
Tryckningen av
Sveriges första frimärken

Av Mats Ingers

Inledning

N är beslutet om en hetsporto togs av 1854
års riksdag, bestäm des sam tid igt att så kalla-
de "p ortofri m ärken" skul le tillverkas. D en
första frimärksserien kom att in neh ålla fem
valörer: 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco .

Alla svenska frim ärken fram till 1891 ärs
oscarsutgåva h ar tryckts i en tekn ik, som
kallas boktryck. En annan benäm ning är
högtryck. Det fungerar som när man använ-
der en van lig stäm pel. Den del av klichen
(tryckplä tens "byggsten"), som ska ge en får-
gad linje eller ett färgat fält, står upphöjd .
Gravyren m åste dessutom vara spegelvänd i
förhållande till den färdiga b ilden .

Tryckplåtarna

U nder vären 1855 färdigstäl ldes tvä pl ätar
m ed IOO lösa klicheer för varje valör. D et är
viktigt att n o tera, att klicheern a var löstag-
bara. D e hö lls visserligen sam man av en
spänn anordn in g, m en m an kunde när so m
helst p locka sönder tryckp låten i dess IOO

bestä ndsdelar. Först 1858, när efterfö ljaren
till skilling bancoserien sku lle t ryckas, an-
vände m an p låtar bestående av fyra kvarts-
p låtar. I båda fallen m otsvaras en tryckplät
av ett 1oo-ark frim ärken , där posit ion erna
n um reras från vänster till höger med början
i det övre väns tra h örnet. Position IO b lir
alltså det övre högra och position IOO det
nedre högra hörnm ärket .

Fyraskillingen trycktes i stö rst upp lagor,
eftersom den utgjorde det enkla inr ikes
brevportot . D et första p låtparet - plåt 1 och
2 - höl l i tvä är. I jun i 18s7 hade m an hun nit
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trycka cirka fem m iljoner m ärken , fördelade
på IO leveranser. In för den n :e leveransen
ersatte m an åtskilliga slitna klicheer m ed
nya. Denna plåtsammanställning kallas "plåt
3 och 4". Men redan till den följan de leve-
ransen av bruksvalö ren bytte man u t sam tli-
ga klicheer (p låt 5 och 6). Sam tidigt passade
m an på att ersätta de båda tryckplåtarna för
åttaskillingen m ed ett nytt p lätp ar. M an ta-
lar om "nya p låtarna" för båda dessa valö-
rer.

Till tryckn ingen av de två sista leve-
ranserna (den 1 :e och 14 :e) av fyraskilling -
en t illverkades ytterligare två p låtar. To talt
fanns alltså åtta p låtar för denn a valör.

Enstaka skadade klicheer kan ha b livit
utbytta när som h elst . I det första p lätparet
för fyraskillingen kän ner vi kn app t 3o exem -
pel på att ett frim ärke m ed ett tyd ligt kän-
netecken fått en ny position . Det har skett i
sam band m ed att p låtarna m on terades ner
för reng öring och översyn i slu tet av är 1856.
I verkl igheten har förm odligen betydligt fler
klicheer fätt nya positioner, utan att det går
att upp täcka. D et beror på att de flesta m är-

SV EN SKA FR I MÄ RK ET 150 A R I65



The left cop ies (position 53 and 63 in a sh eet o f 1oo)
show the sam e flaws. Another flaw is found in bo th
cop ies to the righ t. Th is is to demonstrate that the

p rin ting b locks were movable.

Flytta de klich eer. De vänstra m ärkena (position 53 och
63) har sam ma klichefel. Positionern a 54 och 64

uppvisar ett annat gem ensamt fel.

ken faktiskt saknar tydliga klichefel. Post-
museums ostämplade 25-block har inga be-
tydande avarter. Notabelt är, att man inte
känner ett enda exempel på att samma kli-
che använ ts i mer än två o lika positioner i
kartan .

Även i tryckplåtar för de övriga valörer-
na torde klicheer ha flyttats eller bytts ut.
Det bäst kända exemplet är förstås den gula
treskillingen . Feltrycket har uppstått genom
att en skadad ätt askilling skli che i position 4
i den ena plåten råkat bli utbytt mot en tre-
skillingskliche. Mer om detta finns att läsa i
Robert Mattsons artikel.

Tryckpressen

Märkena framställdes med en digelpress.
Minst en sådan inköptes av Pehr Ambjörn
Sparre i London 1854. H ans tryckeri lag vid
Ö fre Bangränd 8, 1 trappa upp , i närheten
av H ötorget. Enligt en samtida inventering
hade han en anställd tryckare, en gesäll
samt två digelpressar. Uppgifter saknas om
den andra pressen . Postverket köp te "ätskil-
lige maskiner för tillverkn ing av porto-fri-
märken" av Span e i samband med att hans
kon trakt som entreprenör förnyades i bör-

jan av 1858. I köpet ingick även ett tand-
n ingsverktyg och tryckmateriel. Köpesum-
man var rn.ooo riksdaler banco .

