
1956 ÄRS N ORDEN FRIMÄRKEN

av Bo Isacsson

P å N ordens dag den 30 oktob er 1956 gavs i de fem nord iska länderna
ut en serie fr imärken med gemensamt motiv, fem fl ygande svanar . Fr i-
märkena emitterades »för at t understryka nordisk samhöri ghet och bety-
delsen av nord iskt samarbete på skilda områden». De utgjorde resultatet
av ärslänga förberedelser och et t ingäende samarbete mellan de nordiska
postförvaltnin garna.

Förslaget om frimärkenas emitterande framfördes av föreningarna  N or-
den,  vilka har som sin enda uppgift at t främja olika former av nordiskt
samarbete. Föreningarna N orden bildades st rax efter första världskr iget :
I D anmark, N orge och Sverige 1919, pä Island 1922 och i Finland 1924.
Sedan 1951 fi nns en förening också på Färöarna. Genom att föreningarna
grundades av och kunde påräkna stöd från regeringsledamöter, polit iker,
ledare för näringslivet och andra inflytelserika personer fick föreningarna
N ordens init iat iv och förslag redan fr ån början en ganska stor betydelse
och har i flera fall lett t ill vik t iga prakt iska resultat . 1965 slöts de sex
föreningarna samman t ill en federat ion efter at t t idigare ha varit helt sjä lv-
ständ iga.

Sedan 1936 fi ras på föreningarna N ordens init iat iv en särskild  N ordens
dag  i samarbete med massmed ia, skolor etc. D agen återkommer vart femte
år och har förutom 1936 avhällits 1951, 1956, 1961 och 1966.

Varje år samlas rep resentanter för de olika landsföreningarna t ill ett
delegeradem öte.  Dessa möten hade under den t id som här är aktuell ingen
formell beslutanderät t utan de fat tade besluten ut formades som rekommen-
dationer, som huvudstyrelsen för respekt ive förening hade att ta stä llning
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Alla frägor om N ordenf rimärkena , val av teckning, firg er, try ckmetod
etc., behandlades av N ordisk a p ostk onf erensen, beslutand e organ för N or-
disk a Postf öreningen . N ordiska Postfö reningen, ti ll vilken alla de nordiska
län d erna s post förvaltningar är anslutna, räknar sitt ursprung till 1869, då
ömsesidiga avtal om enhetl iga bestämmelser i den inbördes postutväxlingen
slöts mellan Danmark, N orge och Sverige. Avtalen gällde till en början
inte Finland och Island. Dessa länder ingick liknande avtal 1922 respektive
1935. Sedermera har avtalen sammanfatt ats i ett enda dokument (1935)
och namnet N ordiska Postföreningen off iciellt antagits (1946). Benäm-
ningen N ordiska Postunionen förekom dock inoff iciellt redan på 1870-
talet .

Det vikt igaste resultatet av N ordiska Postföreningens arb ete har blivit
enhetl iga postavgifter inom N orden, vilka i regel är lägre än motsvarande
internat ionella avgifter . För en tid stadgade överenskommelserna samma
avgifter i alla länderna för de vanligaste försändelseslagen. Denna pr incip
har numera ändrats så att de inr ikes port ona tillämpas vid internordisk
trafik .

Föreningarna N ordens f örslag 1950- 1
Iden om en serie nordiska frimärken med gemensamt motiv kom frän

den finska föreningen Pohjola-N orden . Som init iat ivtagare står senator
Leo Ernrooth, som närmare utvecklade den finska iden vid föreningarna
N ordens delegerademöte i Reykjavik i början av augusti 1949. Redan vid
detta möte bestämdes att som motiv borde föreslås fem flygande svanar
med N ordens kart a som bakgrund. Svanm otivet föreslogs av förlagsdirek-
tör H arald Grieg, N orge, som också fann gehör för sit t förslag att mär-
kena skulle uppmärksamma föreningarna N ordens 30-ärsjubileum, som
firades 1949.

Underl igt nog tillställdes de fem nordiska postförvaltningarna inget sam-
lat förslag i fr ågan förrän under senare delen av 1950 och i början av 1951
efter det att fr ågan på nytt diskuterats vid föreningarna N ordens delege-
rademöte 1950. Denna samlade framställan till vart och ett av de fem post-
verken innehöll samma förslag som föreningarna N orden kom fr am till
1949 dock med den ändringen att man nu v ille ha fr imärkena utgivna på
N ordens dag den 29 septe mber 1951. Skrivelserna gjorde att fr ågan togs
upp på dagordningen för N ordiska postkonferensen 1951.

N ordisk a p ostk onf erenserna 1949 54
Första gången frågan om utgivning av nordiska fr imärken med samma

motiv dryfta des var vid N ordiska postkonferensen i Stockholm i mars
1949. Från D anmark förelåg et t förslag om att de vid denna tidpunkt
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aktuella fri märke na t il l Världspost förening ens 75-ärs jubi leum skul le f
gemensamt motiv i de nordiska länderna. D et v isade sig emellert id at t de
enskilda ländernas förberedelsearbete redan förts så långt a t t förslaget var
ogenomförbart . Förslaget föranledde därför inget beslut. Konferensen ut-
talade i stä llet som sin mening at t fr ågan inte lämnades obeaktad i fr am-
tida liknan d e samm anhang.

