
Världspostföreningen
och frimärksfärgerna

AvJan Billgren

Frimärksutgivande länder hade ursprungli-
gen inte något behov av samordning när
det gällde valet av de färger som frimärkena
trycktes i. Varje land bestämde självt vilka
färger deras olika frimärken skulle ha, oav-
sett om det gällde frimärken för inr ikes eller
för utrikes post. Som exempel kan nämnas
att världens första frimärken , vilka gavs ut
av England 184o, var i svart färg för valören
1 penny och blå färg för 2 pence. Redan ef-
ter ett år byttes den svarta färgen ut mot en
rödbrun färg som sedan bibehölls i många
år. Skälet till detta var att poststämplarna -
även om många var röda - syntes dåligt i
den tidens belysning på postkon toren .

När Sverige gav ut sina första frimärken
1855 fick frimärket för inrikes b revporto bla
färg, vilket det hade ända fram till 1885, dvs.
II år efter Världspostfören ingens bildande.
Även Norge gav ut sitt första frimärke i blå
färg samma år medan det tidigaste danska
frimärket frän 1851 var brun t. Det fö rsta fin-
ska frimärket frän 1856 var ocksä blätt, lik-
som det isländska som utkom så sent som
1873.

Por tosatserna för brev till utlandet varie-
rade avsevärt under dessa år, beroende på
avstånd och transportvägar. D e fastställdes
genom bilaterala avtal mellan närliggande
länder och beräknades genom summering
av inr ikesportot i de olika länder som bre-
vet passerade. Det fanns därför inga frimär-
ken som var speciellt avsedda for den utri-
kes posten . Av detta skäl fanns det vid den-
na tid in te heller något behov av särskilda
färger på de frimärken som användes i den
in ternationella postutväxlingen .
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Postfö reningens bildande

Redan 1863 hade man ett första förberedan-
de möte i Paris för att undersöka möjlighe-
ten att bilda en postfören ing. Det främsta
syftet var att införa enhetliga posttaxor i
den in ternationella postutväxlingen . Initi a-
tivtagare var den amerikanske postchefen ,
Montgomery Blair. Vid konferensen deltog
repre sentanter för 15 länder, dock inte
Sverige. Av den tillgängliga doku mentati o-
nen att döma d iskuterades in te frimärksfar-
gerna överhuvudtaget.

Vid den första världspostkongressen i
Bern 1874 kom man bl .a. överens om att
fastställa en någorlunda enhetlig portotaxa
för post mellan medlemsländerna. Som en
riktlinje angavs att det utrikes brevportot
borde motsvara 2-2 \/2 ganger porto t för ett
inr ikes brev. Denna beräkn ing var baserad
på statistiska undersökn ingar av kostnaden
för att befordra olika slags post.

Man utgick ifrån den franska francen
och bestämde att portot för internationella
brev, brevkort och trycksaker skulle uppgå
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till 25, IO resp . 7 cen times. Under en över-
gångsperiod tilläts emellertid att brevportot
fick variera mellan 2o och 32 centimes och
trycksaksportot mellan 5 och n cen tim es.
Brevkortsportot fick uppgå till hälften av
brevportot, dvs. 1o-16 cen tim es. Brevportot
angavs per 15 gram och trycksaksporto t per
50  gram .

För varje medlemsland fastställdes ekvi-
valent er till dessa tre portosatser. Sverige be-
stämde sig för ekvivalenterna 20, IO och 6
öre. Brevporto t till utlandet blev säledes 20
öre per 15 gram medan trycksaksportot upp-
gick till 6 öre per o gram . Bernkongressen s
beslut trädde i kraft den 1 juli 1875.

Svensk delegat vid Bernkongressen var
vår dåvarande postchef, Ado lf W ilhelm
Roos. Denne hade deltagit i det förberedel-
searbete som hade in itierats av den blivande
generalpostmästaren i Tyskland, H einr ich
von Stephan .

Vid tiden för den förs ta världspostkon-
gressens öppnande hade Sverige, liksom
många andra länder, börjat ge ut frimärken
för tjänsteposten . H os oss hade Postverket
fr.o.m . den 1 januari 1874 tagit över tjänste-
posten , vilket innebar en kraftigt ökad post-
mängd och behov av fler postanstalter. De
senare nästan fyrdubblades under ären 1874-

1875.
Tjänstefrimärkena skulle dock endast an-

vändas inom landet. O m tjänsteförsändelser
skulle skickas till andra länder fick man an-
vända vanliga frimärken . Därför fanns det
inte någon an ledn ing att använda de av
Världspostfören ingen rekommenderade fär-
gerna på tjänstefrim ärken .