Sparres engelska p ress, av märket "AIbi-
on" kan beskådas i Postmuseum i Stock-
holm . Den flyttades 1864 frän Sparres tryck-
eri till lokaler i Posthuset vid Lilla Nygatan .
Den kom där att fungera som "drivkraft"
för tandn ingsverktyg av olika årgångar ända
fram till r92o. Efter att ha stått bortglömd i
ett magasin återupp täcktes den 1955, vilket
då var en stor sensation

Digelpressar hade fungerat enligt samma
princip, ända sedan de in troducerades i slu-
tet av 14oo-talet av Gutenberg: ett horison-
tellt och utdragbart fundament användes
för tryckp låten och en utfällbar däckel med
en likaledes utvikbar ram (remmikan) fanns
för att fasta in papper. Där ovanför satt en
höj- och sänkbar digel(platta). Slutligen an-
vändes en hävstångsanordning för att föra
ner digeln och på så vis p ressa däckeln och
papperet med jämnt tryck mot den in färga-
de p låten .

Platen p ress from
the m idd le o f the n ineteen th cen tu ry.

D igelp ress från m itt en av 18oo-talet .
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The density of the background is depend ing on whether the lining o f the tympan
was harder (as in the upper row) or softer.

Märken tryckta med hård däckel i övre raden, exempel på tryck med mjuk däckel i den und re.

M juk och hård däckel

Däckeln har en central roll, både bildligt
och bokstavligt. Den kunde ha en mer eller
mindre hård beklädnad av filt och papper,
vilket i hög grad påverkade tryckets karaktär.
Vid mj uk däcket p ressades frimärkspapperet
djupare ner mot klicheernas relief. Resulta-
tet blev b land annat ett tätt botten tryck.
Vid hård däckel fick man ett linjeskarpare
tryck, som dock samtidigt avslöjade skavan-
ker hos klicheerna pa ett tydligare sätt. H är
visas några typiska exempel.

Gjutn ingsdefekter

Klicheerna var sanno likt av stilmetall och
gjutna för hand . Alla originalplåtar har gått
förlorade. Det finns enstaka klicheer av alla
valö rer utom 6 skilling banco bevarade, och

dessa är handgjutna i just stilm etall. Man
kan anta, att tryckplåtarnas klicheer såg ut
på samma sätt. Många skillingar uppvisar
defekter i trycket, som kan hänföras till att
stilmetallen inte förmått fylla ut formen
fullt ut. Nedan redovisas ett par exempel.

Upplappning

Bristande p recision vid gjutningen gav en
viss variation i tjocklek. Slipning räckte in te
allt id för att utjäm na variat ionen . Klicheer,
som hamnade något under p låtens tänkta
idealn ivå, måste höjas. Små pappersbitar
klistrades på från undersidan . Man gjorde
upprepade nedslag i pressen med prov-

Flaws related to the casting process o f the print ing
blocks (white spots, d isrupted frame lines).

Vita fläckar och vissa ramskador beror på
defekt giutning av klichen .
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tryckspapper, och fortsatte att lappa tills
man fick en jämnt tryckt karta, där alla ram-
linjer fram trädde. Förfarandet kallas upp-
lappning. Den krävde både stort tålamod
och yrkesskicklighet.

Hyssjning och andra färgutflytningar

I tryckmomentet blev papperet tillplattat .
Det uppstod då vissa rö relser kring plåtens
ytterkanter. Samtidigt tenderade färgen,
som valsats över plåten i ett tun t lager, att
pressas ut mot sidorna. D e utåt vettande
ramlinjerna i arkets kan texemplar är därför
som regel förtjockade och lite suddiga. Fe-
nomenet kallas hyssjn ing. Det förklarar ock-
så varför texten "FRIMÄRKE" på märkena i
arkets yttersidor kan ha suddiga bokstäver
på exemplar i positionerna r, rr, 2r, . . . och
91 respektive 1o, 2o, 30 , . . . och 1oo. I posi-
tionerna 1 till ro är det vanligt, att övre yttre
ramlinjen och "SVERIGE" är sammanflut-
na.

O m överskottet av färg är stort, uppstår
utflutet tryck över större ytor. Särskilt hö rn-
exemplar och hörnnära positioner kan upp-
visa stark utflytning. Det tjocka pigmentlag-
ret gör sådana märken färgstarka och där-
med attraktiva for samlare.

Tryckfärgerna framstäl ldes manuellt ge-
nom att ett eller flera p igment revs ner i lin-
olja. Recep ten var ungefärliga, proceduren
upprepades många gånger. Detta förklarar
nyansrikedomen hos våra klassiska märken .
Färgblandn ingarna har i regel varit lyckade.
Ibland har valet av pigment dock fätt oöns-
kade konsekvenser. Sexskillingar skulle ha
varit lila, in te mer eller mindre brunaktigt

Parts of the prin t is missing, due to inadequate
adjustment of the level of the printing blocks.

