
Nya svenska frimärken

På de följande sidorna visa r vi de svenska frimärken
med nya motiv, som gavs ut under tiden 1 juli 1979-
30 juni 1980, tillsammans 21 jubileumsfrimärken
och 20 bruksfr imärken . O m inget sägs har frimär-
kena tryckts i stålgravyr hos Postens frimärkstryckeri
i Stockholm, dä r också all tillverkning av häften och
rullar skett . I bö rjan av maj 1980 gav Postverket ut
speciella rabattmärken. De kan användas av privat-
personer för frankering av inrikes postkort och brev
som väger högst 100 gram. M ärket har tecknats av
konstnären M art in Gavler.



Fyra jubileumsfrimärken
Den 6 september 1979 kom
fyra jubileumsfrimärken:
Sundsvallsstrejken 100 är,
Svenska Nykterhetsrörelsen
100 år, Jöns Jacob Berzelius
(1799- 1848) och Johan Olof
Wallin (1779- 1839). Valö-
rernaär 90 öre, 1 kr 30 öre,
1 kr 70 öre respek1ive 4 kr 50
öre. Tillverkningen sker i
rullar. Frimärket till Svenska
Nykterhetsrörelsen trycktes i
Finland i indirekt och direk1
ståltryck efter en akvarell av
Jan Magnusson, medan de
övriga trycktes i Sverige. Gra-
vyrerna har gjorts av Martin
Mörck (Sundsvallsstrejken),
som också har gjort förlagan,
Arne Wallhorn (Berzelius)
efter en akvarell av okänd
konstnär. Majvor Franzen-
Matthews har både graverat
och gjort förlagan till Wallin-
frimärket.

Tre bruksfrimärken
De tre bruksfrimärken som
kom ut den 6 september 1979
har följande motiv : Troll-
slända, valör 60 öre, Gädda,
valör 65 öre, samt Grönfläckig
padda, valör 80 öre. De har
graverats av Zlatko Jakus,
Majvor Franzen-Matthews re-
spektive Arne Wallhorn efter
foton av Gösta Håkansson
(trollslända), Curt Lindhe
(gädda) och teckning av Ur-
ban Frank (padda). Tillv erk-
ningen sker i rullar.

Svensk rokoko
Den 6 oktober 1979, i anslut-
ning till Frimärkets Dag, ut-
gavs ett s k mini-block med
fyra olika märken som speglar
den svenska rokokotiden.
Motiven visar Potpurrikruka,
valör 90 öre, Porträtt av okänd
dam (målning av Johan Hen-
rik Scheffel), valör 1 kr 15 öre,
Kaffekanna, valör 1 kr 30 öre,
samt en skulptur föreställande
Carl Johan Cronstedt (skulp-
tur av Jacques Philippe Bou-
chardon), valör 1 kr 70 öre.
Blocket har tryckts i Holland.
Gravör: Czeslaw Slania. Bloc-
ket Svensk rokoko såldes
med ett speciellt tillägg av  95
öre f r att främja frimär kssam-
landet. Försäljningspriset var
6 kr.
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Havsforskning
Den 6 oktober 1979 utgavs
ett häfte (Havsforskning) med
fem bruksfrimärken. De olika
motiven visar : Aldersbestäm-
ning av sill/ tillväxtringar på
fjäll, Akustisk kartläggning av
havsb otten, Blä/ grön alg-
blomning mitt i Östersjön,
Ekointegrering av sillmän g-
den i södra Östersjön samt
Fiskeristyrelsens oceangå-
ende undersökningsfartyg
Argos. Valören är 1 kr 70 öre
och märkena har graverats av
Czeslaw Slania (3 st) och
Zlatko Jakus efter förlagor av
Tom Hultgren.

Julfrimärken-
folkdräkter
1979 års julfr imärken gavs ut
den 15 november. Motiven vi-
sar svenska folkdräkter: Hög-
tidsklädd kvinna från Öster-
åker, Högtidsklädd kvinna från
Västra Göinge, Kyrkklädd
kvinna franMora, Högtids-
klädd kvinna från Ljusdal,
Striglakors från Unnaryd och
Hjärtformat kvinnosmycke
frän Klövsjö. v ä av frimär-
kena (Striglakors och Hjärtfor-
mat kvinnosmy cke) gravera-
des av Majvor Franzen -Mat-
thews respektive Martin
Mörck, de övriga fyra trycktes
i f lerfärgs fotogravyr i Holland.
Valörerna är 90 öre, två motiv i
häfte och ett i rulle , och 1 kr
30 öre, två motiv i häfte och
ett i rulle .

