
Feltrycket 20/ TRETIO
och Postmuseum

Av Björn Sylwan

Det finns in te så många världsberömda fri-
märken från Sverige. Ett är den ringtypsvari-
an t som fått det något förvirrande namnet
2 /TRETIO . Frimärkssamlare i många län-
der har jagat det i långt över hundra år. För-
falskare har lockats att efterlikna det. Bland
Postmuseums mest kända rariteter har det
sin givna plats. Redan i begynnelsen , vid in-
vigni ngen i december 1906, fan ns här ett
imponerande antal.

Ringtypen dominerade länge

Ringtypsmärkena var ett framgångsrikt för-
sök att skapa en frimärksserie där b ilden
främst bestod av en tydlig valörangivelse.
Postens personal hade länge pätalat probl e-
men med de äldsta frimärkena i vapentyp .
Där var valörsiffrorna små och svårtolkade,
särskilt i den tidens otillräckliga artificiella
belysn ing. M ärkena med det liggande lejo-
net frän 186o-talet var tänkta att avhj älpa
problemet. Poststyrelsen blev emellertid
aldrig riktigt nöjd med deras utförande. Mer
än tre relativt kortlivade valörer blev det
inte . Gravyren till 1872 ärs nya märken utfö r-
des av Julius Lepper i Berlin . De var inled-
n ingsvis perforerade på samma sätt som ti-
digare svenska frimärken . De hade tand-
ningsmåttet 14, det finns alltså fjorton per-
foreringshål per 2 cm.

Alla 14-tandade ringtypsvalörer med un-
danta g av tva utkom officiellt den 1 juli 1872.
Postkon toren förbrukade dock först inneva-
rande lager av äldre frimärkstyper innan de
nya frimärkena togs i bruk. Det gör att de
ur sprungliga ringtypsfrimärkena mycket säl-
lan förekommer stämplade pa u tgivn ingsda-
gen .
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Den 13-tandade utgivningen omfattar
praktiskt taget samma valörer och färger
som den tidigare perforering 14-serien . Valö-
ren 1 krona tillkom sent. Den ersatte den
gamla riksdalern. Märkena togs i bruk suc-
cessivt, allteftersom postkon toren tömt sina
lager av äldre märken . De har därför inte
någon exakt definierad utgivningsdag. De
första ringtypsmärkena med den nagot gröv-
re tandn ingen 13 fann s på postkontoren i
maj 1877. Bytet av perforeringsmatt var en
stillsam histor ia. Ur Postens synvinkel var
det samma märken som förut.

Även för de mest observanta frimärks-
samlarna i landet var det samma märken
som tidigare. De tog saken med jäm nmod.
Faktum är att det kom att dröja lång tid,
ända fram till vären 189o, innan ringtyp s-
märkenas olika tandningar noterades. Fil.
stud. Fredrik Hjelmerus, medlem nr. 6 i
Lunds Filatelist-Fören ing, lade fram en
vederhäftig redogörelse för sina studier  "öf-
ver svenska frimärkenas tandning" vid en
sammankomst den 12 april. I mötesproto-
kollet summeras:
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"Till sist framh ö ll fö red r. att efter den gjo rd a un- deln, och i Paris och Hamb u rg fin n as särskilda bö r-

dersö kn ingen äld re uppgifter o m alla svenska fri- ser för dylik affärsverksam het. Tidn ingar och t id-

m ärkens tan d n ing 13½ måste anses felaktig och skrifter för filateli o ch frim ärkessam lare, frim ärkes-

sam lare hädanefter upp m ärksam m a den o fvan kataloger och frimärkesalb u m utgifvas på flere

fram h ållna skilnaden ." sp råk, fören ingar för filatelistiskt änd amäl hafva

flerestädes b ildats o ch o ffen tl iga frimärkessamling-

ar fin n as i Sverige, Tyskland , Englan d , Ryssland m .

fl. lan d ."

Vid 1890 ärs ingang var var sammanlagda
frimärksutgivning ännu ganska återhållsam.
Hjelm erus iaktt agelser gav oss hastigt och
lustigt en mängd nya märken att samla på.
In te minst därför att lösen- och tjänstefri-
märkenas an tal plötsligt fördubblades.

Sa pass sent som ären kring 188o fanns
det rätt få vuxna sam lare här i landet. Då
hade vi ändå haft frimärken i ett kvarts
sekel. I Sverige verkar frimärkssamlandet i
början huvudsakligen ha varit en sysselsätt-
n ing för kvinnor och barn. O rdet filateli
hade ingen hört talas om på den tiden .

Pi vären 1886 intro ducerades den tredje
ringtypsemissionen . De svenska frimärkena
trycks för första gången på maskintillverkat
papper. På baksidan av varje märke finns nu
också ett kon trolltecken , ett blått posthorn.
Till skillnad från det subtila bytet av perfo-
reringsnålar nio år tidigare var det här en
nyhet som vem som helst kunde upp täcka.
O ch nu, 1886, började vuxna frimärkssamla-
re med egen inkomst bli syn liga. Begreppet
filateli hade till och med etablerat sig en
smula - bortemot tjugo år sedan Georges
H erpin 1864 lanserat det i Frankrike. Det
uppträder och förklaras för första gången i
en tryckt, svensk text i 18oo-talsupp lagan av
uppslagsverket Nordisk Familjebok (band 4,

utg. 1881). Art ikelförfattaren , signaturen  G.
N . S., var iden tisk med den trettiotreårige
postkontrollören i Stockholm Gustaf N apo-
leon Samsioe:

"Filateli, kun skap o m in- o ch utlän dska frim ärken,

b retkort , fran ko kuvert och an d ra i post tjens ten an-

vänd a värd etecken af o lika valö r o ch utsty rsel. Den

i England är 1859 upp ko m na o ch sed erm era ö fver

hela verlden utbredda hågen för filateli och frim är-

kessam lingar har fram kallat en betydan d e han del

med med o begagn ade och förb rukade frim ärken

och dylika värd etecken . 1 Lon do n , Paris, Bruxelles,

W ien , Leip zig, H am b urg, D resden m . fl. städ er haf-

va uppstått b ut iker uteslu tande för frim ärkeshan-

H är finns det några överraskande pastaen-
den . Vad märkligt hände i England just
1859? Fann s det verkligen nägon "offent lig
frimärkessam ling" i Sverige i början av 1880-
talet?

Valören 20 öre ringtyp

Frim ärket 20 öre ringtyp perf. 1y började säl-
jas sommaren 1877 Den tidigaste kända av-
stämplingen är den 17 jul i. Valören hade
flera viktiga användn ingsområden och total-
upp lagan blev med tiden ansen lig; mer än
18 mi ljoner ex. framställdes. De är fördelade
på åtskilliga tryckupplagor. Färgen utgjordes
huvudsakligen av cinnober men i början an-
vändes en mönjefärg. Denna kunde mörk-
na, "oxidera", geno m påverkan av dagsljus
eller syror i gummeringen . Specialkataloger-
na tar upp ett halvdussin olika nyanser med
variationer av orangerö tt och rött.