Bristande upplappn ing.
Delar av trycket saknas längs kanterna.
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Margin posit ions (here 9, n1, 60 and 81) often show
blurred frame lines at one or two sides.

Märken utmed arkets kanter har ofta hyssjade
ramlinjer. Position 9, 11, 60 och 81.

Blurred prints from the corners or from positions close to a co rner of the sheet.

Uttlutet tryck från hörn eller hörnnära positioner.
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Skilling banco stamps from the autum n o f 1857, showi ng a b road variety in co lours and p rin ting characteristics.

Exempel på de mycket varierad e t ryck, som Scheutz åstadkom under hösten 1857.

grå. För mycket lino lja eller olämplig pap-
persanfuktn ing kunde leda till att färgen
sögs ut över yto r som skulle ha varit ofärga-
de. Sådana tryck kan påminna om dubbel-
tryck, men saknar den linjeskärpa, som kän-
netecknar ett äkta dubbeltryck.

I extrem fall kunde trycken mer likna ak-
varellmåleri än boktryck. Många sådana ex-
empel finns i den n :e leveransen av fyraskil-
lingarna samt de samtidigt tryckta upplagor-
na av 8 och 24 skill ing banco . De egendom-
liga trycken från hösten 1857 blev ännu mer
variationsrika, beroende på den ojämna kva-
liteten på tumbapapperet. Detta orsakade
vid denna tidpunkt ofta en strimmighet,
som in te kunde skyllas på tryckaren . H an
hette for övrigt Georg Scheutz och var Spar-
res ombud under större delen av vapenperi-
oden . I Robert Mattsa ns artikel om våra
första frim ärken kan man läsa mer om dessa
mycket in tressan ta tryckupplagor.

Dubbeltryck och spegeltryck

Det finns bara en handfull kända exempel
på dubbeltryck bland skillingarna, och
samtliga är av valö ren 4 skilling banco . Två
par är kända, varav ett i ultramarin nyans.
Ett b rev med denna variant är också kän t.
Den dubbeltryckta bilden framträder alltid
svagare och är obetydligt förskjuten . Så ka l-

lade "partiella dubbeltryck", där bara en
m indre del av bilden är dubblerad, har nog
större släktskap med hyssjning än med de
äkta dubbeltrycken .

Spegeltryck uppkommer genom att får-
gen smetar av sig på baksidan av ett annat
ark. De nytryckta kartorna hängdes först på
tork, men staplades därefter på varandra un-
der visst tryck för att de inte skulle rulla
ihop sig. Spegeltryck av den första emissio-
nen är förvånansvärt sällsyn ta.

•  l .»»
¢

1
2 i

=

"Doub le p rin ts are known in two pairs o f the
skilling banco stamps. The double-p rinted image
is posit ioned sligh tly lower than the first p rin t,

and is much weaker.

Ett av de två kända paren med dubbeltryck.
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Klichefel

Avvikelser i frim ärksbilden kan uppstå på
en mängd olika sätt. Repor, kan tstötningar
och andra mekaniska skador kan drabba
den enskilda klichen. Främ mande partiklar,
som fastnar på tryckytan , kan ge fårgade
fläckar omgivna av "moln". Gjutningsdefek-
ter har vi redan berört. Tillfälliga avvikelser
kan uppstå av träfliso r i p apperet eller veck i
papperet, "dragspel".

H är visas några kända exempel på avar-
ter. Bara på fyraskillingen är hundratals mer
eller mindre tydliga klichefel bestämda till
sina positioner. "Dödskallen" på treskilling-
en har position 55 i arket och är en av våra
mest ryktbara och eftertraktade avarter. Det
är egentligen rätt så oförtjänt. Det enda som
hänt är att en liten partikel fastnat i den
högra 3:an pa klichen , men resultatet har
satt fan tasin i rörelse.

Betydligt intressantare är "H årstråfelet"
på fyraskillingar i position 22 i den ena av
plåtarna i det första plä tparet. Det upp trä-
der bara i den 8:e leveransen . Ett tagelstrå
har fastnat mellan "c" och "o" i nedre text-
fåltet. Den övre delen av strået var löst så
att det kunde röra sig under tryckn ingen .
Då uppstod en in te helt rak linje, som i
princip in te ser likadan ut på två märken . I

This flaw was foun d recen tly.
A wh ite line runs across the p icture, b reaking

th rough the frame lines at bo th sides.

Ett nyligen upp täckt klich efel är den vita repan
tvärs över hela b ilden , med geno mbrott av båda

de yttre ram linjerna till höger och vänster.

FE? #
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Some flaws have names, like
a) " the Death 's head", b) " the Stra w",

c) " the Doubl e eight", d) "the Ol d com ma" and
e) "the New com ma".

