
1969 ÅRS  N ORDENFRIMÄRKEN
av Bo Isacsson

N ordenfr imärken, d . v . s. frimärken med gemensamt motiv, som sym-
boliserar nordisk samhörighet och nordiskt samarbete, gavs ut i de fem
nordiska länderna första gangen 1956.' Samma år emit terades också de
första Europafr imärkena som ett uttryck för den europeiska enhetstanken
på kont inenten av de sex medlemsländerna i kol- och stälunionen (nuva-
rande EG). Europafrimärken har sedan dess kommit ut årligen, sedan 1960

CEPT :s regi (CEPT = Conference Euro peenne des administr ati ons des
Postes et des Telecommunications, Europeiska post- och teleföreningen),
i v ilken de nordiska post- och teleförvaltningarna är medlemmar. D en
andra utgå van nordenfr imärken lät vänta på sig ända t ill 1969 men 1971
beslutade N ordiska postkonferensen att sådana frimärken med början år
1973 skall utges i princip vart tredje å r. 1973 års märken avbildar N ordens
H us i Reykjavik . Sedermera har beslutats att N ordenfr imärkena (fr . o. m.
1976) och Europafr imärkena (fr . o. m. 1974) inte längre ska ha gemensamt
motiv utan gemensamt tema. Ett utgivande land får fr ihet att självt ut-
f orma motivet lokalt anknutet ti ll en bestämd motivkrets med undantag
för en gemensam symbol på varje märke.

N ordenfr imärkena 1969 gavs ut med anledning av att jämnt hundra år
förflutit sedan det postala nordiska samarbetet tog fastare former . 1869
undertecknades nämligen ömsesidiga avtal mellan Danmark, N orge och
Sverige om enhetl iga bestämmelser i den inbördes postutväxlingen. D essa
avtal slöts fem år före Världspostföreningens grundand e och betecknar
inledningen till det postala samarbete, som sedermera resulterade i N or-
diska Postföreningen.> Märkena uppmärksammar ocksä föreningarna N or-
dens 50-ärsjubileum enligt offi ciella cirkulär i Danmark , Island och N or-
ge. 1919 stift ades N orden-föreningar i D anmark, N orge och Sverige,
1922 i Island samt 1924 i Finland." Det är all tså föreningarna i de tre
förstnämnda länderna som kunde fira halvsekeljubileum 1969. Eftersom
N ordens dag3 int e firades 1969 och speciella jubileumsaktiviteter fr ån
föreningarna N ordens sida ägde rum först ca två veckor efter utgivnings-
dagen, är dessa N ordenfr imärken inte lika fast knutna t ill föreningarna
N orden som 1956 ärs (som ju gavs ut på N ordens dag den 30 oktober).

1969 års N ordenfr imärken är resultatet av fr amställningar från ett fler-
tal olika organisationer. Märkena diskuterades vid flera N ordiska post-

' Se P ostry tta ren 197 1 sid. 1111 38.
2 Se P ostryt taren 1971 sid . 112.
3 Se P ostryttaren 1971 sid . 111.
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konferenser1 med början 1958. På liknande sätt som för 1956 års serie an-
ordnades en internordisk tävling om motivet . Aven dessa frimärken är
således i sig själva ett utmärkt exempel på praktiskt nordiskt samarbete.

Föreningarna N ordens f örslag om ny a N ordenf rimärk en 1957
Vid 1957 ärs delegerademöte" med föreningarna N orden i H indsgavl

i Danmark fanns på dagordningen ett förslag från den finska föreningen,
Pohjola-N orden, att poststyrelserna i de fem länderna skulle övertalas at t
nytrycka 1956 års N ordenfrimärken. De nya frimärkena borde förses med
en tilläggsavgift , som skulle tillfalla föreningarna N orden. Varje förening
skulle enligt förslaget erhälla de intäkter försäljningen av fr imärkena gav
i det egna landet.

Delegerademötet satte sig mot såväl tanken på N ordenfrimärken med
tillägg som nytryck av 1956 års märken. Man ville i stället ha fr imärken
med ett helt nytt motiv och dessa borde ges ut redan t ill nästa N ordens
dag (1961 ). I enlighet med detta fick postmyndigheterna i Danmark, Fin-
land och N orge i början av 1958 ta emot förslagsskrivelser i frågan.

Ett intressant inlägg i fråga om motivet gjordes vid mötet av Färöarnas
delegat . Med hänvisning till den danska särlagstiftningen för Färöarna,
som erkänner öarnas invånare som ett folk, menade han att motivet inte
skulle symbolisera de fem nordiska staterna utan de sex nordiska folken.

Föreningarna N ordens förslag togs upp vid den N ordiska postkonfe-
rensen i Reykjavik i juli 1958. Man var allmänt negativ til1 förslaget . Det
ansågs, och det med rätta, at t N ordenfrimärken inte borde emitteras regel-
bundet vid varje N ordens dag, d. v. s. vart femte år. Detta kunde få icke
önskvärda konsekvenser för postverkens fr imärkspolitik . Andra interna-
tionella sammanslutningar skulle kunna tänkas komma att utöva pät ryck-
ningar med hänvisning till N ordenfrimärkena. I stället borde det vara
bättre att vänta med utgivningen till nästa N ordens dag efter 1961 ärs,
d. V . s. till 1966.

Danmarks förening hade i sitt brev föreslagit att frimärkena med
tanke på Europafr imärkenas lat inska inskrift »Europa» borde ha texten
»N orden» förutom landsnamn och valör. Förslaget förkastades dels av
formella och dels av praktiska skäl: Det skulle innebära för det första at t
frimärkena skulle få en icke önskvärd politisk innebörd och för det andra
att texten skulle bli olika i de olika länderna (i Finland tväsprä kig »Poh-
jola - N orden», i Island en omskrivning eftersom det inte finn s nägot
isländskt ord för N orden).

1 Se Postrytt aren 1971 sid. 112.
" Se P ostrytt a ren 1971 sid . 111.
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Förslagen om ny a N ordenf rimärken 1961
Vid 1961 ärs Nordiska postkonferens, som hölls i H elsingfors i slutet

av november, diskuterades inte mindre än tre olika framställningar om
nya N ordenfrimärken.

Det första förslaget kom från N ordiska Rådet, som önskade ett spe-
ciellt frimärke med riksdagsmotiv i vart och ett av de nordiska länderna
med anledning av Nordiska Rådets nästa session, som skulle hållas i H el-
singfors den 17- 23 mars 1962, och som tillika markerade rådets t ioårs-
jubileum. Denna framställning avslogs på grund av tidsbrist .

I Finland kom en specialstämpel (tecknad av Matti Vainikainen) till
användning med anledning av sessionen, som hölls i riksdagshuset. Stäm-
peln användes i H elsingfors vid ett tillfälligt postkontor, som öppnats i
anslutning till sessionssalen och som fungerade under hela sessionstiden.
Sammanlagt stämplades med denna specialstämpel ca. 10.000 försändelser.

H E L S I N K I
PO HI O 1S M F UVO ST O

«an s 17362IO.SESSION E ' '

N O R D I S K A R D E I

HELSINGFO RS

N ordenf rimärk en f öreslogs med anledning av N ordisk a R ädets 10:e session 1962. En
specialstämp el, teck nad av M att i Vainik ainen, v ar i bruk i H elsingf ors.

Ytterligare en framställning fördes fram av föreningarna N orden. Tyd-
ligen hade den finska föreningen tagit muntl ig kontakt med post- och
telegrafstyrelsen i H elsingfors. Man föreslog flera tänkbara utgivningsår :
1964, då den finska föreningen firade sitt fyrtioårsjubileum och stod som
värd för föreningarna N ordens delegerademöte, 1966, dä nästa N ordens
dag skulle firas (och de första N ordenfrimärkena blev t io år) samt 1969,
då de flesta N ordenföreningarna fyllde 50 år. I första hand förordade
man 1969.

Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Stockholm, stod för det
tredje förslaget, som avsåg ett svenskt frimärke, 1962, till 550-ärsminnet
av drottning Margaretas död. Svenska postverkets konst- och programråd
hade behandlat ärendet vid tre sammanträden. Man förutsat te en enhällig

93



nordisk uppslutning k ring förslaget om fr imärket skulle ges ut och därför
lämnades frågan över till N ordiska postkonferensen.

Det visade sig att samtliga postförvaltningar var emot nya N ordenfr i-
mi rken redan 1962. I stället ansägs 1969 som ett lämp ligt ärtal . Dä hade
nämligen hundra är förflut it sedan de förut omnä mnda postavtalen me llan
Danmark, N orge och Sverige undertecknades. Aven 1966 framfördes som
ett tänkbart alternativ . Intressant att notera är att Finland gav utt ryck
för en tanke om ett stadigvarande nordiskt fr imärke utan särskilt jubi-
leumsmotiv . Drottning Margareta-fr imärkena avslogs på grund av det
udda år talet och dessutom fr amfördes betänkligheter fr ån flera håll mot
sådana frimärken.

Arendets vidare behandling sköts på fr amtiden men man var i princip
ense om at t nya N ordenfr imärken borde ges ut . Eftersom såväl riksdags-
som drottning Margareta-motiven ansågs olämpliga får finska föreningen
Pohloja-N orden, liksom 1956, anses som initiativ tagare till 1969 ärs N or-
denfr imärken.

N ordisk a postk onf erenserna 1963 och senare
N ordenfr imärkena behandlades åter vid N ordiska postkon ferensen i

Reykjavik i juli 1963 men något principbeslut om utgivningsår fattades
inte. På konferensen fanns en majoritet för en utgivning redan 1966. Då
fyllde de första N ordenfrimärkena tio är och dessutom hade femton är
förflut it sedan N ordiska Rädet stiftades. N orge och Sverige förordade
även nu 1969 fr ämst på grund av att fr imärksplaneringen i dessa länder,
som omhänderhas under medverkan av ett icke postalt p rogramräd, endast
med svärighet gav plats för ännu et t fri märke 1966. Fran finsk sida er-
bjöd man sig att ombesörja tryckningen i sin helhet . Fin lands Banks sedel-
t ryckeris resurser var nämligen tillräckligt stora för en sådan cent ral t ill-
verkning (av okänd anledning aktualiserades inte fr ågan vidare och saken
föll tyvärr i glömska).

Vid 1964 års konferens i Silkeborg, D anmark, i september fatt ades så
äntl igen, efter sex års diskussioner, beslut om att nya N ordenfr imärken
åter skulle ut ges 1969. Finska poststyrelsen fick i uppdrag att närmare
ut reda de prakt iska problemen till nästa konferens.

Visby stod som värd för 1965 års konferens, som avhölls den 29 juni
1 juli. Beslut fattades om de närmare bestämmelserna för en internordisk
tävling om motiv för de nya N ordenfr imärkena :

1) Ett N ordenfrimärke symboliserande nordiskt samarbete skulle ut-
ges 1969.

2) En internordisk tävling anordnades om frimärksbilden. Till denna
tävling hade varje nordisk postförv altning rätt att lägga fram
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högst två utkast . H ur förvaltningen fick fram dessa utkast
genom tävling inom landet eller på annat sätt var varje för-
valtnings ensak .

3) N ordiska postkonferensen skulle fungera som tävlingsjury.
4) Utkasten skulle ut föras i et t format motsvarande 6 gånger mär-

kets storlek.
5) Valet av frimärksbild skulle äga rum vid 1966 års N ordiska

postkonferens.
6) Till den konstnär , som segrade i den internordiska tävlingen,

skulle de nordiska postförvaltni ngarna gemensamt utbetala ett
pris av 2.000 svenska kronor.

7) Tävlingsbidragen skulle tillställas de övriga förva ltningarna före
den 1 mars 1966 i form av foton av or iginalutkastet (i det tas
stor lek och förminskade ti ll märkets storl ek). I god t id före 1966
års N ordiska postkonferens skulle tävlingsbidragen i original till-
sammans cirkulera ett varv mellan förvaltningarna i bokstavs-
ordning efter ländernas namn ( allas originalutkast skulle alltså
först sändas t ill D anmark, varefter samtl iga utkast vidaresändes
till Finland, Island, N orge och Sverige).

Som synes fastställdes inget speciellt format för fr imärkena, endast att
utkasten skulle göras i sex gångers förstoring. Teckningarna kom därför
att utföras i något olika dimensioner eftersom fr imärksformaten skiftar
något i de olika länderna. Som förebild för tävlingsbestämmelserna tjä-
nade CEPT :s årl iga tävlingar om Europafr imärken. N ågot beslut om
exakt utgivningsdag fattades inte.

Vid N ordiska postkonferensen i Abo i mitt en av augusti 1966 framlades
förslagsteckningarna för slutl ig bedömning. Varje postfö rvaltning delto g
med två teckningar. Man hade således tio förslagsutkast at t välja mellan.
De flesta var avsedda för trefärgstryck .

Sedan de t io skisserna cirkulerat ett varv mellan konferensens delt agare
och de fått en närmare presentat ion vidtog valet . Efter en ingående och
utdragen diskussion, under vilken ordföranden bl. a. förbjöd delegaterna
att rösta på det egna landets förslag, beslöt man enhälligt godkänna det
ena av de tvä svenska utkasten. I slutskedet lär valet ha statt mellan de
två svenska förslagen. Konferensen uttalade sitt erkännande av den höga
kvaliteten hos samtl iga deltagande förslag.

Den vinnande teckningens upphovsman, arki tekten  Sv en A k e Gustafsson,
Stockholm, inbjöds omedelbart eft er valet att besöka Äbo medan konfe-
rensen pägick . H an infann sig elva timmar senare och fick mottaga post-
förvaltningarnas tack och lyckönskningar för sin insats.
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1969 ärs N ordenfri märk en har till sk ill ad f rän 1956 ärs utgäv a t ry ck ts vid fy ra olika
try ck erier. Sv eriges 45-öresmärk e har f örutom i rullar äv en utgiv its i häf ten (se nästa

sida).
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De sv ensk a f rimärk ena i v alören 45 öre utgav s äv en i häf ten.
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I övrigt fattade konferensen följande beslut om de närmare detaljerna
k ring utgivningen :

1) Frimärkena skulle emit teras med anledning av N ordiska Post-
föreningens 100-ärsjubileum 1969.

2) Utgivningen skulle ske samtidigt i alla de fem länderna på en
senare fastställd dag.

3) Frimärkena skulle i varje land komma ut i två valörer motsva-
rande portot för brev i första vik tsatsen inom landet respektive
till utlandet. Färgen på den valör, som var avsedd för utrikes
brev fastställdes till ljusblå. Det andra märket f ick tryckas i för
varje land valfri färg.

Ut givn ingsdagen, första vardagen före den 1 mars d . v . s. fredagen den
28 februari 1969, fastställdes vid 1968 års N ordiska postkonferens, som
hölls i Reykjavik i början av juli. Datum valdes av tre huvudskäl:

1) Föreningarna N orden i Danmark, N orge och Sverige avsåg at t
fira sina 50-ärsjubileer omkring den 14 mars.

2) N ordiska Rädets 17:e session skulle inledas i Stockholm den 1
mars.

3) För D anmark var en utgivning i mars olämplig: Frimärken till
kung Fr edriks 70-ärsdag skulle ges ut den 11 mars.

Et t svenskt förslag om en frimärksutställning i Stockholm med delta-
gande av de fem nordiska postverken och försäljning av alla de fem län-
dernas N ordenfr imärken accepterades. U tställningen skulle öppnas på fri-
märkenas utgivningsdag [ utställningen fick namnet »N orden 1969» och
avhölls i postmuseum (se nedan)] .

Ländernas in terna teck nin gsv al
De enskilda länderna hade fr ia händer att anskaffa de två utkast, som

varje land fick delt a med i den internordiska tävlingen. Man har därför
förfarit något olika i de fem länderna.