In te heller vid Bernkongressen diskutera-
des färgerna på de frimärken som skulle ut -

göra portot för de tre olika försändelsekate-
gorierna. Detta kom upp på dagordn ingen
först i samband med nästa kongress, som
hölls i Paris är 1878.

Pariskongressen 1878

Världspostkongressen i Paris avslutades den
1 juni 1878. D ess beslut skulle dock inte trä-
da i kraft förr än den 1 apri l 1879. Vid kon-
gressen enades man om att byta namn på

Adolf Wilhelm Roos var svensk delegat vid
världspostkon gressens möte i Paris 1878 dä frägan
om frimärksfärgerna fanns på dago rd ningen
för första gången .

Adolf Wilhelm Roos was the Swedish delegate
at the Universal Postal Union's meeting in Paris
in 1878 when the subject of stamp co lours was
on the agenda for the first time.

fören ingen , som ursprungligen hade kallats
Allmänna postföreningen , till det namn
som den haft därefter, nämligen Världspost-
fören ingen (U PU).

Nu bestämde man också att det skulle
in föras enhetstaxo r för de tre försändelsesla-
gen b rev, brevkort och trycksaker. Dessa be-
stämdes till 25 cen times per 15 gram, 1o cen-
tim es resp . 5 cen times per 5o gram. För Sve-
riges del fastställdes portosatserna för utri-
kes post till 20, IO respektive 5 öre.

Andra regler som in fördes vid Pariskon-
gressen var att brevkort skulle ha ett enhet-
ligt mått, 14 x 9 cen timeter. Endast sådana
brevkort som utgivits av postverken tilläts
till en början i den in ternationella posthan-
teringen . Först i samband med kongressen i

Förslag till frimärksfärger i
UPU :s i rkulär nr. 45 frän är 1879.

Stamp colours proposed in
UPU circular No. 45 from 1879.
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UNION POSTALE UNIVERSELLE.

ANNEXE A LA CIRC ULAIRE DU BUREAU INTE RNATI ONAL,

DU S FEVRIER 1879, N 4 / 34 3¥

25 centimes. 10 centimes. 5 centimes.

25 ce times. IO  centimes. 5 ceutimrs.

25 centimes. 10 centimes. 5 centimes.
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Lissabon 1885 tilläts privat tryckta brevkort .
Den första gång som frågan om färger

på frankotecken kom upp var i samband
med kongressen i Paris. Även här var den
svenske delegaten vår dåvarande postdirek-
tör, Adolf Wilh elm Roos.

Vid kongressen enades man om att så
snabbt som möjligt införa ett färgschema
över frimärkena för de van ligaste fö rsändel-
seslagen , b rev, brevkort och trycksaker. Skä-
let till detta var att posttjänstemännen med
större lätthet skulle kunna sortera posten
från utlandet, utan att närmare studera valö-
ren på försändelsens frimärke.

N är det gäller denna p reliminära över-
enskommelse finns det inga noteringar, var-
ken i huvudkonven tionen eller i expedi-
tionsreglementet fran 1878 ärs kongress. I
stället överlämnades till UPU :s sekretariat
att arbeta vidare med frågan .

Världspostföreningens enkät

Inom sekretariatet beslöt man att skicka ut
ett cirkulär till medlemsländerna. I detta cir-
kulär, nr. 31, date rat den 7 augusti 1878, pre -
senterades ett brev med förslag frän Luxem-
burgs generaldirektör för Posten, Victor de
Roebe. Förslaget innebar att medlemslän-
derna skulle förbinda sig - i den mån man
in te redan hade de rekommenderade färger-
na på sina frimärken - att utfärda ett löfte
att följa färgrekommendationer a när man
gav ut frimärken nästa gång. Dessutom ville
han veta vilka färger som de olika medlems-
länderna hade på sina frimärken , avsedda
för de tre UPU-försändelseslagen . Direktö-
ren för Världspo stfören ingen , Eugene Borel,
återgav brevet i cirkuläret ifråga och bad
medlemsländernas generaldirektörer att re-
dovisa sina synpunkter på Roebes förslag.

