
NYA SVENSKA FRI MÄRKEN

Under tiden 1 juli 1973 - 30 juni 1974 gav
Postverket ut nio utgåvor av m innesfrimärken.
De illustreras på de fölJande sidorna tillsam-
mans med de bruksfrimärken med nya motiv
som gavs ut under samma tid . Om inget annat
sägs har frimärkena framställts i stålgravyr vid
Postverkets frimärkstryckeri i Stockholm . Till-

verkningen av häften och rullar har i samtliga
fall gjo rts vid Frimärkstryckeriet.

Den 22 september 1973 utgavs, i anslutning
till Frimärkets Dag , ett nytt postkort för Post-
museum i valören 65 öre . Postko rtet har utfor-
mats av Z latko Jakus och Sven Höglind och har
tryckts vid Postverkets tryckeri.
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Mot fjärran mål
Den 22 september 1973 utgavs
ett fr imärkshäfte med namnet
Mot fjärran mål. Det innehö ll fem
märken med o lika mot iv, i valören
1 kro na. Fem v itt beresta svenskar
är avbildade på fr imärkena:

Carl Peter Thunberg (1743-
1828) var professor i botanik och
medic in oc h lärj unge t ill Linne.
Som läkare i holländsk tjänst
gjo rde han en resa t ill Sydafr ika,
Japan, Java oc h Cey lon. Anders
Sparrman (1748- 1820 ), läkare,
botanist och forskn ingsresande ,
var oc kså lärj unge t ill Linne. Han
gjorde långa resor och fö ljde bl a
med på Cooks andra vär ldsom-
seg ling 1772- 177 5. A E Norden-
skiö ld (1832- 1901 ), geo log och
forskni ngsresande, är mest känd
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för sin färd genom no rdostpas-
sagen med fartyget Vega. S A
An dre e (1854 - 1897) var ingenjör
och f ysike r och företog flera
vetenskap liga ballongfärder. Ar
1897 begav han sig ut på den be-
römda exped it ionen mot Nord-
polen unde r v i lken han och hans
två fö ljeslagare omkom. Sven
Hedin (1865 - 1952) före tog fo rsk-
ning sresor till Centralasien, som
han har skildrat i f lera böc ker.

Frimärkena har tecknats av
Svenolov Ehren och g raverats av
Czeslaw Slania.

Häftet innehö ll t io fr imärken i
valö ren 75 öre med fem ol ika
mot iv. Mot iven hade valts ut bland
ca 3 300 bidrag t ill en fototäv ling ,
Kultur som håller på att försv inna,
som arrange rades av Nordiska
Museet , Fotofrämjandet och Post-
verket . Frimärksbilde rna v isar
plöjn ing med oxar, bearbetning
av lin, potat issättning , brödbak på
Got land och hav resådd med rad-
såningsmaskin.

Frimärkena har graverats av
Czeslaw Slania efter foton av N ils
P Blix , S Cajmatz, Yn gve He ll-
st rö m och Horst Tuulosko rpi.

Nordiska Museet 100 är
Nord iska M useet f irade 100-års- S kydda djuren
j ubileum 1973, och med an led- Den 24 oktober 1973 gav Post-
ning av detta gav Postverket ut verket ut ett automathäfte med
ett f rimärkshäfte den 24 o ktober. bruksfr imärken, Skydda dj uren,
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som var avsett för de nya fem-
kronorsautomaterna som började
prövas på ett 70-tal platser under
hösten 1973. Frimärkshäftet
innehöll to lv frimärken med sex
olika mot iv av ut rotningshotade
djur: lo , pilgrimsfalk, utter, gråsäl,
varg och havsörn. Valörerna var
10, 20, 25. 55, 65 och 75 öre.

Z latko Jakus har graverat havs-
örnen efter foto av S ixten Jons-
son samt varg och gråsäl efter
foton av Ragnar Holmqvist . Maj-
vor Franzen-Matt hews har grave-
rat lodj uret efter foto av Åke Lin-
dau och pilgrimsfalken efter foto
av Peter Lindberg , och Arne Wall-
horn har graverat uttern efter foto
av Astrid Bergman Sucksdorff.

SKYDDA DJUREN
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Gustaf VI Adolf
1882- 1973
Med anledning av Gustaf VI Adolfs
bortgång gav Postverket den 24
oktober 1973 ut två minnesfr imär-
ken i valörerna 75 öre och 1 krona.

Fotograf iet av kungen har tagits
av Lennart Nilsson, och fr imärks-
bilden har komponerats av Sven
Höglind . Märkena har graverats
av Czeslaw Slania.

Allmogemålningar
1973 arsjulfr imärken, som kom ut
den 12 november, hade mot iv från
fyra allmogemålningar. Två av
mot iven gavs ut i ett häfte i valö -
ren 45 öre , de andra två hade
valören 75 öre och gavs ut i rullar,
där de förekom växelvis. De fyra

mot iven är utsnitt e ller detaljer
från allmogemålningar som repre-
senterar o lika landsdelar. Tre v ise
män av Abraham Clem etson 1796
föret räder Småland, och Lust iger
dans av Johannes Nilsson 1808
härstammar från Halland. Från
Dalarna är mot iven på de två mind-
re märkena: Korg med kurbits av
Björ An ders Hansson omkring
1805 och Ryttaren av Kers Erik
Jonsson 1838, som enligt inskr ip-
t ionen föreställer Kar l XIV Johan.