De två  danska  tävlin gsbidragen valdes ut efter en begränsad tävling,
till v ilken nio konstnärer bjöds in. Inbjudan sändes ut den 13 0ktober 1965
och förslagen skulle vara Generaldirektoratet for post- och telegrafvaesenet
tillhanda senast den 1 februari 1966. Teckningarna skulle vara försedda
med signatur och åt följas av ett slutet kuvert med namnsedel. Dessutom
skulle ett fotografi i fr imärksstorlek bifogas [31,08 X 23,60 mm (bildyta
27,9 X 20,1 mm)].

Fem av de inbjudna nio konstnärerna deltog i tävlingen, nämligen :
Erik Lundgren, Köpenhamn (3 förslag)
H olger Ph ilipsen, Gentoft e (3 förslag)
Mads Stage, N yrup (12 förslag)
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Danmark s f ö»slag till N ordenf rim r k en 1969 giordes av Mads Stage (öv erst) och
Arne Ungermann.

H enry Thelander , H elsingör (3 försla g)
Arne Ungermann, Köpenhamn (2 förslag)

I allt kom således 23 förslagsteckning ar  in.  Bland de fyra inbjudna
konstnärer, som inte deltog, märks Viggo Bang, tecknaren av 1956 års
N ordenfr imärken.

De två teckningar, som ansågs bäst och således fick rep resentera D an-
mark i den nordiska tävlingen, visade sig vara ut förda av  Mads Stage  och
A rne Ungermann.  Stages teckning har som motiv fem personer sit tande
runt et t femkant igt bord. Ungermann har valt att representera de fem
nordiska länderna med fem kugghjul, som gr iper in i varandra. Bakgrun-
den är en N ordenkarta, trots att N ordiska postkonferensen redan bet räf-
fande 1956 års märken uttalat sit t avståndstagande fr ån kartbilder.
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S U  M I F IN LA N D
Finlands två bidrag till den internordiska täv lingen gjordes av Pentti Rahikainen

(överst) och Olavi V epsäläin en.

Alla de danska förslagen till 1969 års N ordenfrimärken presenterades
på en offentl ig utställning, som visades på olika platser runt om i Dan-
mark under hösten 1966.

I Finland gavs Pentti Rahikain en och Olavi Vepsäläinen uppdraget att
utföra var sitt förslag. Dessa tillhör Finlands Banks sedelt ryckeris konst-
närer, som regelbundet tecknar de finska fr imärkena. Utkasten är avsedda
för frimärksformatet 34 X 24 mm med en bildyta av 30 X 20 mm.

Rahikainens teckning visar en symbol bestående av fem par händer,
som griper in i varandra och som ordnats som en regelbunden femhörning.
Symbolen har en ganska stor likhet med den på Mads Stages danska för-
slag. En liknande femhörn ingssymbol finner man också hos islänningen
H öröur Karlssons utkast. Vepsäläinen har valt dels fem sköldar pa ett

v ikingaskepp och dels ett norrskensdraperi som symboler för det nordiska
samarbetet . Sköldarna byggs upp av de fem ländernas flaggor .

100



K R . 5,0 0
HG

2 '2

e,
/(A\

s L A N D

iSLAND6
Islands båda f örslag till 1969 års N ordenf rimärken tecknades av H örour Karlsson

( Skuggi») (överst) och Astmar Ölaf sson ( Simon»).

I Island anordnades en allmän tävling, som annonserades i radio och
tidningar den 2 december 1965. Förslagen skulle vara försedda med signa-
tur och följas av namnsedel i slutet kuvert . Bidrag skulle sändas t ill P6st-
og sfmamalastj6rnin i Reykjavik och på försändelserna skulle antecknas
»Samkeppni um nörrzent fr imerki ». Inga priser var uppsatta och teck-
ningarn a bedömdes av Post- och telegrafstyrelsen i samråd med en fi la-
telistisk konsulent .

Sammanlagt kom det in åtta teckningar fr ån sju konstnärer. Tävlingen
avgjordes den 10 februari 1966 och teckningarna med signaturerna »Skug-

10 1



gi» och »Simon» togs ut . De visade sig vara teckn ade av  H r öur Karlsson,
Mc Lean, USA, respekti ve  A stmar Olaf sson,  Reykj avik.

H ördur Karlsson gjorde pä sin tid teckn ingen ti ll 1965 ärs Europafri-
märken och har även svarat för några av FN :s fr imärken. H an är f. n .
verksam vid internationella valutafonden. H ans förslag till N ordenfr i-
märkena har en hel del gemensamt med Mads Stages danska och Olavi
Vepsäläinens finska förslag (se ovan). Dess huvudmotiv är fem represen-
tanter för de nordiska länderna förenade i en ring.

ö lafssons utkast visar en luftballong sammansatt av de fem nordiska
flaggorna och synbarl igen avsett att utföras i flerfärgstryck . Det måste
anses som det mest originella av samtl iga förslag.

De isländska förslagen är tänkta för frimärken i storleken 26 X 36 mm
med en bild yta av 23 X 33 mm.

I  N orge  inbjöds medlemmar i samm anslutni ngen  N orsk e Grafik ere  den
10 november 1965 t ill en tävling om utkast till N ordenfr imärkena . För-
slagen skulle vara Poststyret ti llhanda senast den 15 december 1965 och
bedömdes av en speciell jury på fyra personer. Fjorton av sammanslut-
ningens medlemmar deltog med sammanlagt 27 förslag (mellan et t och
fyra utkast per deltagare). De bästa teckn ingarna hade gjorts av  A rne Jon
Jutrem,  J evnaker och  A rne Lindaas,  Oslo. De var avsedda för fr imärken
med bildstorlek 33,5 X 21,1 mm.

Jutrems förslag (» Treet og de fem fugler») har som mot iv ett träd med
fem grenar samt fem flygande fåglar symboliserande de nordiska länder-
nas gemensamma strävanden. Teckningen föreligger i två versioner : Dels
i form av et t utkast och dels i form av en arbetsritning för stålgravyr.

Lindaas' förslag ( S hipping») visar et t v ikingaskepp med styrära och
fem passagerare, en fr ån varje nordiskt land. Teckningen bär landsnamnet
»D anmark» trots att det rör sig om ett norskt förslag.

Vid sammanträde med Postverkets konst- och programråd den 25
august i 1965 beslutades att fem konstnärer skulle anlitas att göra de
svenska  motivförslagen. N io konstnärer namngavs, vilka borde tillfrågas
i viss angiven ordning. Efter underhandskontakt bjöds följande fem konst-
närer in till en begränsad tävling:

P ierre Olofsson ( deltog med 1 förslag)
Sven Ake Gustafs son (5 förslag)
Ann- Margret D ahlqvist-Ljungberg (3 förslag)
Björn Berg (ca. 39 förslag)
Lennart Mörk (17 förslag)

Varje konstnär fick underteckna ett PM där han (hon) godkände täv-
lingsvillkoren. Skisserna fick gärna utföras i färger och formatet skulle
vara B-format, d . v . s. 24,0 X 31,25 mm med bildytan 20,5 X 27,25 mm.
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I
Sv ensk t f örslag till N ordenf rimärken 1969 av Pierre Olof sson, Öv erst utkast och under

arbetsritning.

Eftersom valören inte bestämts anmodades konstnärerna att ange den
med »60» i arabiska siffror. Aven allt skissmaterial som tillkommit under
förarbetet skulle tillsammans med förslagsteckningarn a överlämnas till
Poststyrelsen för att införl ivas med Postmusei samlingar. Förslagen skulle
vara inlämnade till Poststy relsen senast den 15 januari 1966.

