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Lilla Riksvapnet 1910-1919 
 
Frimärket med Lilla riksvapnet gavs ut under åren 1910-1919 och de är inte svåra att 
klassificera, men likväl värda att kommentera.  Eftersom vi inte trycker Varianten i färg så 
finns artikeln inlagt på vår hemsida med adress: http://duv.se/vff/artiklar.html 
 
Frimärket har tecknats av Olle Hjortsberg och det graverades av Paul Wilcke. Frimärkena 
trycktes på två olika papperssorter tillverkade av Klippans pappersbruk enligt följande:  
 
• Det första papperet var ett vitt papper med vattenmärke krona och marginalvattenmärke 
 KONGL. POSTVERKET. Det vita papperet benämns K-papper. Samma  papper 
 användes också till Gustaf V i medaljong. 
• Det andra papperet var ett vitt  papper med vattenmärke våglinjer, benämnt C-papper.  
 C-papperet infördes 1911och användes under 1910-talet till dessa frimärken och 
 sedermera till bandfrimärken under 1920-talet.   
 
Frimärkena med vattenmärke våglinjer är av typen \ (från höger till vänster) som benämns cc i 
den filatelistiska litteraturen. På frimärksarket finns även vattenmärke KPV med bokstäver 
från KUNGL POSTVERKET. Frimärken med både våglinjer och KPV benämns cz. Det 
förekommer även frimärken med våglinjer från vänster  mot höger / och dessa benämns cx 
och förekommer även KPV benämns de cxz.  
 
Frimärkena har arktandats under tiden 1855-1920, men i slutet av 1912 började man använda 
en nyinköpt perforeringsmaskin som hade fem gånger högre kapacitet. Den nya maskinen var 
en kamtandningsmaskin och de flesta frimärkena som gavs ut  under 10-talet är kamtandade, 
men frimärken som är arktandade gavs ut under hela perioden. Frimärken som är perforerade 
med arktandningsmaskinen har jämna övre hörn och frimärken som perforerats med 
kamtandningsmaskinen har bulliga övre hörn. 
 

  
Arktandning Kamtandning 

 
Klassificeringen går ut på att skilja på frimärken med vattenmärke krona eller vattenmärke 
våglinjer. För specialiserade samlare finns det dock mer att hitta på dessa frimärken t ex 
tandningsvarianter. 
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Lilla riksvapnet 1910-1911, vattenmärke krona 
 
Nr 68 1 öre svart 
Utgavs 1911-09-18  1.441.200 ex i en enda leverans.  
Frimärkena utgavs i ark om 100 märken.  
Tandning: arktandning 

 

Varianter 
1 omvänt vm krona 
2 ÖRB i st f ÖRE i vänstra ÖRE 
3 skadat E i SVERIGE (SVFRIGE) 
fyrblock sällsynt 
 

68a  svart  (10 – 8) 
 
 
Nr 69  2 öre gulorange  
Utgavs  1910-12-10 8.550.500 ex i 2 leveranser i oktober och december 1910 
 

 

Varianter 
1 omvänt vm krona 
fyrblock sällsynt 
 

69a gulorange (6 – 4) 
 
 
Nr 70  4 öre blålila   
Utgavs 1910-04-05 18.167.600 ex från 8 leveranser 
Frimärkena utgavs i ark om 100 märken.  
Tandning: arktandning 

  

Varianter 
1 omvänt vm krona 
2 stympat V i Sverige. V är 
stympat upptill  
fyrblock sällsynt 
 

70a blålila (6 – 5) 70b blåaktigt lila (5 – 4) 
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Lilla riksvapnet 1911-1919, vattenmärke våglinjer 
 
Nr 71  1 öre svart   
Utgavs 1912-03-12  42.675.700 ex i 13 leveranser åren 1912-1920 
Ark- och kamtandning 
 

 

Varianter 
1 cz  vm\+KPV 
2 cx vm/ 
3  cxz  vm/+KPV 
4 suddigt tryck 
 

71a svart  (10 – 8) vm: cc 
 
 
Nr 72  2 öre gulorange  
Utgavs 1911-11-26 131.443.600 ex  i 34 leveranser 1911-1919 
Ark- och kamtandning  
 

  

Varianter 
1  cz  vm\+KPV 
2  cx vm/ 
3  cxz  vm/+KPV 
 

72a gulorange (5 – 4)  
vm: cc 

72b orangegul (4 – 3) 
vm: cc 

 
 
Nr 73  3 öre brun  
Utgavs 1919-06-02 36.984.400 ex från 8 leveranser 
Ark- och kamtandning  
 

  

Varianter 
1  cz  vm\+KPV 
2  cx vm/ 
3  cxz  vm/+KPV 
 

73a gulaktigt brun (5 – 4) 
vm: cc 

73b djupbrun (7 – 6) 
vm: cc 
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Nr 74  4 öre blålila   
Utgavs 1911-06-06 180.999.800  ex från 54 leveranser under åren 1911-1919 
Ark- och kamtandning  
 

  

Varianter 
1  cz  vm\+KPV 
2  cx vm/ 
3   cxz  vm/+KPV 
4  B-papper utan vm  
5  stympat V i SVERIGE 
nedtill och finns på plats 4. 
6  oklart bottenmönster 
 

74a blålila (6 – 5) 
vm: cc 

74b blåaktigt lila (5 – 4) 
vm: cc 

 
 
Frimärken med KPV med hela bokstäver i höjdled anses mer värdefulla än delade bokstäver i 
höjdled. Stämplade fyrblock är mer värdefulla än postfriska fyrblock 
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