Det första förslaget om et t samn ordiskt fri märke, som gav prakti skt
resultat , behand lades v id N ordiska postkonferensen i O slo i slutet av ap ril
1952. Man behandlade en framställan fr ån C ancer föreningen i Finland r.f.
om utgivande i alla de nordiska länderna av et t fr imärke med t illägg t ill
förmån för cancerns bekämpande. Förslaget , som förmedlades av den nors-
ka Landsforen ing en mot Kreft och inte förutsat te något gemensamt mot iv,
föranledde inget beslut utan de enskilda länderna fick fritt hand la i fr ågan .
Endast i N orge ut gavs (den 1 juni 1953) et t fr imärke för det åsy ftade än-
damä let .

Föreningarna N ordens skrivelser om nordenfr imärken diskuterades förs-
ta gången v id N ordiska postkonferensen i Köpenhamn i mars 1951. Man
konstaterade a tt fr imärkena inte skulle k unna bli färdigställda redan t ill
hösten . Efter en ingående debatt , där flera förslag fr amfördes, som senare
kom att genomföras, sköt man upp frågans vidare behandling t ill nästa
konferens. Denna hölls i Finland redan i slutet av juni 1951 och vid kon-
ferensen fastställd es närmare bestämmelser om motiv , valörer m.m.  Spe-
ciellt betonades att ,  då fr imärkena inte kunde ut ges på N ordens dag 1951,
det in te längre v ar f rägan om ett speciell t f rimärk e f ör f öreningarna N or-
den utan et t nordisk t f rimärk e utgiv et av de f em poststy relserna i N ordisk a
Postf öreningen .  Vidare ansåg man, med tanke på fr imärkenas ringa storl ek,
det lämpligt a tt slopa kartbilden som bakgrund t ill de fem svanarna. Kon-
ferensen faststä llde slutl igen som sit t beslut följande punkter gällande de
planerade nordenfr imärkena :

1) Motivet skulle utgöras endast a v fem flygande svanar , symbo liseran-
de de fem nordiska länderna.

2) Varje poststyrelse skulle utse en konstnär att göra et t förslag. Varje
konstnär skulle göra förslag t ill fr imärken för samtl iga fem länder
med deras respekt ive namn och valörsiffror . N ästa N ordiska post-
konferens f ick sedan välja bland dessa fem förslag.

3) Samtl iga länders fr imärken skulle t rycka s genom svenska poststyrel-
sens försorg; fr imärkena kunde levereras i ark eller rullar enligt ve-
derbörande land s önskan.
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4) Varje land skulle meddela svenska poststyrelsen hur stor upplaga
som önskades tryckt ; upplagan ansågs inte böra överstiga en fjärde-
del av årsförbrukningen.

5) Frågan om valörerna skulle tills vidare lämnas öppen ; konstnärernas
förslag skulle emellert id ut föras i endast en valör för varje land,
nämligen för inr ikes brevporto i lägsta viktsklassen.

6) Frimärkenas dimensioner skulle vara något större än det svenska
normalformatet (18,5 X 20,5 mm); uppgift om det exakta formatet
skulle snarast möjligt av svenska poststyrelsen meddelas övriga post-
styrelser .

N ästa postkonferens hölls i Oslo i slutet av april 1952. Vid denna disku-
terades huvudsakligen frägor inför vär ldspostkonferensen i Brussel senare
under året . Ett par förslagsskisser från Danmark uppvisades medan övriga
länder ännu int e var färdiga. Därför beslöts att förslagsteckningarna skulle
föreligga färdiga t ill nästa konferens, som skulle hållas i Reykjavik i juli
1953.

Vid Reykjavik-konferensen föreläg förslagsteckn ingarna frän Danma rk,
Island, N orge och Sverige. Man enades om att varje lands förslag skulle
sändas till svenska poststyrelsen, som skulle låta förminska utkasten till
frimärksstorlek. De skulle t ryckas i boktryck i små ark med alla de fem
versionerna av varje teckning sammanfattade i samma ark . Dessa essay ark
skulle sedan sändas vidare till övriga poststyrelser för bedömning. Arken
färdigställdes i god tid till den nästkommande postk onferensen, som sam-
lades i Köpenhamn i slutet av september 1954. Av outredd anledning var
essayarken tryckta i offset i stället för boktryck .

I Sverige sammankallades postverkets konsträd den 8 september 1954.
Rådet bestod v id denna tidpunkt bl.a. av professor O lle H jort zberg och
filosofie doktor E. Wettergren. Efter en ingående granskning av förslagen
förordades det danska, som på grund av teckningens naturalistiska utfö-
rande ansägs vara at t föredra fr amför de andra.

Vid Köpenhamns-konf erensen 1954 kun de man så äntl igen enas om en
teckning till nordenfr imärkena. Konferensen förelades essayarken av de
danska, finska, norska och svenska förslagen. Det isländska förslaget (i en-
dast tvä versioner) hade sänts till Stockholm sa sent att provt ryck inte hade
hunnit färdigställas, varför det presenterades i form av fotografier. Det
danska förslaget förordades av Finland, N orge och Sverige.

Konferensen beslöt att nordenfr imärkena, i enlighet med majoritetens
uppfatt ning, snarast skulle utges i enlighet med den danska teckningen.
Frimärkena skulle emitteras i två valörer för varje land motsvarande portot
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för inrikes och utrikes brev i lägsta viktsklassen. Märk ena skul le tryckas
i röd resp. blå färg. Eftersom de ifrågavarande portona i Finland var de-
samma skulle det röda finska märkets valör utgöra portot för postkort .

