
Nya svenska frimärken

På de följ ande sidorna visar vi de svenska frimärken med nya motiv ,
som gavs ut under tiden I j uli 1978 - 30 j uni 1979. Tillsammans blev
det 20 j ubileumsfrimärk en och 15 bruksfrimärken. Om inget annat
sägs har frimärkena tryckts i stålgravyr hos Postens frimärkstryckeri i
Stockholm, där också tillverkning av häften och rullar skett .
Under tiden j uli 1978- j uni 1979 utgavs bara en ny he Isak. Det var ett
postkort för Postmuseum i valören I kr 30 öre . Utgivningen skedde i
anknytning till F rimärkets Dag den 7 oktober 1978. Det nya postkort-
et har tecknats av Björn Landström och formgivits av Jan Magnus-
son. Tryckningen har skett vid Postverkets tryckeri i Ulvsunda .
I början av april 1979 gav Postverket ut speciella rabattmärken . De
kan användas av privatpersoner för frankering av inrikes postkort och
brev som väger högst 100 gram.



Tre svenska konstnärer
1978 var det hundra år sedan
de svenska konstnärerna Ivar
Arosenius, Karl Isakson och
Car Kylber g föddes. Till

I minne av detta utgavs den 5
september tre jubileumsfri -
märken med motiv från mål-
ningar av konstnärerna:
Självporträtt med blomster-
krans (Ivar Arosenius) i valö-
ren 4 kr 50 öre, Stående mo-
dell sedd bakifrån (Karl Isak-
son) i valören 1 kr 15 öre och

I 
Hemkomsten (Carl Kylberg) i
valören 90 öre. Frimärkena i

I valören 1 kr 15 öre och 4 kr
50 öre har graverats av Czes-
law Slania medan frimärket i
valören 90 öre är framställt på
fototeknisk väg. Samtliga
märken har tryckts i stalgra-
vyr hos Finlands Banks Se-
deltryckeri i Helsingfors och
utgavs i rullar.

Norrpil
Den 5 september 1978 ut-
kom bruksfrimärket Norrpi l
(utsmyckad kompassros från
en 1700-tals karta) med
anledning av att det svenska
lantmäteriet hade varit en
statlig organisation i 350 år.
Valören var 10 kr. Frimärket
framställdes i rullar. Martin
Mörck har graverat efter foto-
grafi.

Kröningsvagn
Bruksfrimärket Kröningsvagn
i valören 1 kr 70 öre utgavs
den 7 oktober 1978. Motivet
visar den s k kröningsvagnen
från 1699, som nu finns i Liv-
rustkammaren på Stock-
holms slott. Frimärket fram-
ställdes i häften med 5 mär-
ken i varje och Czeslaw Sia-
nia har graverat efter foto-
grafi.

Nobelpristagare 1918
Två jubileumsfrimärken i va-
lörerna 1 kr 30 öre och 1 kr
70 öre utgavs den 14 novem-
ber 1978. Frimärkena visar
1918 års två Nobelpristagare,
Fritz Haber (kemi) och Max
Planck (fysik), efter teck-
ningar av Lennart Forsberg.
Arne Wall horn har graverat
märkena, som tillverkades i
rullar.

Svampar
Den 7 oktober 1978 kom häf-
tet Svampar som innehöll sex
jubileumsfrimärken. Valören
är 1 kr 15 öre och motiven vi-
sar: Tegelkremla , Vårtig rök-
svamp, Stolt fjällskivling,
Kantarell, Stensopp och
Druvfingersvamp. Märkena
graverades av Czeslaw Sia-
nia på en och samma stål-
platta, s k storgravyr efter för-
lagor av Eva Jern. Tryck-
ningen gjordes i fem färgers
stalgravyr.
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Julfrimärkena
-  gamla leksaker
Julfrimärkena, som gavs ut
den 14 november 1978 , hade
sex olika motiv . De tre moti -
ven i valören 90 öre v isar:
Docka, Dalahäst och Me-
kano . Motiven Sn urror, Eki-
page med vattentunna och
Teddybjörn har valören 1 kr
30 öre. Docka, Dalahäst ,
Sn urror och Ekipage med
vattentunna gavs ut i häfte .
De öv riga i ru llar. Fotog ravy r
använ des till samtlig a märk en
utom Teddybjörn och Me-
kana som graverats av Martin
Mörck. Förlagorna har gjorts
efter fotografier. Märkena är
t ryckta hos Harrison & Sons
Ltd i England.