Märket fyllde främst uppgiften som por-
to for utlandsbrev. Vid den första interna-
tionella postkongressen i Bern diskuterades
genomgripande fördrag. Den 9 okt ober 1874
kunde man underteckna den postkonven-
tion , Bern-traktaten , som innebar att alla de
22 anslutna staterna skulle utgöra ett enda
postområde. För svensk del bestämdes por-
tot till många av de vanligaste mottagarlän-
derna utanför Skandinavien till 20 öre -
även till Fin land. Till vissa mycket avlägsna
länder eller till sådana som in te var anslutna
till Världspostföreningen (UPU) var avgif-
ten högre. O fta kom då flera 2o-öresmärken
till användn ing.

Portot 4o öre gällde und er äret 1880 -
som ju var 20/ TRETI O -feltryckets egentliga
kurseringsperiod - till länder som exempel-
vis Persien, Japan och Filipp inerna i Asien
och Liberia, Guldkusten och Moc;ambique i
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Lika, men inte samma. Ö verst exempel på tandning 14 , tandning 13 och ett 2o/ TRETIO ur Sundstedts donation.
I m itten 20 ö re tandn. 1y med posthorn. Utseendet på det blå kontrolltrycket framgår av trestripet nederst.

Similar- but not the same:
Top : Example of 14 perforat ions, 1y perfo rations and one 2o/ TRETIO from Sundstedt's donation .

Centre: 20 öre 13 perforation Post Horn. Bottom : The strip of 3 shows the blue posthorn.

Afrika. I Sydamerika ingick p raktiskt taget
alla stater i denna U PU :s s.k. tredje grupp
liksom kolon ier som Bermudas, Falklands-
öarna samt Brittiska och D anska Västin-
dien . Brev frankerade med feltrycket kunde
hamna på riktigt exotiska breddgrader.

Länge stod de australiska staterna utan-
för Världspostfören ingen . Från Sverige var
postavgifterna komplicerade och höga. D e
varierade under 188o mellan 4o och 99 öre.
Från den 1 januari 1895 gällde utrikesportot
20 öre mellan alla jordens nationer. H emma
i Sverige användes tjugoöresmärket också, i
stor om fattn ing, tillsam mans med valören 5
öre på inr ikes postanvisn ingar för belopp
upp till 5o kr.

I en upplaga av märket som framställdes
vid arbetsveckans början den 15 december
1879 upp stod feltry cket 2o/ TRETIO . Det
blev också ett utpräglat måndagsexemplar;
ett märke med dubb la budskap, 20 i siffror
och , mer diskret, TRETI O med bokstäver.
H är tillkom ett av Sveriges få b id rag till de
världsberömda frimärkenas krets. Märket är
intressant på flera sätt och det var uppmärk-
sammat  nästan  i samma ögonblick som det
lämnade tryckpressen . Dessutom dyker det
upp på scenen i en händelserik övergångs-
tid ; det svenska frimärkssam landet bedrivs
som nämnts tidigare på ett tämligen
oskuldsfullt sätt vid m ärkets tillkomst. Det
blir alltmer en spridd, vuxen och sofistike-
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rad verksamhet mot 188o-talets slut.
O m 2o/ TRETIO -märket s bakgrund har

berättats i en hel del sammanhang, även i
utomnordiska källor. Märket är i hög grad
en in ternationell celebritet. Det är i prakti-
ken den svenska filatelin s allra första portal-
figur; det beskrevs i utländsk fackpress re-
dan 188o. Den ryktbara och un ika Gula tre-
skillingen upp täcktes inte förrän tidigast
1886 - kanske sa sen t som 1890. Atminston e
var det under det senare året som den Gula
lyftes ut i offentligheten för första gången .

Ett feltryck föds

En grundlig rapport om de tekn iska detal-
jerna kring feltryckets uppkomst gav post-
historikerna Jan Billgren och Tomas Bjäring-
er för några år sedan . Avsnittet finns i en
biografi över den amerikanske storsam laren
och Sverigespecialisten Lauson H . Stone
(1904-1999). Den finns med i Postryttaren
2001:

"Ett av sven sk filatelis mest at trakt iva frim ärken är

felt rycket 'o / TRETI O ' av Ringtyp, tan d ning  13.

Detta felt ryck föreko m p å ett exem plar av helarkets

100 frim ärken . I stället för 'TJ U G O ' med bo kstäver

i ringen run t valö rsiffran 2o fan ns på felt rycket b o k-

stäverna 'T RET IO '. Felet up pstod vid u tbytet av en

p lätdel eftersom ett m ärke på en av p låtarna 1 20-

ö resarket var skadat . Detta gällde det 34 :e frim ärket

i roo-arket, so m var sam m ans att av fyra 25-m ärkes-

p låtar.

Felet uppsto d p å följan de sätt : N är m an u pp-

täckte at t ram en var skadad på det 34 :e märket i

tryckp låten, skar m an ut dett a m ärke så att et t rek-

tangu lärt hål uppsto d . På den utskurna p lt d elen

skar man så b o rt ringen med siffran 20 . Därefter

togs en t id igare kasserad p låt for 30-ö resm ärket

fram och et t märke skars u t. På det ta skars sed an

siffran 30 ut, varpå den t id igare utsku rna ringen

m ed siffran 2o lö ddes fast. Slu tl igen p lacerad es

d en na pl ätdel i d et u rsp rungliga 2o-ö resarket och

löd des fast i det ta.

I 'H andbok över Sveriges Fra n ko tecken 1855-

1936' fin n er vi föl jan de red ogörelse :

"Upp lagan utgjord e 6.000 ark, varav 182 ark

b levo m akula tur och up pb rän des. Ate rsto den , 5.818

ark, med vard era ett felt ryck, levererades t ill Fri-

märksfö rrädet den 19 decemb er 1879. Av up plagan

utsän des ti ll postkon to ren 1.583 ark inn an felet upp-

täcktes, och geno m en ku ngö relse den s feb ruari

188o äterkallad es de fel try ckta märk ena. H uru

många exemp lar, so m återsändes, fin nes icke an-

teckn at i h and lingarna men väl an talet av de den  31

m ars 188o up pbrän da feltry cken - 4 .848 st . Alltsa
syn es 97o feltryck h ava stan nat ute i rö relsen ."

Antalet retu rnerade, feltryckta märken var
enligt andra, välunderrättade postala källor
613 st.Tillsammans med de i Postens förråd
befintl iga 4.235 frimärkena uppgick de upp-
brända feltrycken till ovannämnda summa,
4.848 st.

N ästan ett tusen feltryckta märken hann
bli sålda på de svenska postkontoren . En-
dast tre bevarade märken har poststämplats
i decemb er 1879. Alla de andra har, med un-
dantag för några få, använ ts 188o. Postmu se-
ums stämplade exemplar har också makule-
rats det året. Sista gången en poststationsfö-
reståndare träffade feltrycket med sin stäm-
pelstamp var i H emse på Gotland den 22/4
1881. Ett betydande antal feltryck har också
överlevt i ostämplat skick.

Upptäckaren

Postverket in formerades om sin försummel-
se kring månadsskiftet januari-februari 1880.
Ingen publikation vågar sig på att namnge
den som först observerade m isstaget. Ett
lyckosamt fynd gör att det tomrum met nu
möjligen kan fyllas. I Postmuseums omfat-
tande filatelistiska bibliotek finns åtskilliga
dubbletter av det äld re standardverket
"H andbok öfver Sveriges Fran kotecken 1855-
1920". Ett hi ttills ob eaktat ex. av 1920 ärs
handbok är av särskilt in tresse i detta sam-
manhang. På försättsbladet är skrivet : "I
detta exemplar i b lyerts an tecknade pris och
gjorda anmärkningar äro afskrivna ur ett ex-
emplar som af H arry Wennberg år 1921 'kon-
fiden tiellt' lämnats till herr Axel Sundberg,
Stockholm ."