Från svensk sida redogjordes sedan för de problem som var förknippade
med fr imärkenas tryckning och tillverkning. Om fr imärkena trycktes i stål-
gravyrt ryck i två valörer per land skulle graveringen ta 8 mänader. Gra-
veringen kunde int e påbörjas förrän i augusti 1955 på grund av belast-
ningen fr ån det svenska fr imärksprogrammet för 1955, som var ganska
omfattande. Frimärkena kunde i så fall väntas föreligga färdiga tidigast
i maj 1956. Det fanns möjligheter att leverera märkena såväl i rullar om
100 st som i ark om 50 st. Di en tillv erk ning av häf ten sk ulle medf öra
y tterligare tandningsv arian ter v ille man f rän sv ensk sida in te rek om men-
dera att fri märk ena f ramställdes i häf ten . En sund insti llning, som man
gärna skulle vilja se i praktiken även senare.

Konferensen enades därefter om att fr imärkena skulle tryckas i stål-
gravyrt ryck och att svenska postverket skulle tillskrivas av övriga länder
angående storleken av den upplaga, som skulle tryckas och om man öns-
kade fr imärkena i rullar eller ark .

Det beslöts också att varje postförvaltning skulle ut betala ett honorar
av en storleksordning som var vanlig i resp . land till den danske konstnä-
ren, som var Viggo Bang. H ärigenom överfördes alla rätt igheter till teck-
ningen till resp . lands postverk.

Slut ligen bestämdes att varje postförvaltning var för sig skulle anmäla
frimärkena till Världspostföreningens byrå i Bern. Detta skulle emellertid
ske på en och samma dag.

Föreningarna N ordens delegeradem ote 1955
1955 års delegerademöte med föreningarna N orden hölls i Reykjavik

sista veckan i augusti. Vid mötet debatterades bl.a. frågan om att N ordens
dag åter skulle firas 1956. I detta sammanhang fr amförde den danske dele-
gaten, direktör Frantz W end t, et t förslag om att nordenfr imärkena borde
utges denna dag. Den isländske generaldirektören för post- och telegraf-
väsendet deltog i mötet och t rodde att en sådan framskjutning av utgiv-
ningen var möjlig.

N ordisk p ostsammank omst och N ordisk a p ostk onf erensen 1956
Den 15 juni 1956 hölls i Göteborg en nordisk postsammankomst . Vid

denna uppvisades ett antal färgprover t ill nordenfr imärkena. Frimärkenas
tecknare, konstnären Viggo Bang, och ledamoten av svenska postverkets
konst råd, professor Olle H jortzberg, hade i förväg beret ts t illfälle att
granska färgproverna, och välja ut de färger de ansåg vara de bästa.
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N orsk t f rimärk e m ed t illägg f ör cancerns bek ämp an d e utgiv et 1953. Lik nande f rimärk en
f öreslogs 1952 utgiv na i sam tliga n ord isk a län der.

A f f isch av d en d ansk e k onstnäre n A age Lund 1936. U rsp runglig t m otiv f ö rslag f ör n orden-
f rimärk ena 195 1.
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V iggo Bangs segrande teck ning (lav ering).

Den a v H jortzberg förord ade röda och den av Bang föreslagna blå
färgen godkändes. Färgproverna var t ryck ta med tryckcylindern för Sve-
riges 25-öresvalör. Varje post förvalt ning skulle t illställas 10 ex . av vardera
provtrycket i de godkända färgerna.

Beträ ffande frimä rkenas utgi vningsdag beslöt man at t t illmötesgå för-
eningarna N ordens fr amställning och utge fr imärkena på N ordens dag den
30 oktober 1956.

Vid N ord iska postkonferensen, som hölls i H elsingfors i mit ten av sep-
tember 1956, uppvisades p rovexemplar av de färdiga fr imärkena. D et
fr amhölls fr ån svensk sida at t märkenas nyanser skiljde sig något från de
i Göteborg fastställda färgerna. D etta berodde huvudsak ligen på omöjlig-
heten a tt erhålla vissa färgstoffer . N y ansskillnaderna var dock obetyd liga .

Vid konferensen faststä lldes också lydelsen av den gemensamma kom-
mu nike som skulle publiceras om frimärkena. Särskilt v ille man beton a
skillnaden mellan de s.k . Europamärkena, som samma år för första gången
utgivits av kol- och stålunionens medlemsländer, och nordenfr imärkena.
D e senare trycktes i motsats t ill de förra v id samma tryckeri och med an-
vändande av samma t ryckmetod .

Ti ll kommuniketext fanns fyra förslag, däribland et t frän svenska för-
eningen N orden. Den ant agna kommuniken, som of f entl igjordes samtid igt
i de fem länderna den 1 oktober 1956, har följande lydelse:
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»För att understryka nordisk samhörighet och betydelsen av nordiskt
samarbete på skilda områden ger N ordens fem postverk på N ordens dag
den 30 oktober 1956 ut särskilda frimärken med samma fr imärksbild .

Frimärksbilden, fem flygande svanar, anknyter till H ans H artvig
Seedorff Pedersens dikt »Svanerne fra N orden».

Teckningen till fr imärkena har utförts av konstnären Viggo Bang,
graveringen av fr imärksgravören Sven Ewert . Alla fr imärkena har fram-
ställts vid samma tryckeri.

