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Ånglok
Den 27 aug usti 1975 utgavs ett nytt
2-kronors automathäfte, Ång lok.
Det innehöll två frimärken i valö ren
90 öre och fyra frimärken med två
olika motiv i valö ren 5 ö re. De tre
ångloken som avbildades på fri-
märkena var Prins Aug ust, Gotland
och Fryc kstad , som alla finns hos
Jarn vagsmuseum i Gävle. Alla
märkena hade g raverats av Z latko
Jakus efter foto av Rag nar Holm-
qvist .

Vaka, Värna, Hjälpa
Den 27 augusti 1975 utgavs ett fri-
märkshäfte med namnet Vaka,
Värna, Hjälpa Det innehöll tio fri-
märken i valö ren 90 ö re med fem
motiv som speglade verksamheten
inom bra ndkår och polis, akuthjalp
vid sjukhus, narkotikaspaning och
räddningstjänst med helikopter.

Motiven brand kår och räddnings-
tjänst med helikopter hade g rave-
rats av Majvo r Franzen -Matth ews
efter foto av O lle Johansson resp
Hans A ndersson. Z latko Jakus ha-
de graverat de övriga motiven, var-
av narkotikaspaning efter foto av
Urban Duhring. polistj änst efter foto
av Rune Blad h och akuthjälp vid
sjukhus efter foto av A ke Spång .

Scouting
Den 11 oktober 1975 utgavs Nå
min nesfrimärke n med scoutmotiv
i valö ren 90 öre. Det ena illustrerade
lägerliv, det and ra kanotfärd . Märk-
ena gavs ut i rullar, där de två mo-
tiven fö rekom växelvis. Frimärkena
hade tecknats av Björn Berg . och
tryc kts i fotog ravyr hos Harrison &
Sons Ltd, Eng land .
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Balett
Frimärket Balett var ett br uksfri-
märke i valö ren 7 kr som gavs ut
den 11 oktober 1975. Motivet var
ett dansande par ur baletten Romeo
och J ulia. Märket hade g raverats
av Czeslaw Sia nia efter ett foto av
Enar Merkel Rydberg . Det utgavs
endast i rullar. Balett valdes till 1975
års vackraste frimärke i den av
Posten ord nade omröstningstäv-
lingen

Igelkott
Den 11 oktober 1975 utgavs bruks-
frimärket Igelkott i valö ren 55 öre .
Det framställdes i både rullar och
häften. Frimärket hade g raverats av
Zlatko Jakus efter ett foto av Gösta
Tysk.

Spelman med nyckel-
harpa
Bruksfrimärket Spelman med
nyckelharpa i valö ren 75 öre utgavs
den 11 oktober 1975. Det fram-
ställdes enbart i rullar. Frimärket
hade gra verats av Czeslaw Slania
efter ett fo to av Cary Karp
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Kyrklig konst, julfr imärke n 1975
1975 ars jultrim ark en. som kom ut
den 11 november. hade fem olika
motiv, som alla hade hämtats frän
kyrklig konst.

Tva av motiven i valö ren 55 öre
harrörd e fran en altarpr y dna d som
funnits i en nu riven medeltidskyrka
i Broddetorp . Vasterg otland . De
gavs ut tillsammans i häften . Moti -
vet pa det tredje 55-ö resmark et
som gavs ut i rullar, visade en ma-
donnabild från Viklau kyrka på Got-
land . Det ena 90-öre smarket hade
som motiv den sörjande Maria, en
skulptur fran Ojakyr ka pa Gotland,
det andra en altars kapsdetalj fran

Lotta kyrka i Småland. Det fö rsta
märket gavs ut i rullar, det and ra i
häften.

Förebilden till den sö rjande Maria
fö rvaras numera i Gotlands Forn-
sal i Visby, och alla de övriga fö re-
bilderna finns på Statens Historiska
Museum .

Frimar kena i valoren 55 ore hade
tryckts i fotog ravyr hos Harrison &
Sons Ltd i England efter foto av
Sören Hallg ren. Frimärkena i va-
lore n 90 ö re hade graverats av
Czeslaw Slania efter foto frän Sta-
tens Historiska Museum och tryckts
hos Postens frimärkstryc keri.

Nobe lpristagare 1915
Den 10 december 1975 utgavs
arets Nobel frimär ken till minne av
1915 ars Nobelpr i stagare De hade
valörerna 75 ö re, 90 ö re och 1 kr
10 ore. Pa 75-öre smarket port rat-
terades Sir William Henry Bragg
och hans son Sir William Lawrence
Bragg , professorer i Lo ndon resp
Manchester och pristagare i fysik,
pä 90-ö resmärket Richard Will-
statter, professor i Munch en och
pristagare i kemi , och pa market i
valoren 1 kr 10 ö re Romain Rolland ,
fransk fö rfattare och pristagare i lit-
teratur. Frimärkena hade tecknats
av Lennart Forsberg och g raverats
av A rne Wallhorn . De tillverkades i
rullar.

KYRKLIG KON ST, JULFRIMAR KEN 1975

NOBEL PRISTAGAR E 1915

nya svenska frimärken



Vindarnas grotta
Den 27 januari 1976 utgavs bruks-
frimärket Vindarnas g rotta i valören
1 kr 90 ö re Motivet visade Eric
Grates skulptur med samma nam n.
som står framför Stadshuset i Väs-
teras. Mark et hade graverats av
Majvor Fran zen -Matthews efter ett
foto av Harry Dittmer. Det tillverka-
des i rullar.