Den berömde filatelisten N ils Strandell
(1876-1963) star för noteringen pa försätt sbla-
det och för texttillägg på flera andra ställen i
boken . H an var, bland mycket annat, en
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fram stående sam lare av filatelistisk litt era-
tur. År 1943 sålde Strandell sitt b ib liotek till
Postverket och fun gerade änn u vid hög ål-
der som dess föreståndare på Postm useum .

Strandell h ar kom p letterat de tryckta n o-
teringarn a i 1920 ärs h andbok m ed in sider-
uppgifter från den välkände frim ärkshand-
laren H arry Wen nberg (1872-1927). Slär m an
upp s. 25, där bl.a . feltry cket 2o/TRETIO
redovisas, fin ns ett tillägg m ed Stran dells
om isskännliga han dst il (men m ed Wen n-
bergs särskilda sätt att uttrycka sig): "Ett
världens in tressan taste feltryck, upp täcktes
förs ta gang en i början af är 1880 af herr Axel
Sundberg i Stockh o lm ."

Vem var då denn e skarpögde betraktare?
Ursp rungligen in ledde Kn ut Axel Sundberg
(1863-1930) sin yrkesbana som komb inerad
tobaks- och frimärkshandlare. I m ogen ålder
utökade han sin ansenliga förm ögenhet
som grosshan dlare. Trots att han synes ha
utfört några h isto riska filatelist iska bravader
är han egendom ligt anonym för eft ervärl-
den . H an finn s t. ex. in te m ed under rub ri-
ken "Våra Porträtt" i Svensk Filatelistisk Tid-
skrift. D et är osäkert om han un der sin livs-
tid var m edlem i n ågon frimärksfören ing. I
Stockholms A dresskalender uppträder Axel
Sundberg som frim ärkshandla re överraskan-
de sen t , först i 1895 ärs utgäva : "Sundbe rg,
K. A. H and!., köper och säljer alla so rters
frimärken , V. Trädgärdsg. 7 1 tr.  ö.  g."

Axel Sun dberg uppgav m ånga år efteråt
att h an under en p eriod krin g 188o-talets
m itt d rev en cigarraffår på Klarabergsgatan i
Stockh olm . H an sysslade också m ed fri-
m ärksfö rsäljn ing i sin butik. H är h ade h an
bl.a. en helkarta treskill ingar (3 skil ling ban-
co 18s5, Sveriges sällsyn taste reguljära frim är-
ke. Ett ostäm p lat p ar är kän t .) Till varje
kun d som begärde en obegagnad treskilling
rev h an ett exem plar från arket . Priset var
kän nbart, 7 kr, och så vitt han kunde erinr a
sig sålde han bara en staka m ärken , ald rig
n ågot par eller b lock. Uppgiften kom m er
frän Jo hn Ahls tröm i SFT nr. 6 1969.

Men redan flera år tid igare skulle Axel
Sundberg således ha varit den som först fick
syn på feltry cket 2o/ TRETIO och förm odli-
gen den som först larmade Postverket om

m isstaget. Saken är svårbevisad m en aukt o-
riteter som H arry Wenn berg och Nil s Stran-
dell litade på Sundbergs uppgifter.

I Postmuseums samlingar

Trots at t felt rycket 20/ TRETI O tidigt upp-
m ärksam m ades av Postverket och frim ärks-
sam larna är svinn et n aturligtvis betydande.
Av de 970 m ärken som såldes pa postkonto-
ren kring 188o är nog flertalet bort a fö r allt id
i dag. I m in b iografi över Eric von Rosen i
Postryttaren 1997 reson erade jag en sm ula om
det här beröm da svenska frimärket. J ag upp-
skattade da att ungefä r en fjärdedel , ca. 250
m ärken , bevarats till vår tid .

I Postm useum s sam lingar finns för n är-
varan de arton originalex. av feltrycket. Av
dessa är tre ostäm plade och fem to n stäm p-
lade. Antalet har varit o förändrat de senaste
sju ttio åren . Senast 2o/ TRETIO -märken till-
fördes sam lingarna var 1936. Museet har sa-
lunda ett ansen ligt lager. Av u trym m esskäl
h ar det allt id varit ett begrän sat urval so m

Postmuseums par med feltrycket sam m anhängande
m ed ett no rmalt märke är en sto r sällsyn thet.
D et har ingått i m useets permanen t visade svenska
huvudsam ling de senaste 97 åren .

The pair with the error attached to a normal stamp in
the M useum 's co llection is a great rarity. It bas been
included in the m ain co llection and perm anen tly on

d isplay for the last 97 years.
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har visats upp för publiken . Kvaliteten på
Postmuseums material är också skiftande,
alla märken är inte högklassiga.

Feltrycket 20/ TRETI O har genom åren
valts ut på varierande sätt till Postmuseums
huvudsamling. H arry Wennberg uppger i
slutkap itlet "Vårt svenska Postmuseum" i
1915 ärs handb ok att ett ostämpla t ex. och
ett stämplat par (Malmö 1/5 1880) visas per-
manen t. Det Malmöstämplade paret är en
stor sällsyn thet. Mer om detta senare.

Vid 191o-talets slut åstadkom Postmuse-
ums dåvarande chef Johannes Rudbeck en
rad ikal ommontering och utökning av den
utställda frankoteckensamlingen . Rudbeck
skriver i 1919 ärs "H andledni ng för besökare
i Postmuseum" att ett par visas liksom två
klipp från postanvisningar där feltrycket
uppträder med 5 öre ringtyp . I denna nyda-
nade utställn ingssamling förefaller det som
om det in te ingår något ostämplat ex.

N ästa fullständiga ommontering av de
svenska sam lingarna utfördes under 1930-ta-
let av Gösta Gartz och Reinhold Leuhusen
efter riktlinjer som Rudbeck dragit upp . D e
nydanade samlingarna invigdes i februari
1936. De behölls länge i prin cip o förä ndra -
de. H ugo O lsson (1900-1966) skriver i sin ka-
talog över museisaml ingarna 1951: "D et säll-
syn ta frimärket "20-TRETI O " utställes i så-
väl ostämplade som stämplade exemplar, bl.
a. stämplat feltryck tillsammans med 5-öres-
frimärke på del av postanvisning sam t ett
feltryck, sammanhängande med felfritt mär-
ke. Flera förfalskn ingar utställas även ."

Vären 1973 fick Tomas Bjäring er och Sven
Åkerstedt i uppdrag att omarbeta och kom-
plettera Postmuseums svenska utställnings-
samling för perioden 1855-1920. Den nyord-
nade versionen kunde invigas året därpå,
den 13 sep tember 1974 . Aven om ett flertal
nyförvärv naturligtvis tillkommit sedan dess
har samlin gen i huvudsak bibehällits - med
ett par viktiga undan tag. Aren 1992-1993 gior
de nyansspecialisten O lle Pettersson tillsam-
mans med artikelförfattaren en grundlig
översyn med åtskilliga korrigeringar av de
omfattande avsn itt en ringtyp pert. 14 och 13.
För första gången fogades till huvudsam-
lingen albumblad där texterna skrivits på

dator. Besökaren möter feltrycket 2o/ TRE-
TI O och många andra ringtypsmärken i en
något moderniserad p resentation .