Varje land utger fr imärkena med två värden. Det ena motsvarar por-
tot för inrikes brev i första viktsatsen och det andra port ot för utrikes
brev i första viktsatsen. Av de finska fr imärkena motsvarar dock det ena
port ot för postkort och det andra portot för brev i första viktsatsen.
Färgen är röd resp . blå. Märkenas bildyta är 27,25 mm i bredd och 20,5
mm i höjd.»

Bildmotivet och dess bakgrund
Frimärkenas motiv, de fem flygande svanarna, en för varje nordiskt

land, som symbol för nordiskt samarbete, går t illbaka till firandet av den
första N ordens dag den 27 oktober 1936. Till denna nordiska manifestation
hade den danske dik taren H ans H artv ig Seedorf f Pedersen skrivit en dikt,
»Svanerne fra N orden», fr ån vilken motivet med de fem svanarna således
har hämtats.

Dikten inspirerade den danske tecknaren Aage Lund till en propaganda-
aff isch som färdigställdes till samma tillfälle. Mot ivet är silhuettbilder av
fem flygande svanar Över N ordens karta.

Av allt att döma måste det vara denna aff isch den norske delegaten
tänkte pa, dä han framförde sit t motivförslag vid föreningarna N ordens
delegerademöte 1949. Affischen användes nämligen sedan 1936 under en
lång följd av år av de norska och danska föreningarna N orden i den nor-
diska propagandans tjänst. Samma svanbild finns också på de nälmärken
med texten »N ORDEN » överst som såldes med anledning av N ordens
dag 1951.

Teckningsf örslag och f örslagsteckningar. Essayark
Förutom de genom postverkens försorg ut förda förslagsteckningarna

finns det et t par andra teckningsförslag värda ett omnämnande.
Det första förslaget fr amfördes som t idigare nämnts av föreningarna

N orden och utgjordes av Aage Lunds stilfulla aff ischbild från år 1936.
Motivet , de fem flygande svanarna, ansågs bra i och för sig men affischen
borde naturl igtvis omarbetas för användning på fr imärken. Redan vid N or-
diska postkonferensen i Köpenhamn 1951 framhölls att fr imärkena inte
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borde ha texten »N ordens dag», »Föreningen N orden» eller nägot likn ande.
Dessutom ansågs en kartbild olämplig som bakgrund och det stod av dessa
orsaker ganska snart definit ivt klart att aff ischen inte skulle kunna använ-
das i sin ursprungliga ut formning. Beslutet om en begränsad internordisk
tävling medförde i sin tur att det skulle vara direkt olämpligt att i förväg
binda sig vid en viss utformning av det fastställda motivet .

Ett andra teckningsförslag kom fr ån Island och fr amlades av det is-
ländska postv erkets generaldir ek tör Gudmundur H liddal . Till den sedvan-
liga julhälsningen som han sände sina nordiska kolleger 1951 fogades en re-
produktion av en mälning utfö rd av konstnären Jon Stef ansson med fem
svanar i förgrunden och ett isländskt berglandskap i bakgrunden. Målning-
en var på sin tid Islands off iciella gåva till dåvarande kronsprinsparet
Fredrik och Ingrid vid deras bröllop 1935. Tanken var att målningen efter
nödvändig omarbetning skulle kunna användas som fr imärksbild till nor-
denfrimärkena. Detta v isade sig dock omöjligt, bl.a. på grund av att bak-
grunden inte passade för de övriga länderna.

Den danska förslagstecknin gen är utförd av konstnären V igga Bang
och segrade sedermera i tävlingen. Förslaget var färdigt redan 1952. Valö-
rerna anges endast med siffror.

Enligt egen uppgift har konstnären huvudsakligen använt sig av foto-
grafier vid teckningens utarbetande. Som förebilder användes först knöl-
svanar men då dessa inte finns i Finland och Island byttes de ut mot sång-
svanar. Särskild omsorg lades ned på att få svanarna att ligga korrekt i luf-
ten och i förhållande till varandra.

Den originalteckning (lavering), som användes vid graveringen saknar
text och valörsiffror och torde ha utförts efter tävlingens avgörande.

Finlands förslag, som tecknades av den kända konstnärinnan fr u Signe
H ammarsten-Jansson, färdigställdes först 1954 och visades således inte upp
vid den N ordiska postkonferensen 1953. De fem svanarna har alla teck-
nats lika och flyger åt höger. De fem versionerna har alla samma valör, 25,
med angivande av resp . myntslag: mk, aur och öre (ore).

Förslaget är avsett at t utföras i ett mindre, mera kvadratiskt format ,
vi lket har sin förklaring i att arbetet ut fördes relativ t sent (konstnären
fick tillgripa övertidsarbete för att bli färdig i i d). I tävlingsvillkoren
anges att fr imärkenas dimensioner skall vara »något störr e» än det svenska
normalformatet (18,5X 20,5 mm). I brådskan har man tydligen inte gett
sig tid till att ta reda på det exakta formatet . Valörerna har på grund av
t idsbristen inte heller angetts i överensstämmelse med tävlingsvillkoren.

Islands förslag, utfö rda av konstnären S tefan Jon sson, föreligger i tvä,
något olika, versioner båda med fem flygande sångsvanar ordnade i två
rader med tre fåglar överst och två under. I motsats t ill de andra länder-
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Finlands f örslagsteck ning. Konstnär f ru Signe H am marsten-J ansson.

nas utkast har teckningar med de övriga ländernas namn och valörer inte
gjort s. Inte heller essayark har tryckts, utan fotografier av teckningarna
förelades vid bedömningen N ordiska postkonferensen i Köpenhamn 1954.