Till varje inbjuden konstnär utbetalades en engångssumma på 1.500 k r
för all t ingivet skissmaterial. Dessutom honorerades arbetsritningar av de
förslag, som ansågs lämpliga för vidare bearbetning med 3.500 k r . D essa
arbetsritningar skulle utföras så, att de kunde återges i stålgravyrtryck.
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D t  ,  undre är pdmdlade f otostatkopior, avk f  •·  l S n A k e Gustaf sson. e va .
Sv ens a ors ag av v ilka det högra valdes ut f ör v idare bearbetning.
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Sv en Å k e Gustaf ssons originalutk ast och arbetsritning, som delt og i och sedermera v ann
den internordisk a täv lingen om 1969 lirs N ordenf rimärk e. Teck ning med tex tv ersioner

f ör de öv riga fy ra länderna av S Å Gustaf sson.
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O riginalen till de f em sk eppen pa 1969 ärs N ordenf rimärk en : Fem silv ermy nt f rän 800-
talet f unna på Björk ö (Birk a) i Mälaren utanf ör Stock holm. Tv å and ra my nt ur samma
fy nd av bildas på tv å sv ensk a häf tesomslag 1973 (5 öre Springare och 10 öre V ik inga-

sk epp, se nästa sida) .
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Samtliga inbjudna konstnärer bidrog med förslag (se ovan). Materialet
bedömdes den 17 janu ari 1966 vid ett sammanträde med konst- och pro-
gramrådet .  Sv en A k e Gustaf ssons  båtmotiv och  Pierre O lof ssons  runmotiv
utsågs at t r ep resentera Sverige.

P ierre O lofssons förslag är ut fört i stående format och återger de fem
nordiska ländernas namn sk rivna med runor : Islat , N uruak , T anmark,
Suithiuth och Finlant . D et måste anses som lyckat men med en utanför
N orden något svårförståelig symbolik .

Efter täv lingens avgörande fick de båda konstnärerna göra var sin ny
originalteckning (arbetsritning), som båda sk iljer sig något fr ån de ur-
sprungliga utkasten. H os S. Å . Gustafssons original ( daterat den 18.2 1966)
har tex ten (land och valörsiff ror) ändrats avsevärt . Se därom nedan .
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Vinnarteckningen och dess motiv
Det vinnande förslaget till 1969 års N ordenfr imärken tecknades av arki-

tek ten Sven A ke Gustaf sson, Stockholm. Det visar fem frisiska handels-
skepp, som konstnären ätergivit efter lika mänga, drygt tusenäriga mynt
fr ån Birka. Tävlingsjuryn ansåg att motivet på ett lyckligt sät t symboli-
serar de fem nordiska länderna och särskilt deras roll som sjöfarts nationer .

Sven Åke Gustafsson är född i Värmland 1922 och har gått igenom
H ögre konstindustriella skolan i Stockholm. H an hade tidigare tecknat
det svenska fr imärke, som 1964 gavs ut i två valörer till Uppsala Arke-
sätes 800-ärsjubileum. Aven den gängen fick han sit t uppslag fr än ett
museum : Frimärkena avbildar ärkebiskop Stefans sigill. Senare har han
tecknat svenska frimärken med sigill- och myntmotiv.

Redan fr ån början byggde konstnärens utkast på temat vattenvägarna
i N orden. Under ett samtal med den stockholmske museimannen dr H .
Ahnlund i det ta ämne nämnde denne Birka, som var beläget på Björkö
i Mälaren, ca 25 km väster om Stockholm. Staden var på 800-talet en
betydande handelsplats. Under slutet av 1800-talet hade man där vid ut-
grävningar funnit bl a tio silvermynt med handelsfar tyg som motiv .
Dessa mynt förvaras numera vid Statens H istoriska Museum (Kungl.
Myntkabinettet) i Stockholm. Fem av dessa mynts båtbilder användes som
förebilder till det slutl iga frimärksförslaget .

Det till den internordiska tävlingen inlämnade förslaget är den arbets-
ritning med datering » 18.2 1966» som omnämns ovan. Till vänster nedtill
på frimärksbilden finns de övriga fyra nordiska ländernas namn i mindre
bokstäver än landsnamn et S VERIGE».

H os Postmuseum i Stockholm finns fem förslagsutkast bevarade, alla
med myntmotiv . U tkasten består av tre original : Först endast en båt
(stäende format), sedan de fem fart ygen i svart mot vit bakgrund och
slutl igen den godkända bilden utan text (fart ygen i vitt med färgad bak-
grund). De två övriga utkasten är fotokopior av den godkända fartygs-
bilden med olika textversioner påmålade. Det ena av dessa ut kast god-
kändes för vidare bearbetning. Texten hos dett a utkast är gjord i samma
stil som den slutgiltiga arbetsteckningen (jfr . ovan) men landsnamnet
»SVERIGE» och valörsiffrorna är nägot mindre beroende pa att de övriga
landsnamnen i liten stil även upprepas under landsnamn och valör .

Sven Ake Gustafsson utförde ocksä textversionerna till de andra fyra
ländernas märken, eftersom hans originalteckning var avsedd för Sver iges
utgåva. Denna textteckning, som upptar alla de fyra texterna, är av någon
anledning gjord i svart mot vit botten i stället för i v itt mot svart bak-
grund.
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De silvermynt, som tjänade som förlagor ti ll teckningen, datera s till ca
år 825. P räglingsområdet förläggs till H edeby i nuvarande Schleswig-
H olstein. Myntens diameter håller sig med små variationer kring 20 mm
och vikten är ca 1 gram. De har som ovan nämnts hitt ats pä Björkö men
fynd av liknande mynt har gjort s också på Sönderjylland. Myntens fr ån-
sidor har varierande motiv, bl a tuppar på två av dem. I Postryttaren
1970 sid . 138 finns en mera ingående p resentation av mynten. Två andra
Birkamynt har avbildats pä häftesomslagen ti ll 1973 års svenska 5- och
10-öresfrimärken »Springare» och »Vikingaskepp».

D e utgiv na f rimärk ena
Samtl iga elva N ordenfr imärken utsändes den 28 februari 1969, dagen

innan N ordiska Rådets 17 :e session öppnades i Stockholm (pågick tiden
1- 6 mars). Som utgivningsorsak uppges off iciellt i D anmark, Island och
N orge förutom N ordiska Postföreningens 100-ärsjubil eum även förenin g-
arna N ordens 50-ärsjubileum. Detta torde bero på att det ursprungliga
förslaget om en utgivning 1969 kom från föreningarna N orden (se för-
handlingarna under N ordiska postkon ferenserna 1961 och 1968 ovan).
I N ordiska postkonferensens pro tokoll sägs dock uttryck ligen att 1969 ärs
nordenfr imärken gavs ut endast t ill N ordiska Postfö reni n gens 100- rs-
jubileum, även om hänsyn t ill föreningarna N orden togs vid fastställandet
av utgivningsdagen.

I varje land emitterades fr imärket i två valörer ; den lägre avsedd för
inrikes och den högre för ut rikes brev i lägsta viktsklassen. Färgen var
valfri för den lägsta valören medan den högsta skulle vara ljusblä. Sve-
r iges lågvalör trycktes i gråsvart medan D anmark, Island och N orge i lik-
het med 1956 valde röd färg. Finland emitterade endast et t märke 40
penni i ljusblå färg eftersom de inr ikes och utr ikes brevport ona var
lika.

Den svenska lågvalören ( 45 öre) utgavs i motsats till 1956 ärs mär-
ken även i häften. Inställningen 1956, at t man inte ville utöka antalet
tandningsvarianter genom att trycka märkena i häften, hade man tydligen
helt och hållet glömt bort . Frimärkspolitiken i Sverige har ju ändrats radi-
kalt sedan 1956. H äftesomslagets layout är av Jan Magnusson .

De svenska posttaxorna höjdes redan den 1 mars 1969. 45 öre blev då
porto för inrikes och utrikes postkor t . Denna valör var således användbar
på inrikes brev endast under utgivningsdagen, redan dagen efter erford-
rades ytterl igare 10 öre. Aktgängna vackra brev frankerade med 45 öre
N orden bör därför vara ganska sällsynta och svåråtkomliga.

