
STILD RAG HOS VÅRA FRAN KOTECKEN X

ARBETE OCH I N D USTRI  -

av Gilbert Svenson

I Sverige förekommer arbetsmot iv relativt sent i motsats till i andra
länder t . ex. Unger 1916, Tyskland 1921, Estland 1922 och Finl and 1930.

A rbetssk ildringar smeder och gruvarbetare ef ter teck ningar av P. N eu. Ty skland 1921.

Riktiga arbetsbilder finns hos våra fr imärken först 1956 på valören 10
öre i serien järnvägsjubileet. Detta märke visar tre rallare i arbete på en
banvall. Märket liksom de båda andra, et t 100-ärigt tägsätt (25 öre) och
r stabron i Stockholm frä n 1929 (40 öre) tecknades av Mark Sylwan och
graverades av Sven Ewert (10 öre) och Arne Wallhorn (25 och 40 öre).

Järnvägen
100 är
Sylwan
Ewert
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Om man så vill hade det förekommit ett par arbetsbilder även på äldre
svenska fr imärken. I O lle H jort zbergs postjubileumsserie 1936' finns på
valören 10 öre en postbonde i dräkt frän 1600-talet, som st retar med posten
i regn och motvind. Detta var f. ö. enda utpräglade arbetsbilden i denna
festl igt ritade serie om man undantar de båda post iljonerna på diligens-
bilden (30 öre). Det var ocksä H jortzb erg som tog upp et t annat arbets-
mot iv, denna gång från lantbruket i 1948-ärs pionjärserie som visar den
plöjande bonden2 •

Jordbruk och boskapsskötsel är annars ganska styvmoderl igt behandlade
som motiv på svenska fr imärken. De allmänna lan tbruksmöten a 1946 fick
visserligen fri märken, me n mot ivet med de fel tecknade hästarna av-
skräckte mö jligen från fortsatta försök.

1970
Poleirkeln
N ilsso n-
Skum
Slania

1959
D omän-
v erket
L jungberg
Ek ho lm

197 1
T immerfo ra
L jungberg
Gutschmidt

1970 utgavs i kombina tionshäftet Polcirke ln ett motiv med renskötsel.
Detta är kanske inte Sveriges mest betydande boskapsskötsel, men bilden
är högst autentisk genom att motivet valdes efter en teckning av den sär-
präglade lapske konstnären N ils N ilsson-Skum. Motivet blev ett lycko-
kast i detta, som helhet populära häfte, som gav den brevskrivande allmän-
heten en variati onsmöjlighet när det gäller motivfr imärken. H ela häftet
kom f. ö. påpassligt som ett inlägg i årets stora N orrlandsdebatt . Slania
svarade för den vackra gravyren.

Svenskt skogsbruk har fått flera fr imärken, tidigast 1959 när Domän-
sty relsen fyllde 100 är' . Pa den högre valören 1,40 kr ser man en skogs-
arbetare, som just har fällt en fura med sin motorsåg. Sven Ljungberg sva-
rade för dett a fr imärksmotiv och samme konstnär anför troddes också upp-
gift en att teckna ett nytt fr imärke i bruksserien till valören 60 öre som
utgavs 1971.

Den nya 60-öresvalören visar en småländsk t immerfora på en vinterväg.
Foran är lastad med ått a stockar och bonden, som kör och sitter uppkrupen
på lasset är klädd i moderna gummistövlar. Att motivet visar nutid antyds
också av taggtrådsstängslet längs vägen. Bilden blev kanske lite torr och

1 G ilbert Svenson, St ildrag hos våra fr ankotecken, Sthl m 1969 sid . 85 ff.
" a.a. sid. 136 f f.
a. a. sid. 145.
' P ost ryt taren 1969 Stildrag etc . sid. 115 f.f.
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Rallare i arbete, teck ning av Mark Sy lv an sam t v alören 10 öre järnv i gsjubileum 1956.
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illust rationsakt ig och gra vyren gör det osäkert om hästen håller huvudet
rak t fr am eller vänder sig bakät. O ronens stäl lning tyder rent av på det se-
nare. Gravyren gjordes av Gutschmidt , som varit mycket t rogen mot den
litet karga förlagan.
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R ensk ötare i arbete, teck ning av N ils N ilsson Sk um och f rimärk e 45 öre i häf tet Pol-
cirk eln 1970. Grav y r: Slania.