D en första teckningen har texten på två rader i mot ivets nedre högra
hörn (valören, 1,75, längst t ill höger över landsnamnet). De tre övre fäg-
larna och den nedre vänst ra har a lla teck nats i det närmaste lika . Tillsam-
mans med det fak tum att de övre fåglarna teck nats fl ygande längs en rät
linje gör a t t mot ivet verkar något schemabundet och stereotyp t . P å den
andra teckningen finns texten nedtill på en rad . Svanarna är a lla olika
och inte längre så schablonmässigt p lacerade, vilket ger et t helt annat liv
åt det ta förslag, som enlig förfat tarens mening t illhör de allra bästa som
presenterades för nordenfr imärkena 1956.

I N orge uppdrogs åt konstnären  ] ohs. H auk land  at t ut föra förslags-
teckningar . Bilden visar silhuettbilderna a v fem flygande svanar med ut-
bredda v ingar, vilka flyger snett uppåt vänster. Konstnären har av allt a tt
döma använt sig a v Aage Lunds förut nämnda aff isch som förebild . Sva-
narna har teck nats mycket lika dem på aff ischen även om flera olikheter,
bl.a . i näbben och vingarna, kan konstateras. Fåglarnas inbördes p lacering
har ändrats och dessutom har hela svangruppen spegelvänts i förhållande
t ill aff ischbilden .

Sveriges förslagsteckningar gjordes av konstnären  Mark Sy /w an .  Teck-
n ingarna är i sju gångers förstoring i förhållande t ill fr imärksbilden och
hade inlämnats t ill dävar ande Genera lpoststyrelsen före den 29 juni 1953
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Finland : Förslagsteck ningar av Signe Hammarsten-Jan sson . Ov erst och i mitten utk ast
och arbetsritningar till ej antaget f örslag, underst utkast till det f örslag, som deltog i den

internordisk a täv lingen.
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Islands twa f örslagsteck ningar utf örda av Stef an Jonsson.

i överensstämmelse med de v illkor tecknaren fick godkänna i samband
med at t han fick uppdraget. D e fem svanarna har sammanfört s t ill en
grupp t ill vänster på teckningen och har tecknats a llt för små för fr imärks-
storlek . Tydligen har konstnären tänk t sig at t som bakgrund använda resp .
lands flagga. Åtminstone finns konturerna t ill en svensk flagga på den för
Sverige avsedda teckningen med svangruppen i korsets centrum. Tanken
har dock inte fullföljts på de andra teckningarna.

Enligt beslut vid N ordiska postkonferensen i Reykjavik 1953 skulle för-
slagsteckningarna tryckas i fr imärksstorlek i små ark, här kallade essayark,
med de fem versionerna av varje förslag i samma ark . Essayarken tryck tes
i offset av svenska postverkets try ckeri i U lvsunda (således inte av fr i-
märkstryckeriet) t rol igtvis nägon gäng 1954. Arken är tandade (linjetand-
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ning 11) och har formatet 11 X 7 eller 7 X 11 cm (Finland dock 7X 10 cm).
De trycktes i såväl röd som blå färg. Fr imärksbilderna mäter ca 21 X 27
mm eller omvänt med små variationer. De finska förslagen är i storleken
20,5 X 22 mm. Arken har fr imärksbilderna ordnade i sex block ( en fr imärks-
ruta är alltså alltid otryckt) med marginaler runt om. Varje ark har satts
samman så att teckningen för resp. konstnärs eget land är den första och
så att översta raden alltid har två bilder.

" " 50 !

X
X

N O R G E
Förlagan till N orges f örslagsteck ning, A age Lund s af f isch 1936 (spegelv änd ) t.v . och

teck ningen t h. u tf örd av J ohs. H auk land.

Grav ering och try ck material
Samtl iga tio originalgravyrer t ill nordenfr imärkena (de trycktes i stål-

gravyrt ryck) graverades av den svenske fr imärksgravören Sven Ewert .
Tillvägagångssättet var i kort het följande (jfr . Postryttaren 1960).

På ett foto av originalteckningen ritade gravören upp begränsning slinjer
för de olika skuggplanen. Linjemönst ret ritsades tillsamma ns med bildens
konturer in i en liten stålplatta med hjälp av pantograf. Sedan graverades
svanbilden färdig för hand, varefter via en molett (överföringsrulle) bilden
fördes över t ill nio andra stålplattor identiska med den första. Efter ge-
nomstickning av de överförda gravyrerna graverades de  tio  originalgravy-
rerna färdiga på sedvanligt sätt .
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Ma rk Sy lw ans originalt eck nin g av sv anm otiv et (u tan tex t) som /Jg till grund f ör hans
/ em f ö rslag t ill N ord enf rimärk et 1956.

2 5owe
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SV ERIG E
Sv eriges f örslagsteck ning av k onstnären M ark Sy lw an.