Orig inalen t il l de två sydsvenska
målningarna f inns i Nordiska
Museet , dalmålningarna hos Rätt-
v iks hemby gdsfore ning och i
Örebro läns museum. Frimärkena
har t ryckts i fotogravyr hos Har-
rison & Sons Ltd i Eng land.
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Gåslisa
Den 12 november 1973 gav Post-
verket ut ett bruksfr imärke i valö-
ren 10 kronor för att t i llgodose
postkassornas behov av 10-kro -
norsmärken i rullar. Motivet , Gås-
lisa, var hämtat från Ernst Joseph-
sons målning med samma namn,
som förvaras på Waldemarsudde.

Frimärket är givetv is int ressant
genom sitt mot iv, men det är
märkligt också i ett annat avseen-
de. Det har t ryckts i sex färgers
stålgravyr, och det är första gång-
en som Postverke ts frim ärkstry c-
keri har använt denna metod. För
tryckni ngen gjordes tva gravyre r,
en grund för de ljusa färgerna och
en dj upare för de mörka. Det var
Czeslaw Slania som graverade.
Frimärket valdes till 1973 ars

GASLISA
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vackraste svenska f rimärke i den Lasse Söderberg och graverats
omröstningstäv ling som Posten av Arne Wall horn. Märkena t ill-
ordnade i början av år 1974. verkades endast i rullar.

Nobel pristagare 1913
Den 10 december kom 1973 ars
Nobelfr imärken i valörerna 75 öre,
1kr  Och 1 kr  40 öre t ill minnet
av 1913 ärs Nobelpristagare.
På 75-öresmärket port rätteras
Alf red Werner, professor i Zurich
och pristagare i kemi, och Heike
Kamerling h-Onne s, holländsk
professor och pristagare i fysik.
Pa 1-kronasmärket v isas Charles
Robert R ichet , fransk fysiolog och
medic inpristagare, och på det
t redje märket Rabindranath Tago-
re, indisk diktare och tänkare och
pristagare i litteratur.

Frimärkena har tec knats av

NOBELPRIS TAGAR E 1913

Vintersport på skidor
Den 23 januari 1974 utgavs fr i-
märkshäftet Vintersport på skidor.
Det innehöll t io märken i valören
65 öre med fem skidmot iv: back-
hopp ning. längdlöpn ing for her-
rar, stafett , utförsåkning och
längdlöpni n g for damer.

Frimärksutgåvan hade en sär-
skild aktualitet genom att 1974 ars
världsmästerskapstäv lingar på
skidor hölls i Falun.

Frimärkena har graverats av
Majvor Franzen-Matthews (back-
hoppning och längdlöpning för
damer) och Z latko Jakus efter
foton av Tore Ekholm, Roony Jo-
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hansson, Björn Larsson och Stig-
Göran N ilsson.

S ulfitmasseprocessen
100 ar
Den 5 mars 1974 gav Postverket
ut ett jubileumsfrimärke till 100-
årsminnet av införandet i industri-
ell drift av sulf itmasseprocessen,
dvs den metod att framställa ved-
cellulosa genom att koka t räflis
under t ryck t illsammans med
magnesiumbisulf it lösning , som
ar1872 uppf anns av Carl Daniel
Ekman (1845- 1904).

Frimärket var i valören 45 öre
och tillverkades endast i rullar.
Det har tecknats av B irgitta Lund-
berg och graverats av Z latko
J akus .

SULFITMASSEPROCESSEN 100 AR
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HANS JART A OCH SAMUEL OWEN

Hans Järta och
Samuel Owen
Den 5 mars 1974 utgavs fr imärken
til l 200-arsmi nnet av Hans Järtas
och Samuel Owens födelse. Valö-
rerna var 60 resp 75 öre, och fr i-
märkena tillverkades endast i
rullar.

Hans Järta (1774- 1847) var
po lit iker och skriftställare . Han
var också ledamot av Svenska
Akademien. Han gjorde en stor
insats som sekreterare i det kon-
st itut ionsutskott som utarbetade
1809 arsregeringsform. Frimär-
ket med Hans Järta har tecknats
av Kerst in Abram-Nilsson och
graverats av Arn e Wallhorn.

Samuel Owen (1774 1854)
föddes i England och kom t ill
Sverige 1804. Han grundade en

mekanisk verkstad pa Kungshol-
men i Stockholm och kom att bli
en centralfi gur i Sveriges begyn -
nande industri aliseri ng . Frimärket
med Samuel Owen har tecknats av
Nisse Zetterberg och graverats av
Arne Wallhorn.