I dagens svenska huvudsamling visas ett
ostämplat och tre stämplade autentiska mär-
ken . Av de tre stämplade märkena ingår ett i
det ovannämnda paret. Ett är placerat på ett
postanvisn ingsklipp tillsammans med ett 5-
öresmärke. Det tredje stämplade märket ut-
görs av ett praktfullt exemplar som donerats
av Eric von Rosen (1879-1948). Liksom i 1936
och 1974 ärs exponat visas också i dag ett ge-
neröst urval falska märken .

Tre ostämplade i Postmuseum

Den första svenska frim ärkstidningen , Tid-
ning f ör Frimärksamlare (TJF), kom med sitt
in ledande nummer den 15 januari 1887. Re-
dan här p resenteras 2o/ TRETIO -märket un-
der rubriken "Sveriges sällsyn taste frimär-
ke". Texten är relativt komprimerad men
väldokumenterad och saklig. En hygglig re-
p roduktion av märket - med mycket hem-
magjord perforering - finn s i anslutning till
artikeln . Det är den äldsta avb ildning av fel-
trycket som jag känner till. Texten avslutas
med de profetiska orden : "Detta märke no-
teras nu till ett ganska högt pris och kom-
mer nog att stiga ännu mera. Begagnade ex-
emplar afstämplade i början af 188o-talet
höra till de största sällsyntheter."

Det skulle dröja lång tid innan förhäl-
landet mellan ostämplade och stämplade
märken förändrades. Annu vid 1890-talets
början , mer än tio år efter det att märket
kom ut, ansågs 90 0/oav bevarade feltryck
vara obegagnade märken . En notis om detta
finns i TF nr. 6, 1892. Nu f r tiden förekom-
mer stämplade märken oftare än ostämpla-
de på marknaden . I Postmuseums samlingar
dominerar de stämplade 2o/ TRETI O -mär-
kena stort.

Av Postmuseums tre ostämplade feltryck
har ett funnits med "hela tiden". Det fanns i
samlingarna då m useet öppnades för all-
mänheten den 16 december 1906. Ett av de
ostämplade feltrycken har skänkts till muse-
et av den välkände affärsmannen och fri-
märkssamlaren H ans Lagerlöf (1880-1952) i
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april 1927. Märket är ovanligt välcentrerat
men har rejält stubbade tänder på vänstra
sidan . Det ingick i en donation som inne-
höll en hel del andra goda svenska objekt.
Det mesta skymdes emellertid den gången
av gåvans inledande nummer - de båda le-
gendariska Mauritiusmärkena frän 1847.

Ytterligare ett ostämplat ex. av feltrycket
fanns i H arald Sundstedts donation som
kom till Postmuseum i december 1936.
Sundsted t överlät då också tre stämplade ex.
till museet.

Femton stämplade i Postmuseum

Ett mycket vackert stämplat exemplar kom
således som gåva av Eric von Rosen i slutet
av tjugotalet. Denne hade sammanställt en
förnämlig samling svenska feltryck och vari-
anter. Kollektionen skänktes till Postmuse-
um i ans lutn ing till von Rosens 5o-ärsdag
1929. Feltrycket i von Rosens donation har
rent av återgetts som frimärke på frimärke.
Det ingår som ett av fyra i ett häftesblock
inför den filatelistiska världsutställningen
Stockholmia 86. Det gavs ut den 23 januari
1986.

Eric von Rosen är också den ende sven-
ske frimärkssamlare på elitnivå som själv
blivit avbildad på ett frimärke. Denne
mångsidige upptäckare - han benämndes i
dödsrunan i Svenska Dagbladet "amatör på
tusen konster" - upp träder här i rollen som
vittberest etnograf. M ärket kom ut den 26
augusti 1994.

Totalt finns i samlingarna tio feltryck på
postanvisn ingsklipp tillsammans med valö-
ren 5 öre ringtyp. Det är högst sannolikt att
de alla kommer från den genomgång av ar-
kiverade b lanketter som Posten gjorde in för
en utfö rsäljn ing 19o4. Det mycket stora par-
tiet dominerades av nedklippta svenska
postanvisn ingar. Den knapphändiga rappor-
teringen i fackpressen styrker detta. Materia-
let omfattade i huvudsak väldiga mängder
av 5- och 2o-öresvalörerna ringtyp pert. 13 -
ett par miljoner av vardera en ligt en notis.
Det vanligaste postanvisningsportot var ju
25 öre.

Enligt uppgifter i Svensk Filatelistisk Tid-
skrift hösten 1904 tog Postverket till vara alla
befintliga 20/TRETI O -märken före försälj-
ningen . Dessa skulle användas till ett plane-
rat Postmuseum i Gamla stan och som
bytesmaterial vid transaktioner med främ-
mande postverk.

Dä man i början av decemb er 1904 öpp-
nade anbudssedlarna framgick det att hög-
sta budet, 5.275 kr, avgivits av frimärkshand-
laren i Stockholm , H einrich Lichtenstein
(1853-1907).

Detaljer om Postverkets försäljn ing av
frankerade blanketter vid r9oo-talets början
publicerade jag i Postryttaren 2004 i en bio-
grafi över frimärkshandlaren m .m . H arry
Wennberg. Men nu, ett par år senare, kän-
ner jag mig en smula rådvill. Det känns som
om det är något som in te stäm mer i SFT s
rapportering. O m Posten noggrant sorterade
ut alla 20/ TRETIO på postanvisn ingsavier

Eric von Rosens vackra 2o/ TRETIO donerades 1929.
Här visas det också som

"frimärke pä frimärke", utgivet 1986.

Eric von Rosen's beautiful 20/ TRETI O stamp
was donated in 1929. Used as an illustra tion on

this stamp-on- stamp, issued in 1986.
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or öre;

I Postmuseums 20/ TRETIO -samlingar ingår t io postanvisningsklipp.
Pi alla tio klippen uppträder felt rycket med söre ringtyp tand ning 13.

The Museum's collections include ten postal order stubs.
All ten have the error wi th söre Ring Type stamp, 13 perforat ion.

1904 - och behö ll dem är det svart att för-
stå att sådana klipp förekom m er så relativt
o fta på m arkn aden . Var det i verkligh eten så
att Posten sp arade 20/ TRETI O -klipp till
dess m an tyckte sig ha ett lagom an tal, ca. 25
st. , m en sedan avbrö t granskn ingen eller ge-
nom förde den på ett raskare och slarvigare
sät t ?

Erik Leijon hufvud (1862-1943) lät sälja sin
fan tastiska Sverigesam ling i Stockholm hös-
ten 1923. Inte m indre än n io ex. 20/ TRETIO
hörde till de sällsyn theter som frimärks-
handlaren Erik Lich tenstein fick i uppgift
att fin na köpare till. H är ingick tre postan-
visn ingsklipp frankerade m ed feltrycket. Ett
var m akule rat 188o, normal äret. Ti ll detta
hade Leijo nh ufvud lyckats foga ett klipp
frän vardera 1879 och 1881, de var dä de enda
kända m ed sådan extra tid ig resp . rekordsen
avstäm pling. D et var en på sit t sätt beun d-
ransvärd sam larp restation . H ur hade han
nosat rätt på dessa sällsyn theter?