N ågra exem pel på mer eller mind re
välkända avarter, so m a) "D6dskalle",

b) "H årstråfelet", c) "D ubbelåttan" sam t
d) "Gam la kom matecknet" och

e) "Nya kom matecknet ".
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sällsynta fall kan spår av strået även päträf-
fas hos märket i position 12 ovanför.

På sexskillingar är klichefel mindre vanli-
ga än på övriga valörer. Ett märke har en vit
linje tvärs över hela bilden. Motsvarande
kliche har haft en repa, som genombrutit de
yttre ramlinjerna på både vänster och höger
sida.

Åttaskillingar visar inte sällan spår av
kan tstötningar i det första p låtparet, medan
de nya plåtarna nästan är fria från fel. "Dub-
belåttan" är in te en avart som är specifik för
en viss position . Fenomenet beror på att fle-
ra klicheer haft en upphöjning utanför den
nedsänkta, yttre kon turen av "8". Denna
upphöjning avsätter färg, samtidigt som den
hindrar papperet i gränsområdet från att
komma i kon takt med tryckfårgen , med en
vit dubbelkon tur som resultat.

Två originalgravyrer - två typer

Tryckp låtarna är slutsteg i en lång kedja, där
första steget är o riginalgravyren eller moder-
gravyren . Gravören framställer en spegel-
vänd bild där alla ytor, som in te skall ge ett
avtryck, skärs bort med en diamantstickel i
en slät yta av stål.

Moderstämpeln till våra första frimärken
är in te bevarad . Däremot finns en annan
gravyr från samma tid, som också har Pehr
Ambjörn Sparre som upphovsman . Skillna-
den mellan de båda gravyrerna (typ A och
typ B) ses bäst i bottenmönstrets utform-
nmng.

Bevarad tryckmateriel

N umera förvaras all tryckmateriel i Postmu-
seum s depå i Tumba. Luftfuktighet och
temperatur är anpassade för att föremålen
in te skall angripas av rost, ärg och tennpest.
Genom Postmuseums försorg har de flesta
objekten från skillingperioden fotograferats.
Med digital tekn ik kan man studera detaljer
nästan lika bra som om man höll objektet i
sin hand. En förhoppning är att det skall
kunna skapas ett allt fullständ igare digitalt
bildb ibliotek, tillgängligt för forskare på dis-
tans.

En lista över all bevarad tryckmateriel
med anknytn ing till våra första frimärken
presen teras nedan . I många fall är diarie-
numret (PM följt av siffror) ritat på föremå-
let.

Bevarad tryckmateriel för
skilling banco, typ A (ej godkänd)

O rig ina lg ravyr (modergravyr ) i stål
(PM3717)

Mat ris av o rig ina lg ravyr (modermatris),
härdat järn (PM8216)

Bildstämplar i järn , sstycken (PM8215)

O rig inalstämpla r (valörstämplar) i järn, 5
stycken (PM3712 - PM3716)

Va lö rstämpe lmatrise r (matriser av
originalstämplar), järn, 6 stycken
(PM8217och PM8218, den sistnämnda
makulerad)

Mat ris av va lö rstämpe l för 4 skil l. b:co,
präglad i koppar (PM66)

Mat ris av valö rstämpe l för 4 skill. b:.co,
präglad i mässing (PM8219)

Klicheer för 4 skill . b:co, präglade i
massing, 198 stycken , varav 186 är
uppklistrade pa karto ngblad (PM8219)

Bevarad tryckmateriel för skilling banco,
typ B (godkänd)

Från t iden kring 1855:

Mat ris av mode rstämpe l
i härdat järn (PM8220)

Mat ris uta n va lö rinskript io n
i stilmeta ll (PM1o9)

Klicheer utan va lö rbeteckning
i stilm etall, ro stycken (PM73, PM97-10O,
PMIO3 Samt PM1O5-108)

Klicheer med  "4"  instan sat
i övre högra valörfåltet (PMIOl och
PM1O4)

SV EN SKA F RI M Ä R K ET 15 0 A R I7 I



Kliche utan valör, "AES" instansat
sp egelvän t i nedre valörfä ltet (PMIO2)

Klicheer för 3 skilling banco
3 stycken (PM74-76)

Klicheer för 4 skilling banco
17 stycken (PM8o-96)

Kliche för 8 skilling banco
(PM77)

Klicheer för 24 skilling banco
2 stycken (PM78-79). Sam tl iga klicheer är
gjutna i stilm etall. Ingen kliche är
bevarad för 6 skilling banco .