Nobelpristagare 1919
Även årets Nobelmärken kom
den 15 november 1979. Det
var tre märken med följande
motiv : Medicinpristagaren
Jules Bordet, valör 1 kr 30 öre,
fysikpristagaren Johannes
Stark, valör 1 kr 70 öre, samt
litteraturpri stagaren Car Spit-
teler, valör 2 kr 50 öre. Som
vanligt har Lennart Forsberg
gjort förlagorna och Arne
Wallhorn gravyrerna. Märkena
gavs ut i rullar.
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Förnybara energikällor
Frimärksåret 1980 började
den 29 januari med ett häfte
med 10 bruksfrimär ken i valö-
ren 1 kr 15 öre, Förnybara
energikällor. De fem motiven i
häftet visar: Vindenergi, Bio-
massa, Solenergi, Geotermi
och Vågenergi. Konstnären
Jacques Zadig har gjortförla-
gorna och Czeslaw Slania
gravyrerna.

Ny tronföljd 1980
Den 26 febr uari 1980 gav
Postverket ut två jubileumsfri-
märken med anledning av
riksdagens beslut om ny tron-
följdsordning från den 1 ja-
nuari 1980. Beslutet innebär
att prinsessan Victoria är arv-
tagare till den svenska kro-
nan. Valörerna är 1 kr 30 öre,
rullar och häften med 10 mär-
ken, och 1 kr 70 öre, rullar.
Fotot av kungen och kron prin-
sessan Victoria har tagits av
Claes Lewen haupt och mär-
kena har graverats av Czes-
law Slania.

Ta hand om
Den 22 apri l 1980 kom två
bruksfrimärken - Ta hand om.
Motiven föreställer en gammal
hand med käpp, valör 1 kr 60
öre, och en manshand som
håller en barnhand, valör 1 kr
40 öre. Märkena har graverats
av Zlatko Jakus efter foton av
Sven -Erik Deler och Georg
Oddner. Tillverkningen sker i
rullar.

Hälsingland
Den 4 juni 1980 kom årets
turisthäfte. Det innehåller tio
bruksfrimärken med fem olika
motiv hämtade från Hälsing-
land, valör 1 kr 15 öre. Moti-
ven är: Bångagården i Alfta,
Blaxås i Forsa, Gamla järnv er-
ket i lggesund, Tyblings gård i
Tyby (Mo) samt Sundskana-
len i Hudiksvall. Märkena gra-
verades av Czeslaw Slania
efter foton av Ragnar Anders-
son (gamla järnverket) och
Hilding Mickelsson (övriga).

EUROPA 80
Samtidigt med turisthäftet
Hälsing land kom också 1980
ärs Europafrimärken (jubi-
leumsmärken). Det gemen-
samma temat för året var be-
römda personligheter. De
båda svenska motiven visar
Elise Ottesen-Jensen i valö-
ren 1 kr 30 öre och Joe Hill i
valören 1 kr 70 öre. Märkena
ges ut i rullar och både förla-
gor och gravyrer har gjorts av
Majvor Franzen -Matthews.

Rabattmärke
I maj 1980 utgav Postverket
åter ett speciellt rabattmärke i
häfte. Det kan användas av
privatpersoner för frankering
av inrikes postkort och brev
som väger högst 100 gram.
Varje häfte innehåller 20 ra-
battmärken. Gilt ighetstiden är
obegränsad. Motivet är denna
gång en ekorre och har teck-
nats av Martin Gavler. Ingen
valörsiffra före kommer. Mär-
kena är tryckta i fotogravyr
hos Harrison & Sons Ltd i
England.



FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

n1Q ,:__;, SVERIGE
n t ar t t o t

NY TRONFÖWD 1980

ER!GE 0t«.
115

NY ... RONFÖLID 1980 - -· .·>

.VriL ..  -
I . ·· .

'

TA HAND OM

Sw riot'
{öO ::,

SVER IG E

HÄLSINGLAND

EUROPA BO RABATTMÄRKE
J&<d<OO • m .
de n d.a,d.- a.lla rn
aom IOds a.r v- lkorru,.a

alla mAn ocn ,cvum 1

.• rnh k.a oc ti .- )("a.ut" ' "'
n t ut t ryrk f,, , uu .n
.gh f\lczlni &l, .

T h OITJlet

Ehse Ott eflof"n .Jer..,,."

s R ic 1 so

no one wi ll
ror br !Mdbt cry\f
we !.l ha ve f r tt dom ,

·: a.nd hf'l !lh
w t- n t.Mgra ncl
re r:a.g :.snyuig
n t he w or kers
: om.o n.wel t
J H •.. th_
18" & 19 1':

$..YEIH QE l 7Q SVERIGE