Enkäten skickades ut till sammanlagt 34
postförvaltn ingar. Svaren redovisades sedan
i U PU :s cirkulär nr . 45 som utkom den 7
februari 1879. I enkäten ställdes följande
frågor (fritt tolkade från den franska texten):

Vilka länder är beredda att anpassa sig
till färgrekommendationern a frän U PU,
avseende frimärken för de tre ovan-

näm nda försändelseslagen , när man näs-
ta gång ger ut nya frimärken ?

Vilka färger använder man för närvaran -
de på sina frimärken för de tre försändel-
seslagen ?

Av de 34 länderna gav 2o jakande svar på
den första frågan , däribland också Sverige.
Tre länder (Frankrike, Franska kolonier och
Ryssland) var klart negativa. Argen tina, Ne-
derländerna och Schweiz ville in te ta ställ-
n ing förrän de fick reda på vilka färger som
skulle användas. Ö vriga åtta (Brasilien,
Montenegro, Serbien , Spanien , Turkiet samt
brittiska, holländska och spanska kolon ier)
lämnade in te något svar eller uttryckte inte
några åsikter.

De 2o länder som svarat ja på frågan att
in föra de föreslagna färgerna var följande:

Belgien , Brittiska Indien , D anmark,
Egypten, Grekland, Italien, Japan , Luxem-
burg, Mexiko, Norge, Persien , Peru, Portu-
gal, Rumänien , Storbritann ien , Sverige,
Tyskland, Ungern, U SA och Ö sterrike. Av
dessa hade två länder vid tidpunkten för en-
käten redan in fört de rekommenderade fär-
gerna, nämligen Ungern (1871) och Tyskland
(1872).

Borel redovisade svaren på den andra
frågan utan att ange vad varje land hade
svarat. I stället generaliserade han svaren ge-
nom formuleringen "jag uppskattar att de
dominerande färgerna idag är blått för fri-
märken i valören 25 centimes (motsvaran-
de), rött för ro cen times och grönt för 5 cen-
tim es".

Det kan tilläggas att några länder var
snabba med att ge ut frimärken i de rekom-
menderade färgern a redan 1879. Det rörd e
sig om Italien , Montenegro, Rumänien,
Span ien , El Salvador och Fernando Po .

I cirkulär nr. 45 fanns även en bilaga
som visade hur frimärkena för de tre försän-
delseslagen skulle kunna se ut. Tre uppsätt-
n ingar av färgprover för frimärken i de re-
kommenderade färgnyanserna (blått, rött
respektive grön t) återgavs i färg.
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Tysklands frimärken från 1872 med de korrekta färgerna enligt förslaget frän 1878.

Germany's stamps from 1872 in the correct colours, in accordance with the 1878 proposal.

Ungerns frimärken från 1871, vilka hade de rekommen derade färgerna längt före ko ngressen i Paris 1878.

Hungary's stamps from 1871, which were in the recommended colours long before the Congress in Paris in 1878.

Utvecklingen i Norden före 1897

Sverige hade in fört sitt gröna 5-öre Ringtyp
redan 1872 men hade inga röda 1o-öre sfri-
märken förrän 1885, då O scar II i boktryck
kom ut. Blå 20-öresfrimärken kom in te ut
fö rrän 1891 (O scar II i koppartryck). Dock
var det planerat att ge ut ett 20 öre Ringtyp
i bla färg 1884 - provt ryck gjordes - men fri.
märket gavs aldrig ut, even tuellt på grund
av en befarad likhet med motsvarande blå
lösenfrim ärke.

När det gäller enkla brevkort för utrikes
post fanns sådana med röd valörstämpel re-
dan frän 1873. Motsvarand e dubb la brevkort ,
alltså sådana med betalt svar, utkom sam ti-
digt. Brevkort till medlemsländerna i utom-
europa utkom den 1 maj 1879 (dubb la brev-
kort först den 1 april 1883) och var gröna. Då
brevkortsporto t blev ro ö re till alla länder i
världen (även icke-medlemsländer) den 1 ja-
nuari 1895 fann s som nämnts ovan brevkort
med röd valörstämpel.