1970
T immer-
flott are
Ehr&en
Franzen

En av de bästa och livfullaste arbetssk ild ringar som finns på svenska
fr imärken teck nades av Svenolov Ehren för valören 45 öre i bruksserien
1970. För lagan var t roligen ett fotografi av Erik Lundqvist som omarbe-
tades t ill fr imärksbild . Frimärket t rycktes i t vå färger blått och brunsvart
och gravyren där särskilt vatt enskild ringen är ut märkt gjordes av Majvor
Franzen.
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Sk ogsarb eta re ef ter teck ning av A k seli Gallen- Kallela. G rav y r A rth ur Schuwich t .
Fin land 1930.

N är ILO :s 50-årsjubileum firades 1969 tog Postverket upp konstnären
Albin Amelins mälning »Arbeta rhuvud»  f rän  början av 30-talet, som mo-
tiv till de båda fr imärkena i valörerna 55 öre rödkarmin och 70 öre svart -
blå. För sit t k raftfulla utförande uppmärksammades den svenska serien
int ernationellt . Den var kanske den motiviskt bästa som utgavs v id detta
jubileum, som firades av de flesta frimärksutgivand e länderna. Starkt bi-
dragande till fr amgången var Slanias gravyr, som tog väl vara på Amelins
pastosa mälningssätt. Det blev ett heroiskt port rätt över en anonym ar-
betare, som också förde tanken t ill 1920-talets bi sta fr imärken fr ån Sovjet
med liknande motiv.

År 1970 ändrades motivet på det bara två år gamla bruksfrimär ket i va-
lören 1 krona . Det tid igare hade visat Trandans. Det nya märket som
tecknats av konstnären Lars Lindeberg och graverades av Majvor Franzen

1LO 50 i r
Amel in
Slania
1969

1970
Gruvdrift
Lindeberg
Franzen
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DOMÄNVERKET 1859- 1959 DOMÄNVERKET 1859-1959
S V EN L UN G E se 8 . KH s c

Timmerf ällning med motorsi g av Sv en Ljungberg och v alören 1,40 i serien D omänv erk et
1959. Grav y r: Bernt Ek holm .

t ryck tes i svart färg på gultonat papper . Motivet visar en inter iör fr ån en
järnmalmsgruva med en modern borr mask in, som sköts av en arbetare
med tänd lampa på skyddshjälmen.

D ett a fr imärke har obestrid liga grafiska kvaliteter, men bilden är ändå
ganska rebusart ad jämförd med andra länders fr imärken med liknande
motiv t. ex . Polen 1947, Frankrike 1949 och D DR 1953. Med sin obe-
stämda y tterkontur och sin fr itt r itade text påminner märket något om
Sven Erixons Götstä lsfrimä rken frän är 1958.

1970
Industri
Ehr&en
Slania

År 1970 utga vs et t kombinationshäfte i valören 70 öre närmast avsett
för brev t ill utl andet. Det består av 6 frimärken som alla har olika motiv .
De t rycktes i t re färger gulbrunt , mörkblått och vinrött hos Post verkets
Fr imärkst ryckeri. Fr imärkena ritades av Svenolo v Ehren och mot iven går
delvis in i varandra som i ett puzzle. Följande bilder visas från vänster

1 Sc Post rytt a ren 1969 St ild rag etc. sid . 1OS ff.
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SVEN LJUN 6 8EI G .tc_l H w G UTSCHMIDTs

T immerf ora, teck ning av Sv en Ljungberg och v alören 60 öre, brnk smärk e 1971.
Grav y r: H W Gutschmid t.
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Sv enolo Ehrens teckning till timmerf lottare och bruksmärke i v alören 45 öre 1970.
Gravy r: Majv or Franzen.
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Fabriksarbetare. Teckning av A Volkov .
Sovjetunionen 1929.

A lbin A melins » b etarhuv ud» som blev f rimärksmotiv serien I LO 50 ar 1969.
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G ruv arbetare. Teck nin g av Decaris, Fra nk rik e 1949 och Z echow sk i Polen 1947. D et
p olsk a f rimärk et är grav erat av f ransmannen Ch, Mazelin (18821 969).

i övre raden : en traktor BM :s 668 Volvo SM 668 tillverkad hos Bolinder-
Munk tell. Den används vid t immert ransporter . Vidare ser man et t hamn-
motiv med fart yg och lyftk ranar där knippet av t immerstockar skjuter
in i bilden uppifrån vänster samt slutl igen et t skeppsvarv med et t fartyg
på stapelbädden och en närbild av en fartygspropeller samt därunder en
konstruk t ionsri tn ing.

