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Gustaf VI Adolf typ I 

På Svenska Flaggans Dag 1951 gavs de första frimärkena ut med Gustaf VI Adolf typ I. 
Det var fem valörer som gavs ut och fram till det sista frimärket i serien som gavs ut, 25 
öre brun den 1957-06-01. Hade 14 frimärken givits ut.  

Frimärkena hade tecknats av David Tägtström och Mark Sylwan och de hade graverats av den 
kände gravören Sven Ewert. De trycktes med ståltrycksgravyr och perforerades med tandning 
12¾. De trycktes på A3-papper, även benämnts D-papper. Syftet med den här artikeln är att 
beskriva dessa frimärken och lyfta fram en del särdrag. Naturligtvis finns dessa frimärken i 
varje filatelists samlingar, men hur väl är de klassificerade? I den här artikeln utgår jag från 
SFF:s Sverigekatalog 1988 – 89. En enklare beskrivning finns i Facit Norden.  

10 öre grön    
Frimärket finns i två varianter, den ena med grund gravyr och den andra med fördjupad 
gravyr. Frimärken tryckta med cylinder I har en grund gravyr och de som är tryckta på 
cylinder II har en djup gravyr. Utgivningsdag är: 1951-06-06 

Nr Cylinder Färgnyans Upplaga 
399A1 I a. gulakt mattgrön (5-4) 7.872.200 
399B2 I a. gulakt mattgrön (5-4) 3.876.000 
399A2 II b. mattgrön (5-4) 283.730.500 
399A2 II c. gråakt grön (7-6)  
399B2 II b. mattgrön (5-4) 45.688.000 
399B2 II c. gråakt grön (7-6)  

Tabell 1: Varianter på 10 öre grön 
 

  
399A1a cylinder I, grund gravyr 399A2b cylinder II, djup gravyr 

 

De flesta frimärkena av 399A har en djup gravyr och det är ganska enkelt att skilja mellan 
grund och djup gravyr. Den färgstarkare nyansen, gråaktigt grön, är inte lika lätt att finna som 
nyans b. 

 



10 öre brun    
Frimärket gavs ut 1954-04-12 och finns i två nyanser. Nyans b innehåller mer svart färg än a-
nyansen. 

Nr Färgnyans Upplaga 
400A a. svartakt brun (6-3) 319.540.000 
400A b. svartbrun (7)  
400B a. svartakt brun (6-3) 63.000.000 
400B b. svartbrun (7)  

Tabell 2: Varianter på 10 öre brun 

15 öre brun    
Frimärket gavs ut samtidigt som 10 öre grön, d.v.s. 1951-06-06, och det finns i två 
färgnyanser. Nyans b har en orangeaktig brun färg och är färgsvagare än nyans a. Det bästa är 
att man har många frimärken av samma sort att välja på.  

Nr Färgnyans Upplaga 
401A a. rödakt brun (5-4) 66.254.000 
401A b. orangeakt brun (3)  

Tabell 3: Varianter på 10 öre brun 

De övriga frimärkena i serien är triviala att klassificera. Det bör dock noteras att 407A, 25 öre 
brun, endast trycktes i 4.248.000 ex. De är således inte lika vanliga som de övriga frimärkena 
i typ I. Brev med det frimärket är betydligt dyrare än brev med de övriga frimärkena av typ I. 
Brev med vinkeltandade 25 öre blå är dock ännu dyrare. 407A trycktes 1957-06-01 och blev 
det sista frimärket som trycktes av typ I.  

År 1954 infördes de första frimärksautomaterna för häften och de tre första automathäftena 
gavs ut med frimärken från denna serie, nämligen HA1 och HA3 med 25 öre blå (406). HA2 
med 10 öre brun (400). I häftet HA3 finns även Sveriges första vinkeltandade frimärken.  

  
406DD1 406DD2 

Dessa fyrblock av 406 är inte särskilt vanliga. 

Gustaf VI Adolf typ II trycktes 1957-06-01 – 1957-10-15 med fem valörer. Gustaf VI Adolf 
typ III började tryckas 1961 med 20 frimärken i olika varianter.  
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