Bandy
De första frimärkena 1979
kom den 25 januari. Det var
tvä bruksmärken med ban dy-
motiv i valörern ä 1 kr 5 öre
och 2 kr 50 öre . Martin Mörck
har graverat efter foto av Rag-
nar Holmquist. Märkena gavs
ut i rullar.

Väggtextil
Motivet v isar en detalj av en
s k dukagängsdrätt , före stäl-
lande ett bemannat skepp.
Orätt är en sydsvens k be-
nämning på en vävd bonad.
Bruksfrimärket gavs ut i rullar
den 13 mars 1979 i valören 4
kr. Majvor Franzen- Matthews
har graverat.

Internationella barnåret
1979
I ans lutning till det internatio -
nella barnåret 1979 utkom
den 13 mars ett jubileumsfri -
märke i valören 1 kr 70 öre.
Motivet v isar ett barn med
gasmask som skydd mot de
gift iga bilavgaserna. Märket
gavs ut i rullar. Martin Mörck
har graverat efter en teckning
av Petter Pettersson. Märket
är t ryckt hos Finlands Banks
Sedelt ryckeri i Helsingfors.

Lantbruk
Den 7 maj 1979 utko m ett
häfte med 10 bruksfrimärken,
Lantbruk, i valören 1 kr 30
öre. Häftets olika motiv ger
exempel från det svenska
" bondeåret" : Vinter - Bonde
arbetande i skogen, var -
Sådd, sommar - Betande kor
och Skördetröska, höst -
Traktorplöjning . Frimärkena
g raverades av Z latko Jakus
och Svenol ov Ehren har gjort
förlagorna.
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EUROPA 79

Två jubileumslrimärken, EU-
ROPA 79, gavs ut den 7 maj
1979. Temat för årets Euro-
pamärken var post- och tele-
historia Motiven visar post-
rodd mellan Grisslehamn och
Eckerö och telegrafering en-
ligt Morse-systemet. Valörer:
1 kr 30 öre resp 1 kr 70 öre.
Frimärkena gavs ut i rullar.
l om Hultgren har tecknat för-
lagorna Tryckningen har
sket! hos Finlands Banks Se-
deltryckeri i Helsingfors

Göta Kanal
Den 7 maj 1979 utgavs årets
turisthäfte Göta kanal som in-
nehöll sex bruksf rimärken.
Motiv : Turistbåten Juno , Bo-
renshults slussar, Rullbron i
Hajstorp, Slussvakt, Segel-
skuta, Kanotist i Forsviks
sluss . Frimärkena gavs ut i
valören 1 kr 15 öre. Czeslaw
Slania har graverat märkena
efter fotografier av Åke
Svensson, Leif R Jansson,
Erik Julihn, Svante Hedin, Bo
Dahlin och Gunnar Klippås .

Rabattmärken
I början av april 1979 utgav
Postverket häften med spe-
cie lla rabattmärken som kan
användas av privatpersoner
för frankering av inr ikes post-
kort och brev som väger
högst 100 gram. Varje häfte
innehåller 20 rabattmärken.
Gilti ghetstiden är ob egrän -
sad Motivet på rabattmär-
kena har tecknats av Martin
Gavler och visar en hand
med gåspenna samt en brev-
duva. Ingen valörsiffra före-
kommer. Märkena är tryckta i
fotogravyr hos Harrison &
Sons Ltd i England
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