Samtl iga länders märken är t ryckta i stålgravyrt ryck av resp. lands
ordinarie fr imärkstryckeri (Islands märken har dock t ryckt s i Sverige).
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Storlek, tandni ng och papper varierar därför mellan de olika ländernas
utgåvor. Finlands Banks sedeltryckeri erbjöd sig 1963 att ombesörja
tryckningen av samtliga länders frimärken. 1969 års märken hade då fått
samma karaktär som 1956 års. Tyvärr beaktades, av okänd anledning,
inte detta erbjudande.

Finlands frimärke fick ett något annorlunda utförande än övriga län-
ders genom att landsnamnet fly ttades ut fr ån fr imärksbilden och place-
rades lodrätt t ill höger om den. Orsakerna till dett a är t re:

1) Landsnamnet ä r ovanligt långt
2) Valörangivelsen är också ovanligt lång ( enligt gällande förord-

ningar mäste man använda formen »0,40», inte bara »40»)
3) Finland har ett annat fr imärksformat än Sverige och övriga län-

der, 30 X 20 mm bild yta i stället för 27,25 X 20,5, vilket innebär
att bilden är ca 3 mm längre.

Man måste erkänna at t den finska bearbetningen, som gjordes av konst-
nären  Pentti R ahikainen,  är ovanligt lyckad, eftersom själva båtmotivet
behöll sin ursprungliga stor lek, 27 X 20 mm.

Bulgarien utgav hösten 1968 tvä seri er frimärken under mottot »Sama rbete med de
nordiska länderna». Två av de inalles fy ra märkena var efterbi ldningar av 1956 och
1969 års nordenfr imärken med fem svanar resp. fem vikingaskepp som mot iv. D essutom
finns pa varje frimä rke de fem nordiska ländernas namn med latin ska bokstäver pa
liknande sätt som hos 1969 ä rs N ordenfrimärken. O rsaken ti ll ut givandet av dessa märken
är höljd i dunkel. En ligt uppgift gavs märkena ut ti ll ett plane rat bulgari skt statsbesök
i N orden, v ilket av kända orsaker (Tjeckoslovakienkrisen i august i 1968) uteblev . H ur
som helst sä finns det väl inte nägra speciella band mellan Bulgarien och N orden som
skulle ha rätt färdigat utgävan. Den far nog an ses vara utgiven pa spekulation, speciellt
som den salufördes med ensamrätt av en dansk fr imärksfirma. Man har exempelvis inte
heller brytt sig om att kon t rol lera texten pa de rutor som ingär i arken och som har
text på de fem nord iska sp råken. Den svenska versionen lyder felakti gt »I samband med
de skandinaviska länder».

Grav ering och try ck ning
Samtl iga märken är tryckt a i stälgravyrtryck . Detta förfarande fordrar

som regel en originalgravyr , d. v . s. en i en liten stålplatt a graverad spegel-
vänd bild av teckningen med tryckande partier nedsänkta i stälet . En
originalgravyr åstadkoms vanligen genom att en gravör streck för streck
ritsar in bilden i metallen med hjälp av sin gravstickel. Det ta förfarings-
sätt har dock ej använts för Finlands märke. Vid graveringen av original-
gravyrerna har något olika metoder använts. Eftersom beskrivningar av
olika gravyrmetoder inte förekommer så ofta ges här en relativt utförlig
skildring.
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Pentti R ahikainen bearbetade det sv ensk a· originalet f ör den f insk a v ersionen . Öv erst
originalteck ningen, med fy lld bak grund i och underst det utgiv na f rimärk et med v !iglinjer

z gravy ren.

De av den svenske gravören Czeslaw Slania utförda gravyrerna för
Danmarks och Islands märken motsvarar normalmetodiken. Slania an-
vände sig av Gustafssons originalteckning som förlaga vid graveringen
men har gjort egna text- och valör teckningar . Från en förstorad bild av
teckningen har gravören med hjälp av pantograf ritsat in bildens och
textens konturer i en asfalthinna, som anbringats på gravyrplat tan . Där-
efter har konturlinjerna etsats in i metallen. Pantografen har en utväx-
lingsanordning som gör at t gravyrplattans bild blir i exakt frimärksstor-
lek. Sedan asfalthinnan avlägsnats har gravören fullföljt arbetet för hand :
Djupgravering av skeppens konturer, text samt bakgrundslinjerna. Valör-
siff rorna saknas och i deras ställe finns ett blankt fält. Denna moderstans
har sedan härdats (uppvärmning i et t cyankaliumbad med en temperatur
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I IIa

En serie av d rag under arbetets gang av H . W . Gutschmidts sv enska grav y r, v ilk a steg
f ör steg v isar hur gravy ren v äx te f ram . A v d ragen har gjorts f rän den f örsta, inte god-

k ända· gravy ren, med större tex t under f rimärk sbilden.

av ca 800° C i ca 45 min med efterföljande hastig avkylning i vat ten)
och genom prägling förts över till en överföringsrulle (molett) av mjukt
stål. Denna har i sin tur härdats och frimärksbilden har sedan präglats in
i två stycken gravyrplatt or av mjukstäl . I dessa kopior, som är trogna
avbilder av moderstansen, har sedan resp. valörsiffror graverats. De fär-
diga kopiorna har därefter härdats och tjänat som originalgravyrer vid
t ryckcylindrarnas prägling (präglingen skedde med hjälp av molett, se
ovan).

De svenska märkena är graverade av H einz Gutschmidt, som använt sig
av en något annorlunda teknik än Slania. I stä llet för att gravera en mo-
derstans har han på förut beskrivet sätt gjort 70-öresgravyren färdig, som
sedan präglats in i en molett . Få denna har siffrorna »70» slipat s bort och
bilden präglades sedan in i en gravyrplatta, vars bild således saknar valör.
Talet »45» har sedan graverats i kopian, som blev originalgravyr för 45-
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Öv erst H . W. Gutschmid ts f örsta ej antagna grav y r, som utf örts som moderstans utan
v alör. Underst den godk ända grav y ren f ör v alören 70 öre, som ock så anv änts till 45-
öresmärk et . O lik heter f inns i tex ten und er f rimärk sbilden samt i bak grundens linjer,
v ilk a på det godk ända märk et gjorts ojäm na och oregelbundna f ör att ge int ry ck av

v atten (jf r Finlan ds märk e).

öresvalören. Vinsten med denna metod är att bara  en  kopia behöver fär-
diggraveras eftersom någon moderstans inte existerar .

Gravör Gutschmidt har gjort en första gravyr i form av en moderstans.
Denna gravyr refuserades emellertid, eftersom tecknar- och gravörnamnen
samt årtal under bilden har gjorts något för stora. Graveringen utfördes
under tiden 1.7- 18.8 1968. De godkända gravyrerna i valörerna 45 och
70 öre, som har texten under bilden i mycket liten stil, samt bakgrundens
linjer oregelbundna, så att de ger intryck av vatten, förelåg färdiga den
13.11 resp 5.11 1968. D et faktum att en gravyr refuserats förklarar san-
nolik t att en annorlunda graveringsmetod sedermera kom t ill användning.
En serie gravyravdrag visar i detalj hur graveringsarbetet fort skred (se
bild).
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Till N orges märken har en t redje teknik brukats. Gravören,  H enr y
W elde,  har utfört en exak t konturteckning med all text men utan valör-
siff ror och bakgrund, en s. k . arbetsritning. Denna har fotograferats och
et t posit iv på film i exak t frimärksstorlek har kop ierats. Filmposit ivet
har sedan exponerats mot en ljuskänslig gelatinhinna. H innan har an-
bringats med baksidan ( = sidvänd) mot en gravyrp lat ta och hinnans obe -
lysta (och därmed vattenlösliga) delar har tvätt a ts bor t med vatten . Gela-
tinhinnans belysta (härdade) delar har då blivit kvar på stålp lat tan, t y de
är inte vattenlösliga. Frimärksbildens kon turer kommer på dett a sät t att
svara mot de t ill stä lytan nedsänk ta dela rna av gela t inet . P la t tan med
den exponerade hinnan har sedan sänk ts ned i en syra (järnklorid) och
bildens kon turer har därv id etsats in i metallen t ill et t r inga djup . På
detta sät t har två gravyrplattor etsats. D e båda gravyrerna har sedan
färd iggraverats för hand på sedvanligt sä t t .