Alkfåglar
Den 10 mars 1976 utgavs bruks-
frimärket A lkfåg lar i valö ren 85 öre.
Motivet visade en sillgrissla och
tord mular på Stora Karlsö . Fri-
märket hade g raverats av Zlatko
Jakus efter ett foto av Tommie
Jacobs son. Det gavs ut i bade rul-
lar och häften.

Knypplerska
Den 10 mars 1976 utgavs bruks-
frimärket Knypplerska i valö ren
1 kr. Motivet visade en knyppl erska
i arbete, med klosterkyrkan och
munkklostret i Vadstena i bakgrun-
den. Vadstena är ju den ort där den
gamla knyppeltraditionen framfö r
allt lever kvar. Märket hade g rave-
rats av Czeslaw Slania efter ett foto
av A ke Svensson. Det tillverkades
både i rullar och häften.

Telefon en 100ar
Den 10 mars 1976 utgavs tva jubi -
leumsfrimärken med anled ning av
att telefonen, Alexander Graham
Bells uppfinning , fylld e 100 ar.Det
var nämligen just den 10 mars 1876
som de fö rsta orden överfö rdes
frän en plats till en annan genom
det nya mediet Märkena var i valö-
rerna 1 kr 30 ö re och 3 kr 40 ö re
och gavs ut endast i rullar. Fri-
märksbilden var gemensam . Den
hade tec knats av Tom Hultg ren och
graverats av Zlatko Jakus.

VINDARNAS GROTTA ALKFÅGLAR

KNYPPLERSKA

TELEFONEN 100 ÅR

nya svenska frimärken



Svensk frökontroll
100 ar
Den 3 maj 1976 utgavs två jubile-
umsfrimärken i valö ren 65 öre med
anled ning av att svensk frökontroll
under 1976 fyllde 100 är. Märkena
framställdes I rullar, där de två mo-
tiven förekom växelvis i en och
samma rulle. Det ena motivet hade
tecknats av Lennart Forsberg , det
and ra av Nils G Stenq vist. och båda
märkena hade g raverats av Majvo r
Franzen- Matthews.

Europa 76
Den 3 maj 1976 utgavs två m innes-
frimärken. EUROPA 76. i valö rerna
1 kr och 1 kr 30 öre. Motivet utgjor-
des i det ena fallet av en slöjdad sa-
mesked . i det and ra av en Marie-
bergskakelugn. Skeden hade foto-
g raferats av Ulla Wäger, och till
g rund för det and ra frimärket låg en
akvarell som hade gjo rts av Czeslaw
Slania. Frimärkena trycktes i foto-
g ravyr hos Harrison & Sons Ltd i
England och framställdes i rullar.

Europafrimärkena ges numera
ut ärligen av med lemsländerna i de
västeuro peiska post- och teleför-
valtningarnas samarbetsorgan,
CEPT. De olika ländernas märken
har skilda motiv men ändå ett ge-
mensamt tema, som detta är var
konsthantverk.

Sjöman skyrkan 100 är
Den 19 juni 1976 utgavs jubileums-
frim arket Sjöma nskyrkan 100r. i
valören 85 ö re. Ar 1876 sände
näm ligen svenska kyrkan ut sina
tva först a sjömanspra ster. till West
Hartlepool i England och till Kiel i
Tyskland . I dag finns den svenska
sjomanskyrk an representerad pa
37 platser över hela världen.

Frimärket hade tecknats av Jan
Mag nusson och g raverats av Maj-
vor Franzen-Matthews. Det fram-
ställdes i rullar.
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Kungabröllop
Med anledning av brö llopet mellan
kung Carl XVI Gustaf och Silvia
Sommerlath utgavs den 19 juni två
minnesfrimärken i valö rerna 1 kr
och 1 kr 30 ö re. Båda valörerna
framställdes i rullar och 1-kronas-
valören även i häften.

Frimärket hade g raverats av
Czeslaw Slania efter foto av Lennart
Nilsson.

Torgny Segerstedt
Den 19 juni 1976 utgavs ett jubi -
leumsfrimärke till 100-arsmin net
av Torgny Segerstedts födelse.
Torg ny Segerstedt var i nära 30 år
och fram till sin död 1945 huvud-
redaktö r för Göteborgs Handels-
och Sjf artstidning . och som sådan
gjor de han sig känd fö r sin starka
opposition mot nazismen och sitt
lidelsefulla fö rsvar för den väster-
ländska demokratin.

Frimärket utgavs i valö ren 1 kr
90 ö re och tillverkades i rullar. Det
hade formgivits av Ingrid Svensson
och graverats av Arne Wall ho rn .

Ånge rmanland
Den 19 juni 1976 utgavs turisthäftet
Ångermanland . Det innehöll tio fri-
märken i vyko rtsvalören 85 ö re med
fem olika motiv: utsikt från Ring-
kallen, bogserare, storhässja, Gran-
vägsnipan och notd ragning . Fri-
märkena hade g raverats av Czes-
law Slania efter en målning av Hel-
mer Osslund och efter foton av Lars
Bergströ m, Lars Guva och Pal-Nils
Nilsson .
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