Tre lösa, begagnade ex. m ed an ingen
m edelm ått igt u tseende ingår i Postm useums
förräd av 20/ T RET IO -märken . D e är hela
och rena m en stämpelo rter och datum fin ns
bara fragm entariskt m ed . Det bör rim ligen
vara dessa tre som ingick i Sundstedts tid i-
gare om talade donation av äldre svenska
och norska frim ärken 1936. I sam tida hand-

lingar som m useet arkiverat i Tum ba är ma-
terialet mycket knapp händigt beskrivet och
inga objekt är avb ildade.

Prisutveckling

Strängt taget är feltry cket 2o/ TRETIO en
överkom lig sällsyn thet för m änga välbärga-
de sam lare. Märket är, när detta skrivs, all-
deles säkert van ligare än det var för h undra
år sedan . I Sverige fin ns något exem plar av
feltrycket m ed p å de flesta större frim ärks-
auktioner m ed självaktn ing. I början av sin
karriär var 2o/ T RETIO -märket betydligt
m er svårfunnet.

Vi ren 1884 skr iver en frim ärkshandlare i
Gö teborg, Rich ard W ilhelm Lindhe, en rap-
p ort till The Philatelic Record i London om
feltryckets existen s. H an får svar direkt i t id-
n ingen s m ajn um m er : "The Swedish error
referred to in yo ur letter has been kn own
for years. Its value is about 25  s." (Det svens-
ka feltrycket n i näm ner i ert b rev har vi kän t
till i åratal. Värdet ligger kring 25 sh illing
[ drygt £ 1] .) I svenska pengar m otsvarade
detta då ca.  23  kr. Beloppet var nog m öjligt
att få u t i England m en i Sverige var kn ap-
past tiden m ogen än för sådana närm ast
hårresande priser.

I Tidning f ör Frimå'rksamlare fin ns en in-
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tressan t art ikel i n r. 4 1892. Rub riken är
"Egendo m ligheter b land postvärdetecken"
och om 2o/ TRET IO -märke ts handelsvärde
skriver m an : "Dess p ris växlar m ellan 5o och
75 kron or, från att detsamm a i början endast
var 2 a3 kronor." En utgift pa 50-75 kr för ett
enstaka frimärke var en betungande affä r
för en vuxen svensk vid 189o-talets början .
Fö r de flesta motsvarade det go tt och väl en
halv m ånadslön . En komp lett ostäm plad
sats i god kvalitet av de fem skilling banco-
m ärkena frän 1855 kostade oftast m in dre än
ett enda 20/ TRETI O -märke.

Åren kring förra sekelskiftet blev 2o/
T RETI O -m ärket allt kostsam m are att för-
värva. I Sveriges Filatelist-Fören ings "Pris-
förteckning ö fver Sveriges Postvärdetecken"
fran 1898 hade kata logvärdet ang etts ti ll 300
kr för ostäm plade och 350 kr för stäm plade
exem plar.

I en anno ns i SFT nr. 4 1904 off ererar
den beröm de frimärkshand laren H arry
Wennberg feltrycket både ostäm plat och
stäm plat . H an vill ha 300 kr för vardera
m ärket . I sam m a an nons erbjuds ostäm pla-
de 3 och 24 skil l. bco-märken för m er be-
sked liga m o kr per styck.

En tid igare o m näm nd handbok gavs ut
av Sveriges Filatelist-Fören ing 1920 . H är har
prisn ivån vässats rejält. Feltrycket värderas
t ill h ela 1.50o kr, oavsett om det är ostäm p-
lat eller stäm plat. En felfri ostäm plad tre-
skilling ur 18s5 ärs editi on har ocksa b livit
dyr; även den värderas i sam m a katalog t ill
1.500 kr (50o kr för stäm plat ex.).

I Facit Specialkatalog 2005 anges p riser för
kvalitet AB+ (m ycket god sam larkvalitet).
O stäm plade ex. no teras till 80 .000 kr och
stämp lade till 50.000 kr. De stö rsta 20/ T RE-
TIO -rariteterna är in te p rissatta. Sex brev
har bevarats, frankerade med m ärket i fråga ;
på två av dessa uppträder feltrycket i par
m ed norm alt m ärke. Dessa b rev är i p rivat
ägo . D et vackraste av dem är avb ildat i Bill-
gren-Bjärin gers arti kel om Lauson Stone i
Postryttaren 2001. Fem "lösa" sådana par
uppges också fin nas. Inga ostäm p lade par är
kända en ligt katalogen och in te heller för
m ig - även om rykten emellanåt h ar löp t
run t om existensen av sådana.

Un der de senaste hundra åren har åtskil-
liga feltryck kom m it u t på m arkn aden . M är-
ket håller ställn ingarna som ett av världens
m est berö mda frim ärken , m en det är in te
längre ett av de allra m est sällsyn ta. Ann or-
lu nda förhåller det sig m ed m ärket i p ar -
således m ed feltrycket sam m an hängande
m ed ett norm alt m ärke. D et rö r sig o m ob-
jekt som defin itivt är sto ra in ternatio nella
rariteter.

Frim ärkshandlaren H arry Wen nberg
h ade i m ars 1908 förv ärvat et t m ycket stort
parti paketadresskort och andra fran kerade
b lanketter. D en här gången var m aterialet
in te granskat av Postverket ; b lan ketterna sål-
des ogeno msö kta och oskurna. M aterialet
om fattade 1o8 säckar frän 188o-talet . D essa
beräkn ades in n ehålla sex m iljoner frim ärken
fördelade på två och en h alv m iljoner b lan-
ketter. Varje säck m ed m akulatur vägde go tt
och väl 6o kilo; H arry Wennberg angav to-
talvikten till över 7 to n .

Under som maren 1908 hyrde Wenn berg
ett stor t h us, "Villa Fårudden ", i Stockh o lm s
skärgård . Tio unga flickor anställdes för att
klippa ner blan ketterna och so rtera de fri-
m ärken som u tgjorde fran keringen .

Postm useum i Stockholm har et t berö m t
lodrätt par m ed feltrycket (överst) sam m an-
hängande m ed et t reguljärt m ärke. D et är,
som t id igare näm n ts, stäm p lat M alm ö Paket
1/ 5 1880 . Paret förvärvades kring 1909. Det
ligger nära till han ds att an ta att det ur -
sp rungligen ingick i det m aterial H arry
Wennberg förvärvade. Stäm peln an tyd er ju
också att det u tgjort fran kering på ett paket-
adresskort.

Det m esta och bästa av nord iska frim är-
ken ur supersam laren Ferrarys kvarlåtenskap
gick vid den fjärde s.k. Ferrary-auktionen i
Paris som m aren 1922. Men en hel del goda
objekt kom också i dagen vid den sjät te auk-
tionsom gangen som avverkades 25-27 ap ril
året därpå.

På den tredje och avslutande auktions da-
gen , den 27 ap ril 1923, gick lo t n r. 599 un der
klubb an för 24 .00o francs. Det var Ferra ry-
auktion ernas näst dyraste nordiska objekt
överhuvudta get - bara den Gula treskilling-
en kostade m er, 3o .ooo francs. Det var just
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ett 2o/ TRETIO -märke i par med ett o rdina-
rie tjugoöresfrimärke som tilldrog sig publi-
kens in tresse. De sammanhängande märke-
na var stämplade i W ifsta Warf i Medelpad .
Även detta par hade en gång varit i fri-
märkshandlaren H arry Wennbergs ägo . Kö-
pare var baron Alphonse de Rothsch ild i
Wien ; han hade bestämt sig för att förvärva
den svenska rariteten till vilket p ris som
helst.