Från 1868 (eftertrycksmateriel):

Valörmat riser i koppar
från un dersidan pågju tna m ed st ilm etall

(PM67-71)

Tryckplåtar i nioblock
i stilm etall på b lyfot, ett b lock för varje
valör, klicheer flyt tbara in om b locken
(PM8221)

Klicheer i st ilmetall med förkopprad yta
en av varje valör, fastlödd på b lyfot
(PM8222)

Som fram går av ovanståen de förteckn ing
finn s in te m ycket bevarat av typ B. Moder-
m atrisen , num m er två i tillverkn ingskedjan ,
är välbevarad . Utöver denna finn s bara rud i-
m en t, som m ånga gånger är av experim en-
tell karaktär. Av st ilm etallklicheern a utan
valö r in tar PM99 (avbildad i den engelsk-
sp råkiga sam m anfattn ingen) en särställn ing,
eftersom den kan knytas t ill avdrag i ultra-
m arin färg, vilka är kända i ett fåtal exem -
p lar. En serie valörm atriser i koppar, pågju t-
na m ed stilm etall från baksidan , har tid igare
an tagits vara frän 1855. Enligt 1964 ärs han d-
bok uppvisar dessa m atriser dock känn e-
tecken som bara fin ns hos eftertrycken , var-
för den ko rrekta dateringen to rde vara 1868.

Tillverkningen av tryckmaterielen

Sedan Span e fram ställt sin gravyr av typ A,
utförde han en serie p räglingar. Patriser gav
m atriser, som i sin tur fick ge upphov till
nya m atriser. Valörbeteckn ingar ingravera-
des i sex av bildstam parna. Efter ytterligare
präglingar, sista gången i m ässing, hade han
fram ställt två h ela tryckp låtar för valören
fyra skilling banco . H an m åste ha p rov-
tryckt dessa och då funn it att kvaliteten var
för dålig. M öjligen hade poststyrelsen också
haft synpunkter på utföran det av bo tten-
m önstret . Sparre fick börja om från början .
En ny stålgravyr, typ B u tfördes, m en den
har förkom m it. En m atris av moderstäm -
peln i järn har därem ot bevarats (PM 8220).

Det h ar spekulerats m ycket i litteratu ren
om vilket tillvägagångssätt Span e använde
sig av för att få fram de slutl igen godkända
tryckplåtarna. D en exakta gången kan in te
anses klarlagd , vilket naturligtvis beror på
att så få länkar i kedjan bevarats. Till den
sakn ade m aterielen hö r sam tl iga tryckplåtar.
Man kan nog våga fastslå, att klicheerna sett
u t ungefär som de fåtal bevarade, i st ilm e-
tall gju tna klicheerna.

En del arbetsavdrag h ar bevarats både
från typ A och från B, m en de kastar in te
heller något ljus över t illverkn ingsgången .
H är ges en kort översikt av de p rovtryck, vil-
ka an ses tillkom na under 185o-talet . D et
finn s en hel flo ra p rovtryck frän 1868 och se-
nare, då m an sku lle fram ställa eftertryck.
D essa har ingäende behand lats i 1964 ärs
handbok, del III, i avsn ittet "Senare sk.
b :co-tryck", m ed början p a sidan 55.

Arbetsavdrag, typ A

Det fin ns ett bevarat avd rag i svart, som vi-
sar o rigin algravyren av typ A i ett o fu llbo r-
dat skede. Botten mö nstret (gu illocheringen)
sakn as. Avdraget är avb ildat på sidan 33 i
"Skilling ban cofrim ärken i vapen typ" av
H ugo O lsson och Fredrik Benzinger.
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Proof in black without values, type A.
Post Museum, Stockholm .

Svartavdrag utan valör av typ A,
utställt på Postmuseum.

svartavdrag, som blivit omdiskuterade. Det
för alltför långt att återknyta till den diskus-
sionen här. Man kan dock notera, att vissa
av avdragen av samma valörer m åste här-
stamma från mer än en patris.

Ö vriga svartavdrag, typ A

Avdrag med och utan valörbeteckningar
finns utställda i Postmuseums basutställ-
n ing. I Postryttaren 2001 visas hela uppsätt-
ningen med obeskurna pappersmarginaler.

I den så kallade Järnumdonationen till
Postmuseum pa 1950-talet ingick en rad

Valörlösa avdrag av typ B i olika färger

I Postmuseums sam lingar finns avdrag i ol i-
ka färger (se föregående art ikel). De har all-
män t gått under beteckningen "moderstäm-
pelavdrag". Sanningen är dock, att vi bara
med säkerhet kan fastställa ursp runget för
ett av avdragen , nämligen det ena i ultrama-
rin färg. Det härstammar från en gjuten kli-
che (PM99). De övriga avdragen kan mycket
väl vara från moderstämpeln, även om det
är svårt att bevisa idag. På privata händer
finns ytt erligare ett 1o-tal liknande patrisav-
drag, om vars exakta ursprung det råder viss
osäkerhet. Allt talar dock för att de tillkom-
mit "i rätt tid".

The first five proofs in black show the A type
which d iffers from the B type (to the right) by the bottom pattern

and by the missing dot after "FRIMÄRKE".

Svartavdrag av typ A från Postmuseum.
Som jämförelse en fyraskilling av typ B. Den senare har ett annat bottenmönster,

samt punkt efter FRIMÄRKE.