E fter graveringen härdades (jfr ovan) resp . originalgravyr och bilden
präglades under högt t ryck in i en cylindrisk molet t en eller flera gånger,
v ilken i sin tur härdades. Med hjälp av molet ten p räglades sedan t ryck-
cylindrarna, som innehöll två eller tre arkgrupper om vardera 50 fr i-
märksbilder (i Sverige är hela cylinderytan täck t med av tryck). T ryck-
cylindrarna var , för att underlätt a p räglingen, på galvanisk väg överdrag-
na med et t kopparskik t av ca 2 mm tjocklek . Efter präglingen k romerades
trycky tan . D ärefter företogs i Sver ige en efterp rägling av varje av tryck
för att göra dem tydligare.

Tryckcylindarnas storl ek samt antalet frimärksbilder och deras place-
ring varierar fr ån land t ill land . I D anmark, Finland och N orge har
t ryckcylindern gjorts så at t frimärksbildens  k ortar e  sida är parallell med
cylinderns kant och med fem fr imärksbilder längs generatrisen . Sveriges
och Islands märken (som t illverkades i Sverige) har t ryckts med cylindrar
som har fr imärksbildens  längre  sida längs kanten och som innehåller t io
fr imärksbilder längs generatrisen . D anmarks och N orges cylind rar inne-
håller två arkgrupper , Finlands och Islands tryckformar har t re. För Sve-
riges del är hela cylindery tan p räglad, med 10 av tryck i höjd och 24 längs
med cylinderns kanter. För häftesupplagan av 45-öresmärket har en spe-
cialcylinder p räglats, som har de undre fem radernas av tryck upp- och
nervända i jämförelse med de övre fem. R ullmärkena däremot är ti llver-
kade med en normal tryckcylinder med alla fr imärkena vända å t samma
håll. D et kan t illäggas at t de isländska märkenas a rk fått osedvanligt
breda lodräta marginaler (bredden motsvarar 1 1/ 2 frimärke). O rsaken
till det ta är at t det finns plats för y t terl igare tre fr imärksbilder mellan
t ryckcylinderns arkgrupper, eftersom den normalt rymmer 24 X 10 av -
tryck i stä llet för 3 X 50.

1 15
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H elark av Danmarks 60-öresmärke. Marginalinsk rip tioner i svart: A rknummer i ö h
och n v hörnet och löpande k ontrollnummer.
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Islands märken: Öv erst arkgrupp 1  /i  try ckcy lindern, i mitten arkgrupp 2 och nedtill
arkgrupp 3. Lägg märk e till marginaltex ten: A rksif f ror (1, 2 eller 3), cy linderteck en
(nollor), som avgränsar try cky tan (ark grupp 1 och 3) samt kontrollnummer i svart. Den
lägre valören, 6.5 k r., har de öv re arksif f rorna rättv ända, valören 10 k r. däremot har

dem omv ända (se nästa sida) .
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Finlands märke i valören 0,40 mk är tryckt med en tryckcylinder, som
helt och hället framstä llts genom etsning (tryckmetoden bör därför be-
nämnas etsgravyrt ryck eller fotomekaniskt gravyrtryck). Originalet , Rahi-
kainens bearbetning, har fotograferats och på fotografisk väg har sedan
ett fotooriginal med all text och väglinjebakgrund fr amställts. Fotoor igi-
nalet (ett diapositiv på film) har kontrollerats noga och retuscherats där
så ansett s nödvändigt . Et t filmark med 5 X 10 foton i fr imärksstorlek och
med alla marginalinskriptioner har kopierats i en mult ikopieringsmaskin,
där exakta avstånd såväl i sid- som höjdled erhölls. Efter kont roll och ev .
retuschering har man sä som slutprodukt fät t et t positiv pa film inneh äl-
lande samtliga de t re arkgrupper, som skulle finnas på t ryckcylindern.
Filmoriginalet kopierades mot en ljuskänslig gelatinhinna, som anbringades
mot cylinderytan. De vattenlösliga delarna av gelat inet har spolats bort
med vatten, varefter fr imärksbilderna etsats in i metallens yta . Se närmare
härom ovan vid beskrivningen av graveringen i N orge. Etsningen har
gjorts i fyra etapper (med järnklorid av olika styrka). Då syran bit it sig
tillräckligt djupt ner i metallen har etsningen avbrut its, cylindrarna spo-
lats av med vatten och den skyddande asfaltl ack, som anbringats på de
delar, som inte skulle etsas, borttagits. Därefter anbragtes en skyddande
kromhinna pä tryckytan. Denna etsningsmetod är unik i N orden [van-
ligen använder man raster vid fotograferingen och tunnflytande tryck-
färg (rasterdjuptryck)] . Metoden introducerades i Finland 1965 (anti tuber-
kulosserien med hundmotiv) och har sedermera helt och hållet ersatt det
»normala» förfarandet med handgraverad originalgravyr och eft erföl-
jande prä gling. Bl a har Sveriges två fr imärken till N aturvärdsäre t 1970
tryckts vid sedelt ryckeriet i H elsingfors och utgör et t intressant mellan-
t ing. Gravören, Czeslaw Slania, har gjort två gravyrer, en bakgrunds-
gravyr (rättvänd) och en (spegelvänd) gravyr med mot iv och text . Den
senare gravyren saknar valörsiffror. Dessa etsades in i t ryckcylindern se-
dan de hade färdigpräglats. Man har således präglat två cylindrar med
samma originalgravyr och sedan i den ena etsat in siffrorna »55» och i den
andra »70». Bl a har samtliga 1973 3rs N ordenfrimä rken tryckts pä samma
sätt med etsade tryckcylindrar .
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N:o \ 1389- 12 - 1963 N:o 1389- 12 1968

4 ,00 8 ,00 Z, 00 16 ,00 20 ,00. . . .········································· .

.

.......................................................................................................... . . . . .
i 4oo i soo i 2 o. 16.o» i . zoo :

1 
N:o! 1389- 12 - 1968 j N:o 1389- 12 i 1968 l

22.01.69

096082

H elark av det f inska märket. Marginalinsk rip tionerna (beställningsnummer och rad-
rnmmor upptill och nedtill samt tan dningssty rlinje i mit ten t v och datumt ry ck och
kontroll ummer t h) är tilltry ck ta separat i svart med undantag f ör radsummornas siff -
ror och sty rlinjen, som är blå. A rk grupperna kan skiljas med hjälp av sty rlinjen, som
å arkgrupp 1 saknar, å arkgrnpp 2 har två och å ark grupp 3 har tre smala korta linjer

som f örlängning åt v änster ( se nästa sida).
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Helark av N orges märk e valören 65 öre. I marginalen f örekommer datumtry ck och
k ontrollnummer i svart.
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: 3

N orma/ark f ör det sv ensk a 45-öresmärk et i häf ten . Öv re och und re ark hälf ten är i
tet e-beche f ör at t undv ika häf ten med olik a inhäf tning. I ark marginalerna tillk ommer

registermärk en, v ilk a besk ars t v eller t h v id inhäf tningen i omslagen.
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1969 års nordenf rimärk en: Samman/ attning av de f em utgåv ornas elva
f rimärk en IDAN MAR K IFIN LAN D IISLAN D NORGE SVERIGE

Orig.-teckn . Ark itekt Sven Ake Gustafsson, Stock holm

Bearb etad av Cz Slania

I 
Pen tt i

I 
Cz Slania

I 
H en ry Welde -

(text en) Rahikainen (texten)
H en ry Welde1-Arbetsritn.1 - Fotografisk

G ravy r

I 
Czeslaw

I 
Fotomeka-

I 
Czeslaw H en ry Welde H einz W.