Ringtypsforskaren Ernst Fromen

Sommaren 1972 firades ett frimärksjubileum
i Stockholm . D e första ringtypsvalörerna
hade komm it ut den 1jul i 1872. Jubileet fira-
des bl.a. med en utställning på Postmuse-
um, "Ringtypsfrimärket 1oo är". Invign ings-
talare den 2 jun i var avdelningsdirektören

Ernst From en redovisade sina forskn ingsresu ltat
på uts täl ln ingen "Ringtypsfrimärket 1oo är".
Foto : Yngve H ellström .

Ern st Frome n repo rted o n the resu lts of h is research
at the exh ib ition " 1oo years o f the Ring Type Stamp" .

Per Pääg vid Poststyrelsens frimärksavdel-
nmng.

Utställn ingen byggde främst på forsk-
n ingsresultat av civilingenjören Ernst Fro-
men (1918-1998). Denne var känd som lan-
dets ledande specialist på omrädet. Frome n
sökte efter en objektiv metod att bestämma
ringtypsmärkenas tryckupplagor; ett exak-
tare sätt än den sedan länge använda nyans-
bestämningen som kunde tendera att bli
subjektiv.

In ledn ingsvis hade Ernst Fromen fätt
möjlighet att granska det bevarade tryckma-
terielet inom Postm useum . Detta utgjordes i
allmänhet av kvartsplåtar, bestående av kli-
cheer till 2s frimärken . F r att äskädliggöra
detta unika och ömtåliga tryckmateriel ut-
vecklade Frome n en metod för "mekan isk
fotografering". Genom denna kunde man
framställa fotografiska svart-vita bilder som
var snarlika auten tiska avtryck från de beva-
rade p låtarna.

I Ernst Fromens forskning var tonvikten
snarare lagd på trycket än på nyanserna.

. .. .
,
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H an använde sig av ultraviolett ljus, bl.a. för
att kun na särskilja olika tryckupp lagor. På
utställningen gavs exempel på hur sken-
bart identiska färger reagerar på olika sätt i
sådan belysn ing.

Infärgningen av plåtarna och färgvalsens
hårdhet och form har stor betydelse för det
färdiga märkets utseende. Slutresultatet be-
rodde också på den eventuella upplappn ing-
en . Klicheer, som hamnade nägot under
plåtens tänkta idealnivå, måste höjas. Små
pappersbitar klistrades på från undersidan
och provtryckn ing företogs till dess man
åstadkommit förutsättningar för en jämnt
tryckt karta. Till detta kom det levererade
papperets skiftande karaktär Med hjälp av
sin ultravioletta lampa kunde Fromen ur-
skilja åtminstone åtta olika pappersso rter
använda ären 1872-1884.

Det är in te klarlagt om det var Ernst Fro-
men som upp täckte att kvartspläten där fel-
trycket 2o/ TRETIO ingick fanns i behäll i
museet. Eventuellt var detta känt inom
Postmuseum redan tidigare. På utställning-
en 1972 visades platen i sin "m ekanis kt foto -
graferade" form. Det borde ha varit ett in-
slag som väckte stort intresse. Jag har emel-
lertid inte hittat någon som helst reaktion
på detta överraskande fynd, varken i dåtida
fackpress eller någon annanstans. Efter ut-
ställn ingen tycks saken alldeles ha fallit i
glömska. I slutet av 2004 hade jag förmånen
att återupptäcka originalalbumbladet från
utställningen 1972 och snart nog äterfanns
även p låten .

H ugo O lsson gick pa 1940-talet igenom
Postmuseums tryckplä tar. Ar r950 utkom
hans "Förteckn ing över i Postmuseum för-
varad tryckmateriel till frimärken". O lsson
anger att in te mindre än 32 kvartsplätar till
ringtypsvalören 20 öre finns kvar, fördelade
på fyra paket. H an nämner emellertid
ingenting om att en av dessa plåtar rymmer
upphovet till det berömda feltrycket. För-
modligen märkte han det inte.

Det fanns länge p laner på att Ernst Fro-
men sku lle vara huvudansvarig för en ny,
reviderad handbok över ringtypsemi ssion er-
na. H ans ihärd iga ringtypsstudier kom
emellertid att bli ett mer än livslångt pro-

jekt. Vid sin död hade han samlat in ett om-
fattande forskn ingsmaterial men ännu inte
hunnit strukturera detta för publicering.
Fromens doku mentation finns kvar i dag
och kanske kan hans efterföljare fö ra projek-
tet till ett lyckligt slut.

Les timbres de Suede

I ett låst raritetsskåp i Postmuseums biblio-
tek förvaras många sällsynta böcker med
filatelistiskt innehåll. En av de märkligare är
en tjock volym med påtagligt han tverksmäs-
sig prägel. Texten är helt på franska. Den är
maskinskriven på ett exklusivt lumppapper.
I texten är inklistrat ett sto rt an tal o riginal-
fotografier av äldre och nyare frimärken och
brev.

Det är en grundlig redovisning av Sveri-
ges frimärken och posth istoria som är sam-
manställd av läroverkslektorn Paul Mealy.
Denne var född och utbildad i Frankrike
men levde större delen av sitt vuxna liv i
Stockh olm . H ans bok, jag har uppfattn ing-
en att den fram ställts i detta enda exemplar,
kom av allt att döma till Postmuseum run t
1937. Titeln är anspråkslös men utförlig: Les
timbres de Suede: etu de historique, geo-
graphique et ph ilatelique (Sveriges frimär-
ken : en historisk, geografisk och filatelistisk
studie).

Det som i det här sammanhanget är ex-
tra in tressant med Mealys bok är det halv-
dussin färgplanscher som är in terfolierade.
H är ingår en del klassiker : den Gula treskil-
lingen , s öre O scar II i brun färg (det enda
stämplade exemplaret) och en del annat.
H är finns också ett ostämplat, vackert, ex.
av feltry cket 2o/ TRETI O. Det är möjligt att
just detta märke fanns i Mealys ägo vid
1930-talets mitt. Feltrycket är ätergivet med
en skärpa och livfullhet i färgen som måste
ha tett sig sagolik pa den tiden. Mealys färg-
planscher hade framställts vid Börtzells
tryckeri i Stockholm.

Kanske var det första gången denna be-
römda ringtypsraritet ätergavs med sin na-
turliga färg men säkert är det in te. I P.  A.
Norstedts förlags  A lmanack f ör alla  1936
finns ett avsnitt : Frimärksrariteter i svenska
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Ett reko nstruerat avtryck från kvartsp låten me d 2 / T RET IO -fel trycket ställd es ut på Postm useum 1972.
Feltrycksklichen är m aku lerad genom punsn ing: den har försetts m ed tre skålform iga nedsänkn ingar.