Stora Sjöfallet och
Ystad
Den 2 apr il 1974 utgavs två bruks-
fr imärken, Stora Sjöfal let i valören
35 öre och Ystad i valören 75 öre.
Den lägre valören t illverkades i
rullar och den högre i häften.

Det första fr imärket v isar det
mäkt igaste av de fem fall som t il l-
sammans bildar Stora Sjöfallet .
Så ser man fallet bara under åtta
veckor på sommaren, då vattnet
släpps på. Sjösystemet är, som så

STORA SJOFALLET OCH YSTAD
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många Norrlandsvatten. reglerat
för e lkraftsprodukt ion. Märket har
graverats av Majvor Franzen-
Matt hews efter ett foto av St ig T
Karlsson.

Ystadsmärket v isar ett gatupart i
med Kemnerska gården i för-
grunden. Staden Ystad är märklig
därför att den har en gammal. väl
bevarad miljö med många kors-
virkeshus. Märket har graverats
av Czeslaw Slania efter ett foto av
Ragnar Holmqvist .

Stockholmia 74
Den 2 april 1974 utgavs ett häfte
med jubileumsfr imärken, Stock-
holmia 74. Häftet innehöll åtta
märken med samma mot iv i valö-
rerna 20, 25. 30 och 35 öre. Priset
för häftet var 3 kr, varav 80 öre

STOCKHOLMIA 74
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utgjorde bidrag t ill f inansieringen
av den internat ione lla fr imärks-
utställningen Stoc kholmia 74.

Frimärksbilden utgörs av en
st iliserad bild av det cent rala
Stockho lm. Den tecknades av
Ture T ideblad t ill 1924 års fr i-
märksutgåva med anledning av
den åttonde världspostkongres-
sen. som hölls i Stockholm. Vid
tryckningen av Stockho lmia-fr i-
märkena har använts gravyrer
med större valörsiffror än i 1924
års utgåva. I fr imärksmot ivet ingår
också ny text och utställningens
emblem.

Gravyren t ill 1924 års fr imärken
utfördes av Paul Wilcke. Grave-
ringen av emblem och text t ill
1974 års fr imärken har gjorts av
Zlatko Jakus.

Europa 74
Den 29 april 1974 utgavs två jubi-
leumsfrimärken. Europa 74, i
valörerna 75 öre och 1 krona.
Mot iven utgjordes av två skulp-
turer, Gestalt i storm av Bror
Marklund 'och Picassoskulpturen
i Krist inehamn.

Europa-fr imärkena ges ut av
medlemsländerna i de europeiska
post- och te leförvaltningarnas
samarbetsorgan. CEPT. De första
märkena kom ut 1960. Nytt för i år
är att man har skilda mot iv men ett
gemensamt tema. som den här
gången är skulptur.

Gestalt i storm har graverats av
Arne Wallhorn efter ett foto av
Georg Oddner. Picasso-märket
har graverats av Czeslaw Slania
efter ett foto av Mats Halmstrand.
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Bilden v isar den 15 meter höga
skulpturen som står på en udde i
Vänern. Den ingår i en serie mål-
ningar och skulpturer med
Picassos hustru Jaque line som
genomgående tema.

Carl XV I G ustaf
Den 29  ap ril  1974 kom de första
bruksfrimärkena med en bild av
vår nye kung, Carl XVI Gustaf .
Valörerna var 75 öre och 1 krona.
Det förra fr imärket t illverkades i
både häften och rullar, det senare
enbart i rullar. Bilden av kungen
har tagits av Lennart Nilsson.
Texten på frimärkena har utfor-
mats av Sven Höglind, och gravy-
ren har gjorts av Czeslaw Slania.

Världspostföreninge n
100 är
Den 7 juni 1974 gav Postverket ut
t re f rimärken t ill Världspostför-
eningens 100-årsjubileum. Två
mot iv från Centralposthuset i
Stockholm med valören 75 öre
kom ut t illsammans i ett häfte.
1-kron asmärke t , som gavs ut i
rullar, har som mot iv lantbre vbära-
ren på den nordligaste lantbrev-
bäringslinj en i Sverige, Kare-
suando- Kummavuopio.

Frimärkena med mot iv från
Centralposthuset i Stockho lm har
graverats av Czeslaw Slania efter
foton av Ragnar Holmqvist och
Lennart Olson. Märket med mot iv
från vår nordligaste lantbrev-
bäringslinje har graverats av

Majvor Franzen-Matthews efter
ett foto av Börje Rön nberg .

Västkust
Den 7 juni 1974 gav Postverket ut
turisthäftet Västkust. Det innehål-
ler t io fr imärken i valören 65 öre
med fem mot iv från väst kusten:
Regatta, Vinga fyr, Varbergs fast-
ning , Trålf iske och Mollösund.

Majvor Franzen- Matthews har
graverat Regatta efter ett foto av
Thore Leykauff och Varbergs fäst-
ning efter foto av Eri k Liljero th.
Z latko Jakus har graverat Vinga fyr
efter foto av Lars Söderbom ,Tral-
f iske efter foto av Walte r Heden
och Mollösund efter foto av Harry
Ditt mer.
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