Slania nisk (etsad) Slania
I

G utschmi dt

Valörer och

1

60 0 . mörkröd ! 0,40 mk

1

6,50 kr. röd 65 ö. röd 45 ö.gräsvart
färger 90 0 . ljusblå ljusblå 10 k r. ljusblå 90 ö. l jusb lå 170 6. 1iusl a

Tryckmetod Stalgr a vyrt r. Etsgravyr tr . Stälgravyr tr . Stälgra vyrt r . Stälgravyrt r.
Tryckeri Fri me rke- Fin lands Postverkets N o rges Banks Postverkets

crykkeriet, Banks sedel- fr im.t ryckeri Seddelt ryk- fr im.t ryckeri
Kob enhavn t rycker i, H k i Stockholm keri, O slo Stockholm

Tryckpress2 Rot at ionspr ., R otat ions pr. , R otat ionspr ., R ot at ion spr., R otat ionspr.,
M2 (Goebel) (STI F) (Goebel) (Goebel) (Goebel)
2-färgspress 6-färgspress 1-färgspress 2-färgspress 3-färgspress

Storlek (mm) I31,08 X 23,60
1

34,00 X 23,83
I 

31,25 X 24,00 I30,48 X 24,13
I 
31,25 X 24,00

Bildyta (mm) 27,9 20,1 30 20 27,25 X 20,50 27,5 X 21,1 27,25 X 20,50

Arkstorl ek" [2 50 [3 50 [ 3 50 [2 50 [24 10

Pappersty p Fluorescer. , O rd inärt , O rdin ärt , Fosforescer. , Fluorescer .,
gummerat i gummerat i gummerat i gummerat i gummerat i
rullar rullar rullar rullar ru llar

Tillverkare Peter Raf. H aarla AB Klippans A/S Bor re- AB Klippans
Temming, O y, Tamm er - Fin pappers- gaard, Fin pappers-
Gli.ickstadr fors bruk, Klippan Sarpsborg bruk, K lippan

Tandning4

I 
Ark tandning IDubbelkam- I Ark tandn ing Ark cand ning IArktandning

tandning

Ark- eller5 I L 126
IN ·o I - Lbest .nummer L 127 1389-12-1968 -

Marginal-6 Ark nummer Best.-nummer Arksiff ror Datumt ryck R eg.-märken
insk ri p- Koner.nr Radsum mor Cyl.-tecken Kon t r.nr C yls 1 o. 2
ttoner Tandn.-styr l. Kont r.nr Kont r.nr

Datumtryck Kryss
Kont r.nr

FD-scämpl.7 Kobenhavns H elsingfors' Reyk javiks Oslo (skepp) N orden 1969
permanenta permanenta permanenta (spec.-st .) FU

Teckn are - Toivo - Johs H auk- Lars N orstedt
Toivola land

Upplaga8

111.100.000

15.000.000

1

1.696.000 5.600.000 [ 9 .710.000 2-s
4.306.250 1.711.250 2. 0 00.000 14.894.000 3-s

5.616.000

Antal FDC I114.025 I60.786 I- I74.472 111.650

N o rdenb rev9 I 119.950
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1 I regel graverades stålgravyrmärken på så sätt , att gravören får till sitt förfogande
en ca 7 ggr förstorad s k arbetsritning, som är ut förd in i minsta detalj som gravyren
skall utföras. En sådan r itning kan ta två t ill t re veckor att färdigställa.

Arbetsritningen utarbetas eft er en originalteckning, som godkänt s av de posta la myn-
d igheterna. »Bearbetad av» avser denna ursp rungliga or iginalteckning, gjord efter S. A .
Gustafssons original.

- Samtliga t ryckpressar, som kom t ill användning, är rotat ionsp ressar, v ilka t rycker
på fä rdiggummerat papper i rullar och är utrustade med inbyggda tandningsaggregat.

D anmarks, N orges och Sveriges t ryckpressar är alla t illverkade i Västtyskland av
Goebel GmbH i D armstadt. Tandningsverktygen tandar i varje nedslag 50 märken
( = ett helark) ( de två svenska pressarna tand ar 80 märken per nedslag v id t ryckning
av fr imärken i B-format (bildyta 27,25 20,5 mm) avsedda för rullar eller häft en).

D anmark : P ressen, som vanligen betecknas M2, inköptes 1951 och är utrustad med
tvä separata t ryckenhet er, den ena avsedd för stålgravyr- och den andra för raster-
djupt ryck.

N orge : pressen anskaffades 1963 och har i likhet med den danska maskinen två t ryck-
enheter : En stålgravyr- och en torroffsetenhet .

Sverige : D en press, som användes t ill I slands fr imärken anskaffades 1937 men har
sedan dess moderniserats (senast 1968). Trefärgspressen, med vilken de svenska fr imärkena
t rycktes, inköptes 1965. D en arbetar med en enda t ryckcylinder, som med hjälp av ett
särskilt färgverk samtidigt kan infärgas med maximalt t re fä rger.

Finlands press har levererats av Societe Techn ique d'Impressions Fiduciaires (STIF)
i P aris. Tandningsaggregatet randar tio fr imärken i varje nedslag, av vilka fem får cand-
ning på alla fy ra sidorna (arktandning) och fem endast på t re sidor (den f järde sidan
randas i nästa a rbetstempo) (kamtandning). Metoden benämns dubbelkamtandning. P res-
sen inköptes 1966 och bestär av tva t refärgsenheter, den ena för d irekt gravyrt ryck och
den andra för ind irekt gra vy rt ryck (offset för farande) . De båda enheterna arbetar med
endast en tryckcylinder v ardera, som tack var det speciella färgverket kan infärgas med
upp t ill t re färger samt idigt, d v s på samma sätt som hos den svenska trefärgspressen
(se ovan).

N ordenfr imärket har t ryckts i endast en färg i enheten för direkt gravyrt ryck.
3 Den första siff ran anger antalet arkgrupper på t ryckcy lindern och det and ra talet

ant alet fr imärksbilder i varje arkgrupp ( = antalet fr imärken i et t helark). Al la länder-
nas a rk har fem frimärken på längden och tio i höjdled . För Sveriges del anger talen
antalet fri märksbilder pa rallellt med cylinderns kant resp. antalet avt ryck längs gene-
rat r1sen.

Tan dni ngsmätten är (i samtl iga fall 4-sid ig tandning med den vågräta sidans tand-
ning nämn d först) :

Danmark : 12 7/ 8 X/12 3/4 I slan d :
Finland : 11 2/3 / 11 3/4 N or ge :

De svenska N ordenfr imärkena förpackades och randades enligt
45 öre : a) Rullar a 100 st (2-sidig lod rä t tandning 12 1/2)

b) H ä ft en a 10 st (3-sidig tand ning 12 4/5 12 1/2,
märkena otandade på vänster eller höger sida)

70 6re : a) Rullar a 1o st l 2 4d i 1odrs +dr " 12 1/2)
b) Rullar a 500 st i '-stt rg Io urat t an unmng

5 H är avsedda nummer förekommer endast i D anma rk och F inland och utgör i båda
fallen ordernummer t ill resp. t ryckeri.

»L» framför numren hos de danska märkena betyder »lumogen» och anger att de
t ryckts på fluorescerande papper. Det översta numret i tabellen finns på den lägre och
det undre hos den högre valören .

»12-1968» hos de finska arken a vser beställningsmänad och -är [ märket beställdes av
P ost - och telegra fstyrelsen från Finlands Banks sedelt ryckeri den 12.12 1968; den första
delupp lagan levererades fr ån t ryckeriet den 22.1 1969 (fr fotnot 6)] .

6 Ark- och kont rollnummer samt tryckdatum (det senare endast i F inland och N orge)
har t ryckts med en separat enhet i resp. press. O vriga inskri ptione r finns på resp t ryck-
cylinder och är alltså i samma fä rg som fr imärket. Datumtrycket avser den dag arket
t rycktes medan kont rollnumret (sexsiff rigt i Finland, femsiffr igt i öv riga länder) är avset t
för kontroll av antalet tryckta fr imärken, d v s upp lagan.

12 4/5 X 12 1/2
13 1/8 X 13 1/4

följande :
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Finland : Radsumm orna an ger värdet a v k varvarande märken i a rket om för säljningen
börjar från höger och sker lodrätt .