H ela graveringsarbetet tog mellan fem och sex månader i anspråk, vilket
motsvarar ca två veckor per gravyr . Eftersom graveringen påbörjades i
april 1956 förelåg således inte alla gravyrerna färdiga förrän i september
s.å. Arbetet skedde i nära samarbete med Viggo Bang. Ewert orienterade
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K onstnären V iggo Bang, som ritat märk et .

sig bl.a . noga om svanarnas anatomi, det ta för at t und vika felaki gheter
t .ex. i vingarnas rörelser . Sven Ewert ansåg sjä lv a tt Bangs laveri ng var

mycket bra at t arbeta efter.
N edtill, tätt under bilden, graverades tecknarens och gravörens namn in :

Viggo Bang del(ineavit) Sven Ewert sc(ulpsit) (V.B. har tecknat S.E .
har graverat). Denna detalj värderade E wert högt eft ersom han ansag at t
fr imärket i sin egenskap av et t litet konstverk borde vara signerat .

Vid graveringen modifierades fr imärkenas text något i jämförelse med
originalteckningarna (jfr . essayarket). Staplarnas tjock lek reducerades och
i några fall ändrades också bokstävernas utseende. D e största ändringarna
gjordes i valörsiff rorna (särsk ilt 1 och 5 ). P å de isländska fr imärkena f ick
valörangivelsen ett helt nytt utförande i enlighet med de isländska myndig-
heterna s önskan: I stället för 175 på or iginalteckningen anges valören med

my ntsorten KR utsat t pä frimä rkena.
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En annan detalj , som p ä sin t id väck te en viss uppmä rksamhet, för tjina r
a tt omnämnas: H os de isländska fr imärkena sak nas accen ten över I i I sland .
D enna omständ ighet d iskuterades ingående av de isli ndska p ostmyndig-
heterna efter det att p rovt rycken översänts sommaren 1956. D essa va r
svenska och lik som hos de övr iga ländernas märk en var valörsiff rorna an-
bragta al ldeles ovanför landsnamnets vänst ra del . O m accenten sk ulle tas
med på de islä ndska märkena hade man t vå a lternat iv att vä lja mellan :
A nt ingen att p lacera accenten över I -et med dett a i samma storlek som
ö vri ga bokstä ver (va rigenom valö r texten mäste f ly tta s uppät) eller a t t för-
kort a I -et så att accenten f ick p lats. Inget av dessa a lterna t iv god togs.
I det första fa llet skulle de isländska märkena sk ilja sig fr ån öv riga länders
på ett o fördelak t igt sä t t och i det senare fa llet sk ulle landsnamnet te sig
något underl igt genom a t t I -et skulle få en v iss likhet med den lilla bok-
staven i. Y t terl iga re förelag en v iss t idsbri st och man menade där för at t det
enda som k unde göras v ar a t t låt a I -et stå som det va r . D ett a kunde dess-
utom int e anses som någon större synd eftersom språk bruket va rit något
vack lande. R ep ublikens första fr imärken utgivna 1944 saknar exem pelv is
accenten över I.

F r imärksgravyrerna ä r gjorda i storl eken 27,25 X 20,5 mm motsvarande
en storl ek på de fä rd iga märkena av 31,25 X 24,0 mm.

A llteftersom gravy rerna färd igställdes begyn te t illverkn ingen av t ryck-
cy lindra rna . O rigina lgrav yren härdades och överfördes genom p rägling på
en molett . Med hjälp av denna p räglades i sin tur frimärksbilderna in p å
t r yckcy linderns y ta, v ilken v ar t illverk ad av stå l och p å galvan isk väg
överdragen med et t tunt sk ik t av koppa r. E f ter p rägling och godkännande
förk romades cy lindern och va r så färd ig at t användas t ill t ryckn ing.

A v de svenska märkena, som t illverkades i ru llar om 100 fr imärken,
rymde t ryckcy lindarna v ardera 240 fr imärksb ilder med t io bilder i höjd
och 24 run t per ifer in . I öv re och undre kanten instansades 7,5 mm höga
st recksiff ror » 1 » och »2» p lacerade 180° fr ån varandra . För övr iga länder
p räglades 150 märkesbilder in p å vardera t ryckcy lindern ordnade i t re
arkgrupper om va rdera 50 (5 X 10) märken . A vståndet mellan t vå p å va r-
and ra följande a rkgrupper motsvarar dä rför längden av t re fr imärken .
D et ta med förde a t t de färd igt ryck ta arken f ick osedvan ligt breda ver t ika la
margina ler. A ven dessa cyl ind rar försägs med strecksif f ror , »1», »2» och
»3», i övre och undre kant en (en för v arje arkgrupp ), pl acerade mit t över
resp . under det mit tersta kant märket i resp . arkgru pp . I dessa cy lindra r
stansades dessutom in en 4 mm hög no lla i öv re och undre kanten av ark -
grup p 1 och 3 (längst t ill vänster resp . längst t ill höger ut an för y t tersta
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Det f örsta grav y rav d raget . G rav eringen av svanam a d elv is påbörjad .
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Grav y rav d rag m ed sv anarna f ärdiggrav erad e.
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frimärket [pä fr imärksarken blir placeringen naturl igtvis spegelvän d]).
Alla dessa marginalinskrip tioner tjänade t ill att underlätta tryckeriperso-
nalens kontroll av de färdigpräglade tryckcylindrarna.

Tryckcylindrarnas diameter är 238 mm, längd 300 mm och tjocklek
17 mm. För mer ingående uppgifter om prägling m. m. hänvisas till fack-
] i tteraturen.