A reco nstructed p rin t fro m the quarter p late with the 2o/ T RETI O error was exh ibited at the M useum in 1972.
The erro r p rint ing b lock has been cancelled by punch ing: it has th ree bowl-shaped impressions.
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Postm useet. Författare är, knappast ovän tat,
Nils Stran dell. Arti keln i almanackan o m fat-
tar tre textsidor och fyra bildsidor av tryck-
tekn iskt rätt m ed io ker beskaffenh et. H är in-
går en fargrep rodu kt io n som b l.a. visar Post-
m useum s m ångom talade par m ed stäm p eln
M alm ö Paket . Eftersom förordet till alm a-
nackan är daterat oktob er r935 kan det tän-
kas att vi här har att göra med den allra t id i-
gaste färgbilden . I sa fall far M ealys lyxre-
produktion n öja sig m ed äran att vara den
första färgb ilden någonsin av ett ostämplat
ex. av feltrycket.

Förfalskningar

Flera farliga feltrycksfalsifikat förekom m er,
främ st frän Franco is Fourni ers fram stående
forfalskarfirm a. An nars är det, dessbättre,
relat ivt få svenska frimärken so m b livit före-
m ål för bedragares bem ödanden . Schweiza-
ren Fournier gjorde i regel in te förfalskn ing-
ar av kur seran de frim ärken . Beträffande
ringtypsm ärkena räkn ade han in te med att
m an sa sen t som är r91o kunde använ da
dessa som frankering. D å var det en sam lare
som visade upp en försändelse, frankerad
m ed hans förfalskn ing av feltrycket. Försän-
delsen hade b livit regelrätt postbehandlad .
Från Sveriges Filatelist-Fören in g anm odade

m an nu generalpoststyrelsen att vid ta even-
tuella åtgärder.

Generalpoststyrelsen skrev t ill kungen
och den 25 februari r9n1 kom en kungörelse
att alla svenska frim ärken in ti ll 1899 avlys-
tes. J ag bör näm na att jag aldrig sett b revet
m ed Fourn iers förfalskn ing. Det har h eller
ald rig, så vitt jag vet, avb ildats i litteratur en .
Vem vet var det fin ns? O m det nu alls fin ns
i behåll.

Fourn ier blev tvungen att läm n a u t sitt
tryckmateriel for fram ställn ing av feltrycket
och det lager han hade av falska 2o/ TRE-
TI O . Detta sändes till Stockh o lm där det
m ed undantag for ett m indre an tal ark m ed
vardera tio m ärken förstö rdes. Ett o tandat
ark ham nade i p rivata händer. D et har sena-
re delats upp i m indre enh eter.

Postm useum uppges i litteratur en oftast
stå som ägare till ett tandat och ett o tandat
1o-ark frän Fourni ers verkstad i Geneve. D et
är en alltför b lygsam uppskattn ing. I verk-

I Postm useums huvudsam ling visas ett perforerat
och ett operforerat (b ilden) tioblock av Fourniers
tillverkn ing. To talt fin ns fem såd ana b lock i m useets
ägo .

The M useum 's main co llection exhib its one
perforated and one im perforate d (see p icture) b lock
of ten made by Fo urnier. The Museum has a to tal
o f five such b locks in its possession .

°
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ligheten ingår i samlingarna två perforerade
och tre otandade ark. Till detta kommer åt-
minstone ett halvdussin lösa ostämplade
och stämplade Fournier-förfalskn ingar.

Fournier tycks sedermera inte ha fram-
ställt några falska 2o/TRETIO . Man har
inte funnit något annat ark och i hans kvar-
låtenskap saknades tryckp låten . Något falskt
20/ TRETI O finns inte heller med i något av
de album med hans imitationer som elva år
efter hans död gavs ut 1928 av U ni on Ph i-
late lique de Geneve.

I Postmuseums svenska huvudsamling
visas ytterligare en 2o/ TRET O -forfalskni ng
med mycket grovt och avslöjande tryck som
knappast kan lura någon . Den är sedan
länge försedd med en försikt ig text : "För-
falskning, enligt uppgift av ryskt ur sp rung".
I Johannes Rudbecks katalog över Postmu-
seums frankoteckensamling fran 1919 note -
ras kortfattat om märket : "ett i Ryssland in-
köpt förfalskat ex.".

•
1••¢
¢
t
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t•........................-

En synnerligen sudd ig 2o/ TRETIO -förfa lskni n g,

en ligt uppgift av ryskt u rsprung.

An extremely fuzzy 2o/ TRET IO fo rgery, said to be o f
Russian o rigin .

Slutord

I Postmuseums samlingar finns som här be-
rättats sedan länge ett avsevärt antal av det
berömda feltrycket 2o/ TRETI O. Det är ock-
så möjligt att märket ingått i privata expo-
nat som tillfälligt visats någon gång för
länge sedan. Artikelförfattaren , som under
trettio år oavbrutet arbetat inom Postmuse-
um , kan dock bara erinra sig ett enda tillfäl -
le då detta med säkerhet skett. Men då var
materialet desto mer imponerande.

N ärmare 200 albumblad ur Sigge Ring-
ströms (1908-1992) testamenterade samlingar
fick för några veckor lämna Fören ingsspar-
bankens lokaler i Trelleborg. De visades på
utställn ingen "Sigge Ringströms museum" i
Postm useum n mars - 2o april 2oo3. Pa ett
av bladen ingick in te mindre än sex exem-
plar av feltrycket. Av märkena var ett
ostämplat och fyra var stämplade lösa ex.
Dessutom fanns ett vackert postanvisn ings-
klipp , makulerat i Nora den 15 mars 1880.
Det var en raritetsanhopning med nästan
postmuseala dim ensioner och kvaliteter.

2o/ TRETI O -märket bär ett gäckande,
tvetydigt budskap . Signalen är både subtilt
fördold och samtidigt muntert uppenbar -
åtminstone för den som kan svenska och
vet att 2o in te är samma sak som tretio .
Märket är berömt, sällsyn t, dyrbart. O ch det
är möjligt att väva drömmar kring. Det kan
p lötsligt och ovän tat uppenbara sig i en
gammal sprucken cigarrlåda, i en buktande
snörbunt eller i ett sedan länge bortglömt
handlarlager i ett avlägset land. Enstaka så-
dana fynd har gjorts ända in i vår tid . Kan-
ske lever vår ringtypsraritet upp till H arry
Wennbergs anspråksfulla utnämning: "Ett
världens intressan taste feltryck."

Sigge Ring strö m s album blad med in te m ind re än sex
20/ TRET IO -m ärken ställdes ut på Postm useum våren

2003.

O ne page from Sigge Ringström 's stamp co llections,
with no less than six 2o/ T RET IO stamp s, was
exh ib ited at the M useum in the sp ring o f 2003-
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The Error 20/ TRETIO
and Post Museum

There are not all that many world famous
Swedish stamps. O ne is the Ring type varia-
tion that has become known as 20/TRE-
TI O . From the very beginn ing, at the open-
ing of Post Museum in Decemb er 1906, the
Museum had an impressive number of this
stamp.

Value 20 öre Ring type

The Ring type stamps were a successful at-
tempt at creating a series of stamps where
the picture consisted main ly o f a clear indi-
cation of the value. The engraving for the
1872 stamps was made by Julius Lepper in
Berlin . To begin with , the stamps were per-
forated in the same way as earlier Swedish
stamps. The number of perforations was 14,
i.e. there were 14 perforations per 2 cm.

All Ring type values with 14 perfora-
tions, except two, were o fficially issued on
r July 1872. H owever, before the new
stamps came in to use, the local post offices
used up their stocks o f old stamp types.
This means that there are very few original
Ring type stamps in existence, postmarked
on the date o f issue

Starting from 1877, a differen t perfora-
tion too l was used which produced sligh tly
larger paper tongues between the stamps,
resulting in 13 perfo rations per 2 cm . This
meant that the stamps did not come apart
as easily as before. As for earlier Swedish
stamps, the stamp paper was hand-made rag
paper from the Tumba mill.