Även for de övriga nordiska ländernas

De svenska frimärken som först hade de föreslagna färgerna en ligt Pariskongressens överensko mmelse:
söre Ring typ, tandning 14 (1872), 1o öre O scar II i boktryck (1885) och 2o r e O scar II i koppartry ck (1891).

The first Swedish stamps in the colours proposed by the Paris Co ngress:  5  ö re Ring type, perforation 14 (1872),
IO öre Oscar II lett er press (1885) and 20 ö re Oscar II copperplate recess (1891).
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De fyra no rd iska ländernas frim ärken i reglemen tsen liga färg er
utkom alla före värld spostko ngressen i Wash ington 1897.

The fou r Nord ic coun tries' stamps in the p rescribed co lou rs
were all issued before the U PU Con gre ss in Wash ington in 1897.

del dröjde det med anpassn ingen till U PU :s
rekommendationer. I D anmark dröjde det
till 1882, inn an det gröna 5-öresfrimärket och
det blå 20-öresmärket av Vapen typ med små
hörnsiffror kom ut och till 1885 inna n IO öre
röd (med stora hörnsiffror) utgavs. För Nor-
ges del kom IO öre röd (rosa) i serien Skug-
gat posthorn ut 1877 och 5 öre grön respekti-
ve 2o öre blä (O skuggat posth orn) är 1883.

Finland gav ut samtliga sina frimärken
för U PU-försändelserna i korrekta färger
1885 (5penni grön , IO penni röd och 25 pen-
n i b lå i serien Vapentyp m/ 75). F r Islands
del utkom 1o aur röd (karmin) redan 1876
och 5 aur grön respektive 20 aur blä 1882.

Det kan tilläggas att Danska Västindien
in trädde i den Allmänna postfören ingen
först 1877. Där kom det att drö ja till är 190o
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innan de första frimärkena kom ut i de re-
kommenderade färgerna. Det rörde sig om I

cent grön och  5  cen ts b lå; valören 2 cen ts
röd kom ut först är 1903.

Som framgår av ovanstående redovis-
ning var alltså de nordiska ländernas frimär-
ken redan fårganpassade in för kongressen i
Washington 1897.

Världspostkongressen i
W ashington 1897

Ett 6o-tal U PU-länder var represen terade
vid kongressen i Wash ington vilken ägde
rum mellan den 5 maj och 15 juni 1897
Svenska representan ter var t.f. generalpost-
direktör Frans H erman von Schlytern och
Riksbankens statistikchef, Fredrik Grönwall.

Efter ett 2o-tal är var man nu inom
Världspostföreningen beredd att fatta beslut
om införande av enhetliga fårger på de
frankotecken som var avsedda för brev,

brevkort och trycksaker mellan medlemslän-
derna. Färgerna preciserades till mörkblå,
röd och grön . Samtidigt bestämdes att valö-
ren skulle vara det belopp som angavs i en
tabell, återgiven i paragraf 4 i expeditions-
reglementet. För Sveriges vidkommande var
det fråga om 20, IO respektive 5 öre. Dessa
motsvarade de franska ekvivalen terna som
uppgick till 25, IO resp . 5 cen times.

Vid denna tid var valutakursen gen temot
den franska francen 72 kr per IOO francs.
Alla tre portosatserna var alltså högre i
Sverige än i Frankrike (och i åtskilliga andra
länder).

Man kan konstatera att den i paragraf 6
formulerade bestämmelsen om frimärksfår-
gerna var ganska milt formulerad . Således
användes ordet bör och inte skall, och bör
mildrades också något genom formuler-
ingen "så vitt möjligt".

1897 ärs konvention trädde i kraft den 1
januari 1899.

Brevko rt till Kina med korrekt porto, sänt från Stockholm den 8 november 1921. Brevkortspo rtot hade höjts
från IO till 25 öre den 1 februari. Då hade Sverige inga 25-öresfrimärken i röd färg.

Postcard to Chin a with the correct postage, sent from Stockho lm on 8'6 November 1921. The postcard rate
was increased from IO to 25 ore on r February. At that time Sweden had no red 25 öre stamps.
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Vad hände sedan?

Alla länder var inte medlemmar i Världs-
postfören ingen då Washingtonkongressens
beslut trädde i kraft. Med få undan tag hade
dock samtliga medlemsländer anpassat sig
vid sekelskiftet 1900. Enda undantagen var
Kina, Etiop ien , Mongoliet, Nepal och
Tibet.