I nedre raden ser man följande motiv : et t vat tenk raft verk, ett elektriskt
malmtägslok av model] 1967, tjänstevik t 273,2 ton, mal mu ppfordringsverk
och järnmalmslager samt en vänsterhänt tekniker i arbete.

Kombinationshäften av dett a slag är en svensk specialitet som började
utges. 19661• Sarnmantryck är annars ingen nyhet för Sverige. U tom i block
finns sådana i länder som Sovjet 1940, Frankrike 1943, Polen 1949, Tjec-
koslovak ien 1950, Ung er 1956, DD R 1964 och England 1965. Samman-
tryck med delad bild på mer än et t märke finns fr ån t. ex. D DR 1962,
Sovjet 1963 och U SA 1968 (rymd fart ). D DR gav redan 1960 ut ett par
fr imärken t ill Vårmässan i Leipzig, som i viss mån är föregångare t ill fri-
märken med delad bild genom att de har utstä llningsemblemet gemensamt.

' T . ex . VM i skrid skolöpning, D rottningholmsteat ern och Fa rtyg pa frimi rken 1966.
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G ruv d rif t ef ter teck ning av Lars Lind eberg och grav y r av Majv o r Fran z en . Bm k smärk e
i v alören 1 k rona 1970.
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Sv enolov Ehrens teck ningar till k ombinationshäf tet N ärin gsliv 1970 med sex f rimärk en
i v alören 70 öre. Grav y r: Stania.

I samband med Göteborgs 350-årsjubileum 1971 gav Postverket ut et t
nytt bruksfr imärke i valören 55 öre med motiv fr ån Skandiahamnen i
Göteborg, som är N ordens största containerhamn. Fr imärket är utfört
i det större liggande forma tet ' eller detsamma som användes för f rimä r-
kena i Poleirkelhäft et.

H amnmotivet tecknades av Svenolov Eh ren och gra verades av Slania
och v isar hamnen med den nya .A.lvsborgsbron i bakgrunden . I centrum
ser man en av Skandiahamnens t re containerk ranar som håller på att lossa
containers, som kan väga upp t ill 30 ton. Vidare ser man en grenslet ruck
som används för lastning och lossning av bilar och järnvägsvagnar . Fr i-
märket t ryck tes i två nyanser blå färg och blev uppmärksammat inte minst
i Tyskland, där det på et t för Sverige smick rande sätt jämfördes med den
egna utgivn ingen .

1971
Göt eborg
Co ntainer-
t ranspo rt
EhrCn
Slania

' C 2 62,5 / 26,5 mm.
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SV E R IG E 70
"a

SV.E R IG E 70

Ehr ens teck ningar till tv å f rimärk en i häf tet Sv ensk t näringsliv .
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Containert ransport, teck ning av Sv enolov Ehren till bruk sf rimänk e i v alören 55 öre 1971.
Grav y r: Slania.

Från år 1967 togs det in mera av nut id i motiven hos den svenska fr i-
märk sutgivni ngen. Ett osökt tillfälle kom med p ropagandafr imärkena till
högert rafikreformen den 3 september. Redan då lanserades et t större lig-
gande format (58,5 X 20,5 mm) som är obetydligt mindre än container-
frimärkets' .

1969 utgavs ett nytt automathäfte (2 kronor) närmast på grund av 1969
Tjörn leden

portohöjn ingen för vanliga brev fr ån 45 till 55 öre. H äftet innehåller Lennart
Olson

dubbel uppsät tning av valörerna 15, 30 och 55 öre. Motiv är t re fotogra- Franzen

fier tagna av den int ernationellt kände fotografen Lennart Olson, som
under 60-talet tog en serie fotografier av broar med starkt abstrakt bild-
verkan.

1 Srildrag etc. Post rytt aren 1969 sid. 135.
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Tjörn broarna ej ter f otog raf ier av Lennart O lson . U tgav s som f rim ärk en i v alörerna 15,
30 och 55 öre i et t automathäf te 1969.

Tjörnleden invigdes redan 1960 och de tre broarna som ingår i systemet
uppfördes a v AB Skånska Cement . Den längsta är 532 meter. Tjörn leden
tillhörde det märk ligaste som i vårt land skapades a v ingenjörskonst och
p recisionsarbete vid denna t id . F rimärkena i häftet graverades av Majvor
Franz en och tryck tes i blä, grön och svar t fär g pa ett gräton at papper .
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