The 20 öre Ring type stamps with 13 per-
forations went on sale dur ing the summer
of 1877. The earliest known postmark is from
17"July. The stamp was mainly intended as
postage for letters abroad, as 20 öre was the
postage to the Universal Postal Union's
founding states. Th e 4o öre postage was in
use during 188o - the principal period o f cir-

culation of the 2o/ TRETIO stamp - to
coun tries outside Europe which had joined
the Universal Postal Un ion from 1876 on-
wards. Letters with the 2o/TRETI O stamp
could therefore end up in rather exotic
coun tries.

In one prin ting of the stamp, at the start
o f the working week on 1s" December 1879,
the p rin ting o f the 2o/ TRETIO occurr ed. It
was a typical Monday item ; a stamp with a
double message: 20 in figures and, more
discreetly, TRETI O (thirty) in letters.

The H i story of the Error

A report on the technical details surround-
ing the birth of the error was given by the
postal h istorians Jan Billgren and Tomas
Bjäringer in Postryttaren 20 1:

"O ne of the most attractive stamps in
Swedish philately is the error 'o /TRETI O '
Ring type with 13 perfo rations. Th is ap-
peared on one o f the 1oo stamps in a full
sheet. Ins tead o f 'TJ UGO ' (twenty) in let-
ters in the ring around the value figure 2o,
the error con tained the letters 'TRETIO '
(thirty). The error arose when part o f the
plate had to be replaced because one stamp
in one of the plates in the 20 öre sheet was
damaged . The stamp in question was the
34" stamp in the sheet of 1oo stamp s, which
was made up of four 25-stamp p lates.

The mistake happened as follows: when
it was d iscovered that the frame of the 34"
stamp was damaged, this stamp was cut out,
leaving a rectangular hole. The ring with the
figure 20 was cu t off the part of the plate
that had been cu t out. Then a plate, p revi-
ously rejected for the 3o öre stamp, was re-
trieved and a stam p was cut out. O n this
the ring with the value figure 3o was re-
moved and the previously removed ring
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containing the figure 2o was soldered on .
Finally this small plate was p laced in the
original 20 öre sheet and soldered on ."

Almost 1,000 misprints were sold by
Swedish post offices. O n ly th ree of the
stamps in existence were postmarked in De-
cember 1879. With very few exception s, the
remaining stamps were used in 1880.

Post Museum 's used stamps have also
been postmarked in 188o. It seems likely
that the latest postmark is the one from
H emse on Gotland on 22/4 1881. It is
estimated that at least 250 cop ies of the 20/
TRETI O stam p have survived until now.

In Post M useum's Collect ions

The Museum 's collections contain at pres-
ent eighteen originals. O f these, three are
unused and fifteen used. The number has
remained unchanged over the past seven ty
years. The last time Post Museum received
2o/ TRETIO stamps was in 1936.

The Museum's main Swedish collection
disp lays one un used and th ree used authen-
tic stamps. The finest of the latter is a verti-
cal pair with the error (at the top), attached
to a regular stamp. It is postmarked "Mal-
mö Paket 1/ 5 1880" (Malmo Parcel 1/5 1880).
The pair was acquired around 1909.

A very beautiful used copy was donated
by Coun t Eric von Rosen at the end o f the
192os. The latter had assembled a superb
collection of Swedish printing errors and
variations which was donated to Post Muse-
um in 1929. Th e 2o/ TRETIO included in
von Rosen 's donation has been reproduced
as a stamp on a stamp. It was included as
one of four stamps in a booklet produced
for the philatelic world exhibition Stockhol-
mia 86. The date of issue was 23 January
r986.

Price Development

Tidning f ör Frimärksamlare (M agazine for
Stamp Collectors) No. 4 1892 conta ins an
in teresting article. The heading is "Egen-
domligheter bland postvärdetecken" (Curio-
sities among Postage Stamps) and, as re-

gards the 2o/ TRETI O stamp , the article
states: "Its price varies between  5o  and  75 kr,
having been only 2-3 kr to begin with ." Pay-
ing  5o-75 kr for a single stamp was expensive
for an adult Swede at the beginn ing of the
189os. For most people, it was in excess of
half a month's pay. A complete unused set
of good quality of the five skilling banco
stamps from 18s5 was often less expensive
than a single 2o/ TRETIO stamp.

During the period around the turn of
the last century, the 2o/ TRETIO stamps
gradually became more expensive. In "Pris-
förteckn ing öfver Sveriges Postvärdetecken"
(Price List of Swedish Postage Stamps) pub-
lished by Sveriges Filatelist-Förening (Swed-
ish Philatelist Association) in 1898, the
catalogue value was shown as 300 kr for
unused cop ies and 35o for used ones.

In an advertisement in Svensk Filatelistisk
Tidskrift (Swedish Ph ilatelic M agazine)
No . 4 1904, the famous stamp dealer H arry
Wennberg o ffered 20/ TRETI O stamps for
sale, in both used and unused cond ition .
H e wan ted 3oo kr for each stamp. In the
same advertisement, unused 3 and 24 skill-
ing banco stamps were o ffered at on ly roa
kr each .

In Facit Specialkatalog (specialist cata-
logue) 2oo5, prices are given for AB+ qual-
ity (very fine collectors' quality). U nused
copies are quoted at 80,000 kr and used
ones at 50,000 kr. For the rarest 2o/ TRETI O
variations, no price is shown. Six letters
have been p reserved with the stamp in
question ; on two of these the error is part
of a pair with a normal stamp . These letters
are privately owned. The most beautiful
one is pictured in the Billgren-Bjäringer
article about Lauson Stone in Postryttaren
2001. Five such "loose" pairs are also
supposed to be in existence. According to
the catalogue, no unused pairs are known
to exist.

Forgeries

Several dangerous forgeries are in existence,
mainly from Francois Fournier's workshop .
The Museum's co llections include two per-
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forated and three imperforated sheets of IO.

In addition, there are at least half a dozen
single used and unused Fournier forgeries in
existence.

An im perforated sheet of IO stamps is
p rivately owned . Th is was later split in to
smaller un its. The Museum 's main Swedish
collection on disp lay also includes a 20/
TRETI O forgery which is described in a
catalogue o f the collections from 1919 as "a
forged copy purchased in Russia".

In Conclusion

As discussed above, the Museum 's collec-
tions have long had a considerable number
of the famous error 20/TRETIO . It is also
possible that the stamp has been included
in p rivate exh ibits, shown temporarily on
some occasion a long tim e ago . H owever,
the author of th is article, who has been
working at Post Museum continuously for
thirty years, can on ly remember one occa-
sion when this has defin itely been the case.
But the material was then all the more im-
press1ve.

Almost 200 album sheets from Sigge
Ringström 's (1908-1992) col lections were
shown at the exhibition "Sigge Ringströ ms
museum" at Post Museum between 1"
March and 2o" Apri l 2 0 0 3 . On e o f the
sheets contained no less than six cop ies o f
the error. O f the stamps, one was unused
and four were single used copies. In addi-
tion, there was a beautiful piece of a money
order, cancelled Nora 15/3 1880.
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