Efter det första världskriget uppstod sto-
ra förändringar i valutorna. Därför påbjöd
världspostkongessen i Madrid 1920, vars be-
slut i flertalet fall trädde i kraft den 1 februa-
ri r921, att portosatserna i den internationel-
la postutväxlingen skulle höjas kraftigt.
Brevportot fördubblades, liksom trycksaks-
por tot, medan brevkortsportot blev 2,5
gånger högre. I och med de kraftiga por to-
höjn ingarna blev det för många länder nöd-
vändigt att ge ut nya frimärken . Därmed
blev det inte längre lika angeläget att följa
U PU-anvisningarna när det gällde frimärks-
fårgerna.

Det kan tillfogas att de kraftiga porto-
höjningarna 192 följdes av portosänkn ingar
redan 1922 men man återkom aldrig till sam-
ma portosatser som före Madridkongressen .
Genom besluten vid kongressen i Stock-
holm 1924 kom portosatserna ännu en gång
att reduceras, när dess beslut trädde i kraft
den 1 oktob er 1925. Med hänsyn till de frek-
venta valutaförändringarna kom de flesta
medlem sländerna därför att upphöra med
fårganpassn ingarna under dessa år och nå-
gon återgång till tidigare förhållanden sked-
de in te. Till undan tagen hörde Storbrita n-
nien och USA och i någon mån Sverige. Vi
ska därför avslutn ingsvis gå igenom hur det
såg ut när det gällde frimärksfårgerna i
Sverige fram till är 1950.

Utvecklingen i Sverige fram t i Il 1950

Portot för utrikes brev av första viktkl as-
sen var 2o öre fram till den 1 februari 1921,
steg då ti ll 4o öre, sänktes till 3o öre den 1
okt ober 1924 och till 25 öre den 1 oktobe r
1925. Frän och med den 1 juli 1936 och fram
till r jun i 1952 var det utrikes brevportot 30
öre. Under hela denna tid fanns det blå fri-

märken i de olika valörerna att tillgå. Dock
saknades ett blätt 4o-öresfrimärke frän den
1.2 1921 till den 2.6 1921 och ett blätt 30-öres
frim ärke fran den 1.10 1922 till den 27. 11 1923.

Brevkortsportot till utlandet var IO öre
fram till den 1 februari 1921. Dä höjdes det
till 25 öre men sänktes den 1 okt ober 1922 till
20 öre. Från den 1 oktober 1925 sänkt es det
igen till 15 öre för att den 1 jul i 1936 höjas till
20 öre, ett porto som var oförändrat fram
till den 1 juni 19 1. Under hela denna tid
fan ns det röda 2o-öresfri märken att tillgå,
utom under perioden 1.2 1921-1.1 1922 resp.
1.10 1922-17.11 1922.

Det in ternationella trycksaksportot
var - med undantag för perioden 1.2 1921-
1.8 1924 dä det var IO öre - 5 öre fram till
den r april 1948. Då steg det igen till IO öre.
Under hela denna tid fanns det 5-öresfri-
märken i grön färg, bortsett från tiden
1.8 1924-1.10 1925. Däremot saknades grön a
1o-öresfrimärken under den första IO-Öres-
perioden och före den 16.6 1948 under den
andra.

Färgerna på helsaker

Till frankotecken vid denna tid användes
även helsaker, dvs. frankokuvert och kort-
brev både som brev och som trycksaker till
utlandet. Enkla och dubbla brevkort använ-
des också i den internationella postutväx-
lingen .

N är det gäller frankokuvert, lämpliga att
sända som trycksaker, kan vi konstatera att
sådana fanns i valören 5 öre i grön färg frän
den 11.12 1890. De saknades sedan under tre
perioder fram till 1950. Den första av dessa
var 1.2 1921-31.7 1924 (dä port ot var 1o öre);
den andra från den 1.8 1924 till den 21.12
1925, da portot var 5 öre samt frän den 1.4
1948 till den 25.10 samma är, dä portot upp-
gick till IO öre.

N är det gällde brevkort fanns det sådana
i röd färg i valören IO öre redan den 1.1 1873
samt under hela perioden fram till den 1.2
1921.