FYRA SKI LL.B9
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Normalprov

Det finns ett fåtal så kallade normalp rov be-
varade, varav ett par, som klippts från övre
vänstra hörnet i en karta. På baksidan finns
delar av ordet, "(Pr) of" skrivet med bläck.
Normalp rov togs innan tryckn ingen av en
ny upplaga påbörjades, troligen i avsikt att
inhämta Poststyrelsens godkännande för
färg och tryck.

Färgprov med fyraskillingplåt

Det finns otandade tryck, som utförts med
klicheer vi lka tillhö rt det sista plätparet av
fyraskillingen . Färgern a är desamma, som
kom till användn ing i 1858 ärs vapenserie i
öre-valörer, med undan tag för den blå.
Dessutom finns avdrag i svart färg. Sam-
manhängande enheter är in te ovanliga, och
genom överlappn ing har plåtens utseende
exakt kunnat rekonstrueras. Den skiljer sig
från originalp låtarna, vilka alltså har varit
nedmonterade, kanske för rengöring.

Dessa tryck är med all säkerhet utförda
under första halväret 1858, nägon gang efter
tryckn ingen av den 14:e och sista leveransen
av fyraskillingarna, som skedde i februari
det året. Avsikten har varit att pröva färger
för den nya vapenserien .

A prin ting p roo f,
o riginating from the upper left part o f a sheet.

N orm alp rov för 4 skill ing banco från
övre vänstra hö rnet i ett ark.

C o lou r p roo f o f 4 skilling banco for
the 1858 issue in "r e". Th e "New com ma" is found

in position 17 in the o riginal sheet whereas it
has position 10 0 in the co lour p roo f sheet .

Färgp rov av 4 skilling banco för 50 öre vapen
i karmi n färg med klich&felet "Nya komma teckne t".

M arket har position 17 i ori ginalarket me n äterfinns
i färgpro vsarket i det ned re högra hö rnet .
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Vad heter vad i boktryck?

Bildstämp el: Valörlös patris, som tagits från
modermatrisen, van ligen minst en för
varje tilltänkt valör.

Boktryck: En form av högtryck.
Begreppet är förklarat i inledningen .

Färgprov : Detsamma som normalprov.

Galvanoty p i: Patriser och matriser kan
kop ieras genom en elektrolytisk metod.
Den utvecklades under första hälften av
18oo-talet samtidigt i Sankt Petersburg
och Liverpool. Man lyckades i olika
metallösningar, exempelvis kopparsulfat,
falla ut metallen i ett alldeles jämnt lager
på ytan av föremål genom inverkan av
elektrisk ström. Detta gav mycket exakta
kopior. Elektro typi är en annan , samtida
benämning för galvanotypi.

Gj utning: I detta sammanhang har metoden
använ ts för att gjuta i stilmetall (se
nedan). Det är en alternativ metod till
p rägling och galvanotypi för matris- och
patristagning.

Guillochering: Det konstsvarvade
bottenmönstret ; termen används både
om gravyren och bottentrycket, i det här
fallet de slingrande bårderna kring
vapenskö lden .

Kliche:  Den del av tryckformen , som mot-
svarar en frimärksbild .

M atris: Patrisens motsats. Mellanled i till-
verkn ing av tryckmateriel, kan ej prov-
tryckas.

M odermatris: Matris av originalgravyr,
van ligen präglad .

M oderstämp el: Detsamma som
originalgravyr. Gravören ristar en
negativ, spegelvänd bild .

N ormalprov : Det prov i färg som framställ-
des in för varje tryckning.

Originalstämp el: Patris av modermatris,
försedd med valörbeteckn ingar.

Patris: Tryckmateriel, där bilden är spegel-
vänd, som en stämpel. Kan provtryckas.

Pla tprov : Provtry ckn ing efter utbyte av en
eller flera klich eer.

Prov tryck: Ö vergripande beteckn ing pä färg-
prov, normalprov och p låtp rov.

Prägling: En patris i t .ex. stål kan pressas in i
en slät yta av mjukjärn, för att skapa en
matris. Detta kallas prägling. Från
matrisen kan i sin tur en ny patris
präglas.

Stilmetall: En legering av tenn, bly och
antimon . God förmåga att fylla ut även
små detaljer i gjutformen och därför
användbar för att gjutaklicheer.

Valörstämp el: Samma som originalstämpel.
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Printing of the
First Swedish Stamps

150 years have now passed since the first
Swedish stamps were printed. Although, by
1855, coins of the new kind - "öre and riks-
daler riksmynt" - were already being struck,
the stamps issued were in skilling banco.
Not un til the beginning of 1858  did  the Post
O ffice change their accounting system to
riksdaler riksmynt, and the same year our
first stamp issue was pensioned off. This
was a thorough process: remaining stamps
and printing p lates were destroyed; even the
original engraving seems to have met the
same fate, although it ought to have been
included among the printing equipment the
Post Office bought from Count Pehr Am-
björn Sparre at the beginni ng of 1858. For
some reason, some other items were
preserved, i.a. the matrix of the mother
engraving.