Try ckpressar. Prov try ck . Upplagor
För tryckningen av nordenfr imärkena togs båda de vid svenska post-

verkets fr imärkst ryckeri befint liga t ryckpressarna i anspråk. Dessa är av-
sedda för stälgravyrt ryck i en färg och har levererats av fi rmorna Goebel
A.G., Darmstadt (1936) och Winkler, Fallert & Co. (WIFAG), Bern (1948).
Pressarna hade t illverkats så att samma tryckcylindrar passade till båda.
De var försedda med plant and ningsaggregat, som gör t re nedslag per cy-
lindervarv och ger arktandni ng 12 4/ 5 X 12 1/2. Vidare var pressarna för-
sedda med bl.a. et t pagineringsverk, som förser pappersbanan med et t lö-
pand e femsiffr igt nummer i svart nedt ill. De svenska märkenas marginaler

G rav ören i f ärd m ed at t f ä rd igställa gra v yre n f ö r Sv eriges 25-öresv alör.
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Den f ärd iga origin al grav y ren (Sv eri ge 25 öre).

påt rycktes ett sådant nummer två gånger per cy lindervarv . H os övriga
li nders mä rken i ark pätrycktes numret t re ganger per cyl indervarv (et t
nummer per karta, placerat över den undre st recksiff ran på varje ark .)
N umren var avsedda för kontroll av den tryckta upp lagan.

Siffrorna i pagineringsnumret hade olika utformning hos de båda pres-
sarna 3 mm hög ant ik va hos Goebel- och 3,5 mm hög blocksti l hos
WIFAG-pressen. Detta möjliggör faststä llandet a v v ilken p ress, som an-
vi nts i varje särskilt fa ll. N ägra andra olikhe ter i tryckresultatet finn s inte.

P apperet t illverkades färdiggummerat av AB Kl ippans Finp appersb ruk
och levererades i rullar med bredden 270 mm. P apperet är fr amställ t av
5- 10 0/olump och resten cellulosa. D essa vik t är 60 g/m2 vart ill kommer
25 g/m2 gummering. T ryckfärgerna levererades av AB Tr yckfärger-Gleitz-
ma nn.

Den första tryckningen företogs med tryckcylindern för Sveriges 25-
öresvalör och a vsåg de färgprov, som bedömdes v id den nord iska post-
sammankomsten i Göteborg i juni 1956. Samma cy linder användes t ill både
de röda och blå färgproven men t ryckningen skedde med olika p ressar :
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Färgp rov sa rk med p rof . O lle H jortz bergs an teck ning.

De röda färgproven trycktes i Goebelp ressen (fyra olika nyanser) och de
blå i WIFAG-pressen (fem olika nyanser). P rovtrycksarken omfattar 120
märken och är tandade lodrätt . Röda provtryck förekommer dessutom
otandade. På ett i Postmuseum förvarat ark (i röd färg) har antecknats:
»Denna fär g förordas. O lle H jortzberg» och är alltså tryckt i den god-
kända färgen för de lägre valörerna. Eft er det att färgerna slutgilt igt ut-
valts den 15 juni 1956 visade det sig vara omöjligt att anskaffa den röda
färg, som godkänts för de lägre valörerna. N ya färgprov fick därför t ryc-
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kas med tillgängliga färger. Dessa framställdes i WIF AG-pressen i t re olika
nyanser och åter användes den svenska 25-öres-cylindern. Dessa p rovtryck
är alla lodrätt perforerade. De slutgilt iga färgerna är karminröd resp.
ultramarin.

Då man löst besvärligheterna med den röda färgen kunde tryckningen
börja den 3 septembe r 1956. Den avslutades den 6 oktober och tog alltså
fem veckor i anspråk .

Som förut nämnts t illverkades de svenska nordenfr imärkena i rullar och
de övriga ländernas i ark. Arkens format är 25 X 26,5 cm. De lodräta mar-
ginalerna blev onaturligt breda (ca 5 cm), något som man tydligen reage-
rade för på Island eftersom dessa marginaler beskars efter leveransen till
Island så att arken fick storleken 19,5X 26,5 cm.

De tryckpressar, som användes till de olika valörerna, upp lagor etc.
framgår av nedanstående tabell. Undersökningen av de använda pressarna
grundar sig på ett ganska litet material och uppgifterna i det ta avseende
kan alltså visa sig vara ofullständiga.

Första
Land, valör t ryckn. - Press1) Upplaga

dag

Danmark 30 14.9 G 10.000.000
60 17.9 \YI 3.750.000

Finl and 20 25.9 G, W 5.000.000
30 24.9 G 5.000.000

Island 1.50 3.10 G 1.000.000
1.75 5.10 G 500.000

N orge 35 10.9 G 3.937.000
65 5.9 G 1.975.000

Sverige 25 5.9 w 20.923.900
40 3.9 w 3.975.900

40.860.900 15.200.900
1) G = Gobelpressen

W = WIF AG-pressen
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Sp eciella Jörstadagsstämp lar anv ändes i Dan ma rk , Finland , Island och Sv erige.

Utgivningsdag och f örstadagsstämplar
N ordenfrimärkena gavs ut på N ordens dag den 30 oktober 1956. På

grund av försening med leveransen ankom de danska fr imärkena t ill Fär-
öarna först den 6 november, vilket har et t v isst intresse eftersom ögruppen
i vissa sammanhang anses som ett sjätte nordiskt land (bl.a. är Färöarna
liksom även Åland numera represent erade i N ordiska Rådet). I alla de fem
länderna utom N orge användes speciella förstadagsstämpl ar, i Sverige
t .o.m. två olika.