Tandningssty rl injen tjänar som rik tmä rke bl a för den foto cell, som styr tand nings-
aggregate t .

Sverige : Samtl iga marginalinsk riptioner skars bore v id rullarnas t ill verkning. De tecken
som fanns i t ryckcylindern för häftesmärkena äterfi nns i inhäft ningsmarg inalen hos vissa
häft en . Endast häft ens inskr ipt ioner beskrivs här.

Registermärken (lodlinjer) förekommer i al la hä ften till vänster och höger i inhäft -
ningsmarginalen mer eller mind re beskurna .

Cylindersiffror (1 och 2, ej st recksiffror) instansades i t ryckcylinderns undre kant två
ganger sä att de skiljs ät 180° . Förekommer cent ralt placerade hos 1/ 12 a v alla häften.

Kont rollnumret trycks vågrätt i den undre margina len tvä ggr per cylindervarv. Före-
kommer al ltid helt, a ldrig delat i inhäfcningsmarginlen.

Följande  datum try ck  förekommer hos Finlands och N orges fr imärken :
Finland : 19.01, 20.0 1, 21. 0 1, 22.01, 23.0 1, 24.0 1, 27.01, 28.01.69
N orge : 65 ore : 20.X I I.68 samt 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 22.1.69

90 ore : 17.X II.68 samt 10 I, 11.I , 12.1, 13.1, 14.1, 15.1.69
7 Sverige : D en första stäm peln (märkt F) användes vid P FA i Stockholm fr avstamp -

ling av med en hel sacs N ordenfrimärken frankerade förstadagsbrev. T ryckt stämpel
eller handstämpel.

Den andra stämpeln (märkt U) avser utställningens »N ORDEN 1969» specialstämpel,
som an vändes v id P oscmuseum i Stockholm (med denna stämpel t illäts makulerin g även
av övriga länders N ordenfr imärken såväl 1956 som 1969 års (jämför not 9 nedan).
H andstämpel (kart an saknar Bornholm).

Båda stämpla rna har som motiv N ordens karta .
8 D en övre uppgiften avser den lägre valörens (sammanlagda) upplaga och den und re

den högre valörens.
D e t re uppgiftern a för Sverige anger i ord ning uppifr än upplagan a v,

45 öre 2-sidig tandning (rulla r)
45 ör e 3-sidig tand ning (häften )
70 öre 2-sidig tandning (rullar)

9 Förstadagsbrev med alla de fem nordiska ländernas N ordenfr imärken 1969 avstämp-
lades på Poscmuseum i Stockholm den 28.2 1969 i samband med öppnandet av utställ-
ningen »N ORDEN 1969». P å varje brev finns sammanlagt elva olika fr imärken.

T ryckt stämpel eller handstämpel (den förra med och den andra utan Bornholm ut-
märkt i karcbilden ; jämför not 7 ovan).

Utställningen N ORDEN 1969
Under tiden 28.2- 30.3 1969 samt några extra dagar i april hölls i Post-

museum i Stockholm den av N ordiska postkonferensen beslutade fr imärks-
utställningen med deltagande av alla de fem nordiska postförvaltningarna.
Utställningen fick namnet »N ORDEN 1969» och hade egen postanstalt
(som sålde alla ländernas N ordenfrimärken) med specialstämpel den 28.2-
30.3 (således inte i april). Stämpeln fick eft er särskild överenskommelse
även användas för makulering av  öv riga länders N ordenf rimärk en  (såväl
1956 som 1969 ärs utgåvor) under förutsättning att den svenska fran-
keringen täckte portokostnaderna. Detta gjorde det möjligt att öppnings-
dagen expediera förstadagsbrev,  N ordenbrev ,  fr ankerade med samtl iga län-
ders elva fr imärken och specialstämplade på utställningen. Makuleringen
var som regel ut förd med en tryckt stämpel men besökare på utställningen
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N ordenbrev med alla d e f em ländernas elv a märk en specialstämplade pJ utgiv ningsdagen
i Stock holm v id utställningen N OR DEN i Postm11se11m. Under ses de tv3 stäm pelty -
perna: T v d en try ck ta stämpeln, som anv ändes utgiv ningsdagen (på i f örv äg f är-
digställda brev ) och som har Bornholm med på k artan, och t h handstämpeln (som

sak nar Bornholm) .
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De olik a f örstadagsstämplarna till N ordenf rimärk ena 1969, Stämplarna f rän Danmark ,
Finland och Island är s. k . permanenta ty per, som anv änds varje g!lng ett ny tt f rimärk e
utges. T 6rshav nsstäm peln, som f inns på FDC f r!ln Färöarna, är en v anlig datumstämpel
med bildmotiv .  -  H elsingf orsstäm peln f inns i t re ty per ( olik heter hos bok stäv erna S och
N G i H ELSI N GFO RS) .  -  Den norska stämpeln är en bearbetning av f rimärk sbildem
n h sk epp .  -  S tock holmsstämpeln f inns i tv å utf öranden, dels som k liche f ör de i f örv äg
tillv erk a·de brev en (påtry ck t i t ry ck p ress), dels som handstämp el (i gummi). N ordisk a
R ådets specialstämpel 1- 6.3 1969, teck nad av Lars N orsted t och anv änd p/1 2304

f örsändelser.
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Utställningen N OR DEN öppnades i Postmuseum pa N ordenf rimärk enas utg iv ningsdag
den 28 f ebruari 1969.

hade naturl igtvis möjlighet att själva fr ankera sina brev och  f£  dem stämp-
lade med den tillfälliga postan stal tens handstämp el, som i motsats till
den tryck ta stämpeln i kartbilden saknar den p rick, som är placerad där
Bornholm ligger.

De objekt, som utställdes var i främsta rummet post förvaltningarnas t io
förslag i original, som deltog i den internordiska tävlingen om motiv för
detta fr imärke. Dessutom deltog varje land med en samling av det egna
landets frimärken. Av dessa fick den finska välfört jänt beröm. Postala
dokument av olika slag belysande nordiska postala samarbetsavtal från
olika tidsskeden visades också.

Utställningen rönt e så stort int resse att den fick hållas öppen et t par
dagar längre än planerat .
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K ritik och f ramtidsplaner
1969 års N ordenfr imärken blev, jämfört med 1956 års, mera heterogena

till sin sammansättning beroende på att de inte tillverkades vid samma
officin. Varje lands märken avviker fr ån de andra ländernas och de får
därför en mera lokal »look» in vad som var fallet 1956. N orges och
Finlands versioner, som graverats helt eller delvis genom etsning, verkar
mera »mekaniska» än de övriga ländernas.

Det förekom protester på Färöarna mot mot ivet med fem skepp. Såväl
Färöarna som Åland har genom särlagstiftning en mycket fr i ställning
gentemot sina resp . moderländer och har dessutom egna representanter
i N ordiska Rådet . Det ansågs därför felaktigt med en symbol för de fem
nordiska länderna. Det skulle i stället vara bättre med en symbolik för
de nordiska f olken. Samma invändning restes då N ordiska Rådets symbol
fastställdes. Det består nämligen av fem trianglar . Vid utgivningen 1976
mäste detta problem ha fätt en lösning. Färö arna har fätt ti llständ av
V r ldspostföreningen att ge ut egna fr imärken och 1974 väntas den första
serien. Skall ögruppen anses som ett sjätte nordiskt land och tillåtas emit-
tera egna N ordenfr imärken? Och skall N ordiska postföreningens embl em
(f em posthorn förenade t ill et t) användas?

Den förutvarande zestriktiva inställningen har numera övergivits vad
gäller N ordenfr imärken. Vid N ordiska postkonf erensen 1971 bestämdes,
som förut nämnt s, att med början 1973 N ord enfri märken skall emitteras
vart tredje år och en pristävling om en nordisk symbol utlystes. 1973 års
mä rken har som motiv N ordens hus i Reykjavik , och gavs ut den 26 juni.

N ordisk t postemblem.
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