Printer

The contract for printing the first Swedish
stamps was, fairly informally, awarded to
the young count, Pehr Ambjörn Sparre. A
separate article is devoted to Sparre's back-
ground and eventful life. Over the years, a
lot has been written about Sparre's efforts
as a stamp pioneer. H is contract did not
only cover printing but also design and
production of the original engraving and
printing plates. A great deal of what has
been published in earlier manuals, celebra-
tory pamphlets and special articles, have
been unsubstantiated speculations. This is
because of the difficulty of reconstructing
the manufacturing process when most of
the intermediate stages and the final prod-
uct (all printing plates) are missing. It has
been established that Sparre first produced

an original engraving, type A, which was
used to make repeated impressions, resul-
ting in approx. 2oo brass blocks for 4 skil-
ling banco, the value for domestic use in
Sweden . However, he then abandoned his
earlier attempts, and started again. A new
or iginal engraving, type B, was produced,
with a denser background pattern.

Print ing Press

The stamps were manufactured using a
platen press. Pehr Ambjörn Sparre bought
at least one such press in London in 1854.
Records preserved from the 185o's show that
he employed one printer and one journey-
man (apprentice) and had two platen pres-
ses. Details of the second press are not
available. The Post Office purchased "seve-
ral machines for the manufacture of postage
stamps" from Sparre when h is contract was
renewed at the beginning of 1858. This
machinery also included perforation tools
and printing equipment. The purchase price
was 10,000 riksdaler banco.

Sparre's English press, made by Albion,
can be viewed in the Post Museum in
Stockholm. It was moved in 1864 from
Sparre's print in g works to premises in the
Post Office building on Lilla Nygatan.
There it was used as a "power source" for
perforation tools of different eras until 1920.
Having been placed in storage and forgot-
ten, it was sensationally rediscovered in

1955.

Printi ng Plates

During the spring of 1855, two pla tes were
made for each value, each containing 1oo
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separate prin ting blocks. The blocks were
held together by a tension device, but the
printing plates could at any time be taken
apart in to roo p ieces. Not un til 1858, when
prin ting the successor of the skilling banco
series, were p lates used cons isting of four
quarter plates. In both cases, one prin ting
p late corresponds to one sheet o f IOO

stamps, with the positions numbered from
left to right, starting in the top left hand
corner. Position IO is therefore in the top
right hand corner and position IOO in the
bottom righ t hand corner.

Most of the stamps prin ted were the 4
skilling banco value, since this was the do-
mestic postage for the first weight class. The
first pair of p lates for th is value - p lates 1
and 2, lasted for two years. In June 1857, ap-
prox. 5 million stamps had been printed,
sp lit over 1o deliveries. Before the 1" delive-
ry, several worn blocks were replaced with
new ones. This plate configuration is refer-
red to as "plates 3 and " . H owever, even
before the following delivery of domestic
value stamps, all printing blocks were
rep laced (plates 5 and 6). At the same time,
the two prin ting plates for the 8 skilling
stamp were replaced with a new pair of
plates. The p lates for both these values are
referred to as "the new pl ates".

For printing the last two deliveries (13"
and 14") of the 4 skilling banco stamp, two
further p lates were manufactured . In all,
there were therefore eigh t p lates in exist-
ence for th is value. This means that a 4 skil-
ling stamp picked at random can theoreti-
cally have 8oo different "fa thers". As it is
alm ost always possible to tell to which of
the 14 deliveries the stamp belongs, the
alternatives are cons iderably fewer.

The odd damaged prin ting block may
have been replaced at any time. In the first
pair of plates for the 4 skilling stamp, there
are barely  3o  cases where it is kn own that a
stamp with a distinctive mark can be found
in a new position . Th is happened whilst dis-
man tling the p lates for cleaning and over-
haul at the end of 1856. In reality, consider-
ably more blocks have probably been
moved without it being noticed, because

most stamps do not have distinctive flaws.
The Post Museum 's unused 25-block has no
noticeable flaws. It is worth noting that
there is no known case where the same
prin ting block has been used in more than
two differen t positions in a p late.

Double and M irror Prints

There are on ly just over a handful of known
examples of double prints among the skil-
ling stamps, and all are of the 4 skilling
ban co value. Two pairs are known, one in
the ultramarine shade. O ne letter with this
stamp variation is also known to be in exist-
ence. The double printed image is always
fain ter and very slightly displaced. So-called
partial double prints, where only a small
part of the image is double, probably have
more to do with "blurring of the colour"
during prin ting than with genuine double
prin ting.

Mirror prin ts occur when the colour
sticks to the back of another sheet . The
newly p rinted sheets were first hung up to
dry, but were then stacked on top of one
another, under pressure, to stop them curl-
ing up . Mirror prin ts of the first issue are
surprisingly rare.