I Danmark expedierades 61.510 förstadagsbrev. Förstadagsstämpeln är
den vanliga permanenta använd i Köpenhamn. Dessutom avstämplades i
T6rshavn på Färöarna et t antal förstadagsbrev den 6.11. T6rshavns vanliga
datumstämpel kom t ill användning.

De finska förstadagsbreven avstämplades i H elsingfors med en special-
stämpel tecknad av Toivo Toivola med de nordiska ländernas kart a som
motiv . Upplagan är inte känd. I sammanhanget måste varnas för den tre-
radiga stämpel med texten »Mariehamn / 30/ 10 1956 / N ordens Dag», som
framställts helt privat av någon filatelist eller fr imärkshandlare och på-
trycktes brev fr ån Mariehamn (frankerade med et t finskt 20 mk och et t
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Sv ensk t sp ecial k uv ert v ars bild mak ulerats av p ostv erk et .

svenskt 25 öres frimärk e), som den 30.10 inl ämn ades ti ll postkonto ret för
förstadagsstämpling. Stämpeln är helt inoff iciell och har ingen som helst
anknytning t ill posten. Dess enda uppgift torde ha varit a t t locka fila telis-
ter a t t köpa dessa förstadagsbrev, v ilket också fr ankeringen v isar. Sam-
frankering med et t finskt och ett svenskt fr imärke är inte off iciellt t illåtet
men då det finska fr imärket täckte port ot (breven är öppna och beford ra-
des därför som trycksaker) dubbelt t .o .m. hade man inget at t invända vid
postkontoret i Mariehamn.

I sländska postverket lät avst imp la förstadagsbreven i Reykjavik med
den vanliga förstadagsstämp eln utan speciell anknytning t ill nordenfr i-
märkena. U pp lagan är okänd .

Antalet förstadagsbrev i N orge fr ån dävarande Post verkets frimerkeslag
ti! samlere i O slo var ca . 20.000. Ingen speciell förstadagsstämp el använd es.

I Sverige slut ligen avstämp lades 67.616 FD C vid P FFS i Stockholm.
D essutom expedierades 9.200 försänd elser den 30/ 10 fr än Postmuseum för-
sedda med den specialstämpel, som an vändes den 30/ 10- 4/ 11 med anled-
ning av en i anslutning t ill N ordens dag anordnad utstä llning av norden-
frimä rkena. Bäda stä mplarna har enl igt uppgift tecknats av Arne Wal lhorn.

T ill förstadagsbreven framställdes en rik flora specia lkuvert . Som ett
kuriosum kan nämnas, at t i Sverige användes kuvert med en avbildning
i röd färg av 25-öresvalören. Dett a föranledde svenska postverket at t ma-
kulera denna avbildning med sicksack linjer. D et är nämligen förbjudet a tt
förse kuvert med färgbilder, som kan förväxlas med fr imärken.
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N ordenfr imärkena fick et t mycket gott mottagande av allmänheten.
A ven fi latelisterna ansåg märkena ovanligt lyckade och de blev mycket
pop ulära. Det ta avspeglades bl.a. av det stora antalet förstadagsbrev . Den
svenska upplagan var en av de dittills största. Frimärkena slutsäldes ocks
relativt snabbt vid postanstalterna.

Succen med 1956 ärs nordenfrimärken föranledde en ny framstöt fr n
föreningarna N orden med anhållan om en ny serie till nästa N ordens dag
1961. Framställn ingen avslogs emeller tid och först 1969 gavs det på nytt ut
nordenfr imärken.

Käll f örteckning

T ry ck ta källor
N ordisk Posttidskrift, nr 6 1952, 2 1956, 1 och 4 1957
Post rytt aren 1960
Protokoll från föreningarna N ordens delegerademöten, i Reykjavik 1- 3.6

1949, i  H osbjor 1- 4.9 1950, i  Reykjavik 26- 28.8 1955
Protokoll från N ordiska postkonf erenserna , i Stockholm 4- 6.3 1949, i

Köpenhamn 29- 31.3 1951, i Finland 27.6 1.7 1951, i Oslo 21- 23.4
1952, i Reykjavik 13- 17.7 1953, i Köpenhamn 21- 23.9 1954, i H el-
singfors 10- 14.9 1956

Protokoll från N ordisk Postsammank oms t i Göteborg, 15.6 1956
Off icielle meddelelser fra Post- og Telegrafva senet (Danm ark), nr 41 1956
Post- och telegrafstyrelsens cirkulärsamling (Finland), nr 145 och 146 1956
Sirkulr e fra Poststyret (N orge), nr 22 1956
Kgl. Generalpoststyrelsens allmänna cirkulär (Sverige), nr 282, 286, 296

och 309 1956

O try ck ta källor
Förslagsskrivelse från svenska föreningen N orden till Kg!. Genera lpost-

styrelsen ang. utgivandet av nordenfrimärken 1951, den 3.3 1951
PM ang äende teckningsförslag till nordiska fr imärken med gemensamt mo-

tiv (Sverige)
Förslagsskrivelse till Poststyret frän den norska föreningen N orden ang.

nordenfr imärkenas utgivningsdag, den 30.5 1956
Dessutom har informationer erhällits i brev frän de olika länd erna s post-

styrelser och föreningen N orden.
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