacture ran from 1855 un til 1872, almost
17 years. H owever, during this lengthy peri-
od, he was only in charge o f manufacture
for brief periods. As early as the beginning
of 1857, Georg Scheutz, Sparre's senior by 43
years, took over as manager for a while and
later remained in charge of the company for
many years. H is son, the engineer Edvard
Scheutz, was the man actually in charge of
stamp manufacture during the last two
years o f the contr act, 1870/ 1871.

It was Scheutz senior and not Sparre
who was in charge of prin ting at the tim e of
the famous prin ting error resulting in the
yellow 3 skilling in 1857. Th e reason for
Sparre' s p rolon ged absences towards the
end of the 185o's was his exte nsive travel to
foreign countries. From 1861, he settled in
Paris and remained there until his death ,
apart from a few longer stays in other loca-
tions. H owever, he remained a Swedish citi-
zen all h is life.

Although the Post O ffice had formally
taken over Sparre' s prin ting equipment in
1858, it was assumed tha t he would continue
to be responsible for manufacture. How-
ever, Sparre was on ly in Stockholm in per-
son briefly in 1858 and 1861. From 18s7 unti l
1869, the main responsibility for the produc-
tion of Swedish stamps rested on Georg
Scheutz.
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Pehr Ambjörn Sparre in 1855- O il painting by his son, Louis Sparre.

Pehr Ambjörn Sparre 18s55. Oljemal ning av sonen, Louis Sparre.

Inventor

After Sparre settled in Paris in the begin-
n ing o f the 186o's, the rest of his life came
to revolve around various innovations. H is
interests spanned an exceptionally broad
field - safety paper, weapons, bicycles and
bicycle tyres, aeroplanes, submarines and
bottle seals.

In 1866, Pehr Ambjörn Sparre, then
working in Turin, took part in the competi-
tion at the great Industrial Exhibition in
Stockholm by entering "an acoustic tele-
graph". Hi s fairly modest reward, a bronze
medal, seems to indicate that the inven tion
was considered to be more of a novelty
than of direct use.
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Even at  77  years of age, Pehr Ambjörn
Span e was an active inven tor and engineer.
In Glasgow he carried out negotiations
about batch production o f a submarine he
had designed . At the same time there was a
jub ilee in Sweden : O n rJ uly 19o5, it was 5o
years since the first Swedish stamps had
been issued. Th is was an impor tant even t
which was marked by the publication of a
manual o f all stamps and postal stationery
produced so far. The book also con tained a
general section on postal h istory.

P. A. Span e was at this tim e still a lively
and active gentleman, but the committee
pub lish ing the manual did not con tact him .
They could not im agine that the man who
had manufactured stamps 5o years ago and
shortly thereafter left Sweden for good was
still aIive.

Perge Animo Sperare

Inven tions and new designs dominated
Sparre' s life un til h is death . At one tim e, he
tried to follow in Leonardo da Vinci's
footsteps, by designing an aeroplane capa-
ble o f vertical takeoff. Th is was a techn ical
challenge that on ly neared its final solution
when the Span ish engineer Juan de las Ci er-
va designed the autogiro in 1923. Th is late r
led to the development of the helicopter.

At the end of the 191o's, Sparre's son fi-
nally managed to persuade him to move to
Stockholm to enjoy a more ordered and
com fortab le life. Span e was then almost
blin d and completely deaf but im mediately
ren ted a workshop where he started experi-
menting with paper bleaching. A few
months later he gave up h is sheltered exist-
ence and fled home- to Paris.

For the last few months of h is life, Spar-
re stayed in a rented 2-room apartment at
Passy outside Paris. H e lived in poverty. O n
2r' March 1921, Pehr Ambjörn Sparre died
after a sudden illness.

O n 16 May 1955, two values were issued
for the 1oo" anniversary of the Swedish
stamp. From a design po int o f view, they
have links with Sparre's first skilling banco
issue. Befo re the 1oo" ann iversary in the
summer of 1955, the organising committee
for the stamp exh ibition "Stockh olm ia 55"
arranged to have Sparre's grave in the ceme-
tery at Bagneux near Paris tidied up. O n the
ann iversary, r July, Gunnar Lundberg, the
Swedish cultural att ache , put a wreath on
Sparre's final resting place. The same day
the exhibition opened in Stockholm .

Pehr Ambjörn Sparre' s Latin motto is
engraved in stone on his grave. This clever-
ly encompasses both his name and his life:
Perge A nimo Sperare--Never give up hope!

In M ay r9 5, two com memo rative stamps were issued fo r the 1oo" ann iversary o f the Swed ish stamp .

I maj 19s5 utkom tvä m innesfrimärken till det svenska frimärkets hundraårsjub ileum .
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