Printing Block Flaws

Variations in the stamp image can occur in
a number of differen t ways. The individual
p rin ting block may have been subjected to
scratch ing, knocks or other mechanical
damage. Foreign bodies sticking to the print
sur face can result in coloured spots, sur-
rounded by "clouds". Temporary variations
can occur because of wood chips in the pa-
per or because of the "accordion" effect
(what happens when the paper was folded
dur ing the printing process).

The Swedish language part of th is article
deals with some known examples of varia-
tions. O n the 4 skilling stamp, the positions
have been determ ined of hundreds o f more
or less distinctive p rinting block flaws. The
"skull" (Death's head) on the 3 skillin g
stamp is in position 55 in the sheet, and is

17 T H E SW ED ISH STAM P I O YEARS



wrrnnv t
t,
t
t
t

3 vs : F l .·

These p rin ts bear similarities to doub le-p rints. H owever, the b lu rred con tou rs in th is case are
probab ly caused by the cond ition o f the paper (too m o ist ?), mayb e in co mbination with so me p roperty

of the prin ting ink (too m uch linseed o il?).

Detta är inga dubbeltryck, även om det finns extrakon turer. Färgen har flutit eller sugits ut i papperet .
O rsaken kan vara fel fuktighetsgrad i papperet eller för mycket lino lja i färgen.

one of our famous and sought-after varia-
tions. This is really quite undeserved ly so -
all that has happened is that one small par-
ticle has stuck to the right hand figure 3 on
the p rinting b lock, but the result has tickled
people's imagination .

Considerably more in teresting is the
"Straw" on the 4 skilling stamp in position
2 2 in one of the p lates of the first pair. Th is
only appears in the 8 delivery. A piece o f
horsehair has got stuck between the 'c' and
'o ' in the lower text area. The top end is
free. Wh ilst printing, a swaying line appears
that generally does not look the same in
any two stamps. Rarely, traces o f the hair
can also be found in position 12 .

The 6 skilling banco stamps contain less
p rinting block flaws than other values. O ne
stamp has a white line across the whole
im age. The block in question has a scratch
stretch ing through the outer frame lines on
bo th the righ t and left hand sides. Surpris-
ingly, this flaw was detected only a few
years ago .

8 skilling stamps often show signs o f the
edges of the first pair of plates having been
subjected to hard knocks. H owever, the new
plates are almost without flaws. "The D oub-
le 8" is not a variation that is specific to one
position . The pheno menon has been
caused by several p rinting blocks having a
raised part outside the sunk outer contour
of the figure "8". At the same time as the
raised part stops the paper in the border

area from coming in to con tact with the
prin ting colour, it leaves a colour trace, re-
sulting in a white double contour line.

Plate M anufacture

To begin with the plates finally approved
were made using repeated procedures of im-
pression, but later differen t p roduction
methods have been used . Th e roo blocks for
the printing plates were cast from an alloy
consisting of lead, tin and a little an tim ony.

A few p rint ing b locks o f type B in d ifferen t values
(except for six skilling banco) are p reserved .

The edges lack fin ish .

Et t m ind re an tal klicheer av typ B med valö rer
(uto m för sexskillingen) har bevarats.
Här visas PM7s. Kantern a är o slipade.
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As mentioned before, each prin ting p late
consisted of 10 0 rep laceab le blocks. The yel-
low 3-skilling stamp has been created by
replacing an 8 skilling block (in position 4
in the sheet) with a 3 skilling block by
mistake. Th is exciting story is told in detail
in Robert Mattson 's first article.

M other Die Proofs

The article also comments upon the origin
of some die p roofs in different colour s,
without values; these have routinely been
referred to as "mother die proofs". In the
Post Museum there are six in the general
exhibition , and in addition there are around
ten known to be in private ownersh ip .
Three proofs, all in the blue ultramarine
shade, can be linked to a printing block
with no value figure, cast in an alloy of
lead, tin and a lit tle antimony, recorded as
PMo9. Even today, this shows traces o f
colour. The other proofs come from several
different dies without value. Some are
probably die proofs while others may come
from d ies with different images.

All p roofs in colour without value
probab ly o riginate from 1855. Th e position
is more problematic as regards the black
proofs o f the first skilling type that was
never approved. In the 195o's, the Post
Museum received a large number of black
proofs, the Järnum donation . Th is
con tained i.a. a number o f type A proofs.

Many of the phenomena described in
th is summary are illustrated in the Swedish
language part o f the article. The in terested
reader is referred to these p ictures which
have sub-titles in English .

A casted p rin ting b lock o f type B, withou t
denom inations. Stains o f ult ra-marine print ing ink

are found on the su rface.

St ilmetallkliche u tan valö r, typ B.
Ytan har rester av ultram arin t färgp igmen t. PM99.

Th is p roo f in the B type o riginates from
a casted p rint ing b lock, sto red by the Post M useum .

The wh ite spo ts are characteristic.

Avdrag frän valö rlös kliche i stil met all, PM 99.
Känns igen på de vita "molnen"

i de b livande valörf älten.

180 T H E SW ED ISH STA M P I O YEA RS