Portot steg den 1.2 1921 till 25 öre ; några
brevkort i röd färg fanns in te förr än den 9.5
1921. Efter port osänkningen till 15 öre den
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Frankokuvert nr. 10 , 5 öre grön, utkom 1890.
Här har det använt s so m trycksak till London 1891.

Stamped envelope No . 10 , 5 ö re green, was issued in 1890.
Here it was used as printed matter to London in 1891.

$%. .S . ,
E R L D S P O ST F Ö R E MNr/ E N.

" (UNION P OSTA.LE UNIVER SELL E .)

• · · .·  't Bida &fsedd för adressen. ( Cott rim ·, t å radrm , ,J
8 .

pc. t t %
" o@ta o u a . """'

.r., . .L ./. :.----£,-c;,-

e¼ ---· .. ... .. . .. . ,. ... . .
+ » yr s: 42 /4r±02 r%rsa

Brevkort till Argentina i av UPU rekommenderad röd farg frän 1893. Eftersom portot uppgick till 1s öre blev
kortet lösenbelagt med dubbla det felande beloppet, 5 ö re eller 6¼ centimes.

Brevkorten med 15-öresvalör var gröna.

Postcard to Argent ina from 1893, in the red colour recom mended by UPU. Because the postage was 15 öre, a
surcharge was imposed of twice the underpayment ,  5  ö re or 6¼ centimes. The 15 öre postcards were green.

JAN B I LLG REN · Världspostföreningen och frimärksfargerna 35



1.10 1925 fanns det röda brevkort, i varje fall
fram till den 1.7 1936, dä portot höjdes till
20 ö re. Röda 2o-öresbrevkort fanns också
hela tiden fram till den 1.6 1951, dä brev-
kortsportot steg ti ll 25 öre.

För dubbla brevkort, alltså brevkort med
betalt svar, saknades sådana i röd färg under
två perioder. Den första var densamma som
för enkla brevkort, dvs. 1.2 1921-8.5 1921. Den
andra var betydligt längre och omfattade ti-
den frän den 1.10 1925 ti ll den 30.6 1936.

Kortbrev, användbara som alternativ för
brev till utlandet, in fördes den 26.6 1920 i
blä färg. Den 1.2 1921 höjdes portot till 4o
öre och därefter var det in te möjligt att
skicka kortbrev i blå fårg till utlandet före

1950.
Avslutningsvis kan man konstatera att

fårganpassn ingen av frimärksfårgerna till de
tidigare nämnda världspostkongressernas re-
kommendationer och beslut numera helt
har upphört. Detta gäller i synnerhet under
den andra hälften av 1900-talet, liksom un-
der de gångna åren under 2ooo-talet.
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The Universal Postal Union
and Stamp Colours

Originally there was no need for countries
issuing stamps to co-ordinate the choice of
colour for the stamps they were printing.
Each country decided what colours to use
for their own stamps, whether the stamps
were intended for domestic or international
use.

Wh en Sweden issued its first stamps in
1855, the stamp for domestic lette rs was
blue, and it remained so unti l 1885, i.e. I I

years after the creation of the Universal
Postal Union (UPU).

Postage rates for letters to foreign
countries varied considerably during this
period, depending on distance and trans-
port route. The rates were governed by
bilateral agreements between neighbouring
countries and were calculated by adding
together the domestic postages in the vari-
ous countries the letter passed through.
Thus there were no stamps in existence
specifically intended for international mail.
At that time, there was therefore no need
for stamps used in the international
exchange of mail to be of any particular
colour.

The Paris Congress in 1878

The Universal Postal Congress in Paris end-
ed on rJ une 1878. It was then decided that
uniform international rates were to be intro-
duced for three types of mail: letters, post-
cards and printed matter. These rates were
set at 25 centimes per 15 g for letters, 1o cen-
times for postcards and s centimes per 5o g
for printed matter. In Sweden, the postage
rates for international mail were set at 20, IO

and 5 öre respectively.
This was the first time that the question

of colours of postage stamps was raised in
the UPU. It was agreed that a colour
scheme for the most common types of
mail, i.e. letters, postcards and printed

matter, should be introduced as soon as
possible. The reason for this decision was to
make it easy for postal workers to sort mail
from abroad, without the need to study
closely the value of the postage stamp on
each item.

There are no notes regarding this preli-
minary agreement, either in the main con-
vention or the general regulations from the
1878 Congress. Instead it was left to the
UPU Secretariat to deal with the matter.

