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Gotlandsruss
Den 8 september 1977 ut-
gavs ett nytt bruksfrimärke,
Gotlandsruss, i valören 1 kr
40 öre . Frimärket framställ-
des endast i häften. Det har
graverats av Czeslaw Slania
efter ett foto av Jan Rietz .

Kattuggla
Bruksfrimärket Kattuggla i
valören 45 öre gavs ut den 8
september 1977 . Märket
framställdes endast i rullar.
Det har graverats av Martin
Mörck efter foto av Finn
Rideland .

Sättugnshäll
Bruksfrimärket Sättugnshäll
i valören 70 öre utgavs den
8 septembe r 1977. Sättugn-
arna, som tillverkades i järn ,
användes för uppvärmning
under 1600- och 1700-talet.
Frimärket framställdes endast
i rullar. Det g raverades av
Majvor Franzen-Matthews
efter fotografi.

Vilda bär
Den 8 september 1977
utgavs frimärkshäftet Vilda
bär. Häftet innehåller 10
märken, i valören 75 öre .
Fem olika motiv förekommer:
Björnbär, Lingon, Hjort ron,
Blåbär och Smultron.
Frimärkena har tecknats av
konstnär Lennart Helje . De är
tryckta i f lerfärgs fotog ravy r
hos Harrison & Sons Ltd i
England .

Lokaltrafik
Den 8 oktober 1977 utgavs
ett f rimärkshäfte, Lokalt rafik.
Häftet innehåller fem märken,
i valören 1 kr 10 öre , med
motiven: Hästspårvagn,
Göteborgsspårvagn, Djur-
gårdsfärja, Ledbuss och Tun-
nelbana.
Hästspårvagn, Djurgårdsfärja
och Tunnelbana har graverats
av Z latko Jakus, efter foton av
An ders Floren . Dock ej Häst-
spårvagn där fotog rafen
är okänd .
Gravyren till Götebo rgsspår-
vagn och Ledbuss gjordes av
Martin Mörck efter foton av
Lars Söderbom.
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Julförberedelser
Julfrimärkena som gavs ut
den 17 november 1977 hade
sex olika motiv . De tre moti-
ven i valören 75 öre visar:
Pepparkaksbak, Julgran och
Julkärve. Motiven med Halm-
bock, Ljusstöpning samt
Lutfiskberedning har valören
1 kr 10 öre.
Julkärven och Lutfiskbered-
ningen gavs ut i rullar. Moti -
ven Pepparkaksbak och Jul-
gran gavs ut i ett häfte, moti -
ven Halmbock och Ljusstöp-
ning i ett annat.
Frimärkena har graverats av
Arne Wall horn efter fotogra-
fier av Astrid Bergman-
Sucksdorff, Kenne th Simms,
Ragnar Holmqvist, Gustaf
Ewald och Inge Persson.

Nobelpristagare 1917
Den 17 november 1977 ut-
gavs årets Nobel märken till
minne av 1917 års Nobelpris-
tagare . 1917 delades endast
två Nobelpris ut, ett i litteratur
och ett i fysik. Frimärksbil-
derna visar ett porträtt av fy-
sikpristagaren Charles Glo-
ver Barkla (valör 1 kr 40 öre)
och de danska litteraturpri sta-
garna Henrik Pontoppidan
och Karl Gjellerup (valör 1 kr
10 öre).
Frimärkena tillverkades en-
dast i rullar. Lennart Forsberg
har tecknat märkena och
Arne Wallhorn har graverat
dem.

Rum utan filial
Ett nytt bruksfrimärke i valö-
ren 2 kr 50 öre utgavs den 25
januari 1978. Motivet är Arne
Jones skulptur Rum utan
filial. Frimärket tillverkades
endast i rullar. Märket grave-
rades av Martin Mörck.

EUROPA 78

Den 11 april 1978 utgavs två
jubileums fri märken,
EUROPA 78, i valören
1 kr 30 öre och 1 kr 70 öre.
Temat för årets Europa-
märken var monumental-
byggnader. De svenska moti-
ven visar Örebro slott , en
exteriörbild och en portalbild.
Märkena tillverkades endast i
rullar. Motiven har fotografe-
rats av Mats Holmstrand och
Martin Mörck har graverat
dem.

Fria kristna samfund
Ett frimärkshäfte med märken
i valören 90 öre gavs ut den
11 apri l 1978. Häftet inehal -
ler 10 märken med fem olika
motiv knutna till följande fria
kristna samfund: Gudstjänst
(Ping strö relsen ), Försam-
lingsarbete (Sv Missionsför-
bundet), Missionen (Evange-
liska Fosterlands-Stiftelsen),
Dopet (Sv Baptistsamfundet)
och Sången (Frälsnings-
armen).
Frimärkena har graverats av
Arne Wallhorn efter foton av:
Bengt Jägerskog, Thore Ley-
kauff , Leif Gustavsson, PA
Thunqvist och Tore Johnson.

Björn
Den 11 april 1978 utgavs ett
bruksfrimärke, Björn, i valö-
ren 1 kr 15 öre . Frimärket
framställdes endast i rullar.
Det har graverats av Czeslaw
Slania efter ett foto av Bertil
Pettersson.
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Västergötland
Den 23 maj 1978 utgavs fri-
märkshäftet Västergötland.
Det innehö ll 10 märken i
valören 1 kr 15 öre med fem
olika motiv.
Frimärkena visar segelflyg vid
Alleberg, tranor vid Hornbo r-
gasjön, Läckö slott , gånggrift
vid Luttra och Sjuhäradsbrun-
nen i Borås.
Märkena har graverats av
Zlatko Jakus efter foton av
Lennart Ståhlfors, Sture
Karlsson, To rkel Lindeberg,
Pal-Nils Nilsson, och Stig
Fälth. Sjuhäradsbrunnen är
skulpterad av Nils Sjögren
1940 .

Stockholms Universitet
100 är
Med anledning av Stock-
holms Universitets 100-r s -
jubileum utgavs den 23 maj
1978 ett jubileumsmärke i
valören 2 kr 50 öre. Märket
tillverkades endast i rullar.
Motivet, som har tecknats av
konstnär Tom Hultgren, v isar
en lagerkvist med doktors-
diplom. Czeslaw Slania har
graverat det.

Linnes resor
Carl von Linne avled 1778.
1978 uppmärksammades
200-ärsminne t av hans död
på många håll i världen Det
svenska postverket erinrade
om Linne gen om att ge ut ett
fr imärkshäfte den 23 maj.
Häftet innehåller sex märken i
valören 1 kr 30 öre. Brösarps
backar minner om Skåne-
resan (fotograf Lars Jarne-
mo)., två skärfläckor om resan
till Oland och Gotland, (foto-
graf Viking Olsson). Linnea
Borealis , Linnes älsklings-
blomma representerar Små-
land, det landskap där han
föddes (fotograf Artur Lars-
son). Motivet med slipstens-
t illverkning i Orsa represen-
terar dalafärden (konstnär JW
Wallander). Om Västgöta-
resan erinrar ett motiv från
Kinnekulle, Rödstensklevan
vid Österplanahed (fotograf
Lennart Norström). Lapp-
landsresan representeras av
ett motiv av Linne i lappdräkt
(konstnär H Kingsbury). Fri-
märkena har graverats av
Czeslaw Slania.