The UPU Survey

The Secretariat decided to distribute a Cir-
cular, No. 31, dated 7 August 1878, to the
member countries. Here they were asked to
specify the colours of the stamps that their
country was currently using for the three
UPU categories of mail, as well as their
willingness to follow the recommendations
in the future.

Which countries are prepared to adopt
the UPU colour recommendations
when they next issue new stamps for the
above three categories of mail?

Wh ich stamp colours are used at present
for the three categories of mail?

Of the 34 countries, twenty (including Swe-
den) said yes to the first question . Three
countries (France, the French Colonies and
Russia) were decidedly negative. Argentina,
the Netherlands and Switzerland did not
want to decide until they knew which col-
ours were to be used. The remaining eight
countries (Brazil, Montenegro, Serbia,
Spain, Turkey and the British, Dutch and
Spanish Colonies) either did not reply or
expressed no opinion .

Eugene Borel, the head of the UPU Sec-
retariat in Berne, listed the replies to the
second question without reference to the
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name o f the coun try. Instead he made a
general statement to the effect that "I be-
lieve that the most commonly used colours
today are b lue for (the equivalen t of) 25
centimes, red for IO cen tim es, and green for
5 cen times.

The replies were set out in UPU Circu lar
No . 45, which was issued on 7 February

1879.
This circular also specified the colours

for the differen t categories of mail by depic-
ting them in an attachment to the circular.
Three sets o f facsimiles of stamps in the re-
commended shades (blue, red and green re-
spectively) were shown in colour.

The Development
in the Nordic Countries before 1897

Sweden had introduced its green 5 öre Ring-
type stamp as early as 1872 but did not have
red 1o öre stamps unt il 1885, wh en O scar II
(letter press) was issued . Blue 20 öre stamps
were not issued until 1891 (O scar II, copper-
plate recess).

The other Nordic countries were also
late in adopting the UPU recomm enda-
tions. In Denmark, the green 5 öre stamp
and the blue 20 öre stamp of the Coat of
Arms type (with small figures in the corner)
were not issued unti l 1882 and the red IO öre
stamp (with large corner figures) not until
1885. In Norway, the red (pink) 1o öre stamp
in the series Shaded Posthorn was issued in
1877 and the green 5 öre and blue 2o öre
stamps respectively (Unshaded Posthorn) in
1883.

Finland issued all its stamps for the
U PU categories of mail in the correct co l-
ours in 1885 (5 penni green , 1o penni red and
25 penn i b lue in the series Coat of Arms ml
75). In Iceland, the red (carmine) IO aur
stamp was issued as early as 1876 and the
green 5 aur and blue 2o aur stamps respec-
tively in 1882.

As can be seen from the above, the
Nordic countries had already adop ted the
recommended colours before the Congress
in Washing ton in 1897

The UPU Congress
in W ashington in 1897

After approximately 2o years, the U PU
members came to a decision about the in-
troduction of postage stamps of uniform
colours for letters, postcards and printed
matter for use between the member
coun tries. The colour s specified were dark
blue, red and green . The decision came into
force on 1J anuary 1899.

H owever, the regulation on stamp col-
our s, as set out in paragraph 6, was fairly
vaguely worded, i.e. the word "should" was
used instead of "must" and, in addition ,
"should" was modified somewhat by the
expression "i f possibl e".

W hat happened after that?

Most member states had adopted the
colour recommendations by the turn of the
cen tury. The only exceptions were Ch ina,
Eth iopia, Mongolia, Nepal and Tibet.

After the first world war, the value of
world currencies changed dramatically. The
U PU Congress in Madrid in 192o decreed
that postage rates for international exchange
of mail were to be increased considerably;
in most cases th is decision came into force
on r February 1921. Th e postage for letters,
as well as for printed matter, was doubled,
whereas the rate for postcards was increased
2.5 times. Because of these considerable
increases in postage, many countries were
forced to issue new stamps. It was then no
longer quite so importan t to follow the
U PU instructions regarding stamp colours.
Thus many coun tries only complied with
the 1897 agreement for around 2o years.

Among the coun tries that followed the
colour recommendations for the longest
period of tim e were Great Britain and the
United States. Sweden, too, was an excep-
tion as we complied with the agreement
p ractically until 1950.

38 r o sr RYr TA REN 2 0 0 8


