
Nya svenskafrimar k en

Pa de foljande sidorna visar vi de svenska frimar-
ken som utgavs under tiden 1 ju.Ii 1980 - 30 juni
1981, tillsamm ans 19 jubileumsfrirnarken , 20
bruksfrimarken och 4 rabattfrimarken . Om inget
annat anges har frimarkena tryckts i stalgravyr
hos PFA Postens Frimarksavdelning i Stock-
holm, dar ocksa all tillverkning av rullar skett.
Samtliga haften u tom 91:an Karlsson, Kronblom,
Rabattfr imarken 1981 samt mini-blocket Svensk
bilhistoria har producerats av PFA.



Viking Eggeling

Den 9 sep te mber 1980 u t-
gavs e tt jub ileu msfrim arke
med an led ning av a tt d et var
100 ar sed an kons tnare n och
filmskaparen Viking Egge-
lin g fod des . Motive t ar ham-
ta t fran Eggel in gs experi-
men tfilm Diagonalsym foni
fra n 1924 . Valo ren a r 3 kr
och marke t gavs u t i rullar.
F rimarke t har gravera ts av
Arne Wallh orn .

Norden 80

Ytterligare tva jubi leumsfri-
marken (Norden 80) u tgavs
den 9 sep te mber 1980 i valo-
rerna 1 kr 50 ore och 2 kr.
Utgavan, gemens a m for d e
fem nord iska landerna , har
som tema a ldre bru kskonst
(fore 1850). De bada sven ska
motiven visar en sto l fra n
Torna harad i Ska ne och en
a gga fran Overka lix socken
i Norrbotte n . Mark ena  till-
verkad es i rulla r. Mikae l
Askwall har gravera t vaggan
och Zla tko Jakus s tolen .
Typografin u tformad es av Bo
Berndal. Sto len och vaggan
forva ras n u mera pa Nor-
d iska m usee t i Stockh olm .

Svensk bilhistoria

I samban d m ed Fri markets
Dag 1980 u tgavs den 11 0k-
tober ett m in i-block med 6
olika jubileum sfrimarken
som sp eglar svensk bilh is to-
ria . Motiven ar: G Eriksons
akvagn (1898), Sca nia
(1903), Vabi s (1909), Tid a-
holm (1917), Thulin (1923)
sam t Volvo (1927). Valo-
rerna ar 90 ore , 1 kr 15 ore , I
kr 30 ore , 1 kr 40 ore, 1  kr  50
ore och 1 kr 70 ore . Blocket
sa ldes med e tt sp ecie llt till-
lagg av 1 kr 5 ore for a tt
stodja frimarkssamla nd et.
Fr saljn ing sp rise t var to talt
9 kr och forsaljn ings tiden
begransad till 11 oktober -
31 decem ber 1980. Sam tliga
frimarken har gravera ts av
Zla tko Jakus efte r fotografier
av Kage Bjorklu nd (Volvo),
Berti! Persson (Th ulin), sam t
foto n fra n Tekniska m usee t i
S tockholm (Vabis och Tida-
holm) och Scania-m usee t i
S6derta lje (G Eriksons ak-
vagn och Scania). Min i-
blocken trycktes i kombine-
rad fo togravyr /sta lgra vyr
hos Joh Ensch ed e en Zonen
i Haarlem , H ollan d .

Svenska serier

Den 11 oktober 1980 gav
Pos tverke t u t en serie om
fyra bruksfrim arken med
kand a sven ska seriefigurer :
Bamse (i rullar), Adamson
(i rullar), 91:an Karlsson
(i haften om 10 marken) och
Kronblom (i h afte n om 10
marken). Valorerna ar 1 kr
15 ore och 1 kr 50 ore . Tva av
frimarkena, Bamse och
Adamson, har gravera ts av
Majvor Franzen respektive
Zla tko Jakus e fter tecknin gar
av Ru ne A nd reasson och
Oscar Jacobsson . De v riga
tva har tryckts i fotogravyr
hos Joh Ensched e en Zonen
i Haarlem , Holland , efter
teckningar av Ru dolf Peters-
so n (91:a n) och Elov Persson
(Kro nblom). Haftesomsla -
gen till Kronblom och 91:an
Karlsson h ar formgivits av
Jan Mag nusson .

Nacken

Erns t Josephson s malning
Nacken - den tavla som
hanger pa G oteborg s kons t-
m use um - visas pa e tt
bru ksfrimark e i valoren 8  kr
som utgavs d en 18 novem-
ber 1980. Marke t graverad es
av Czeslaw Slania och p ro-
ducerad es i ru lla r. N acken
ar var varld sbe romd e gra-
vors 500:e frim arks gravyr.
Typogra fin till N acke n fri-
marke t har formgivits av
Sven H oglin d .
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Nobelpristagare 1920

Den 18 november 1980 u t-
gavs fyra jubileumsfrimar-
ken till minne av 1920 ars
nobelpristagare: norrman-
nen Knut Hamsun (valor 1
kr 40 ore) som erholl littera-
tur priset, den danske med i-
cinpristagaren August
Krogh (valor 1 kr 40 ore),
schweiziskfodde fransman-
nen Charles-Edouard Guil-
laume (valor 2 kr) som erholl
priset i fysik och kemiprista-
garen, tysken Walther
Nernst (valor 2 kr). Frimar-
kena har formgivits av Len-
nart Forsberg och graverats
av Arne Wallhorn, som dar-
med har graverat samtliga
20 svenska nobelprisu tgavor
sedan starten 1961. Markena
producerades i tv 10-mar-
keshaften med tva motiv i
varje (Krogh och Hamsun i
ett hafte, Nernst och Guil-
laume i ett annat). Omsla-
gen till haftena har formgi-
vits av Jan Magnusson .

Julpost 1980

En nyhet p resen terades den
18 november 1980. Da u t-
gavs ett jubileumsfrimarke i
valoren 1 kr 25 ore, vilket
var avsett att galla for inr ikes
ju l- och nyarshalsning ar
1980. Frimarket gallde som
frankering for bade brev
upp till 20 gram (ord inarie
porto 1 kr 50 ore) och  for  jul-
kort med en halsning pa mer
an fem ord (ord inarie porto
1 kr 40 ore). Forsaljni ngsti-
den var begransad till 18 no-
vember - 31 december 1980.
Om frimarket anvandes i
andra sam man hang eller an-
vands efter den 31 december
1980 galler det endast for 1
kr 25 ore i portohanseende.
Ju lpost 1980 graverades av
Zlatko Jakus och producera-
des i haften med 12 marke n i
varje . Frim arkets motiv ar
en musicerande  angel  som

pryder ett orgelpositiv fran
1600-talet i Venngarns slotts-
kapell. Haftesomslaget har
u tformats av Jan Magnusson
och dess motiv ar hamtat
fran en 1600-talsbonad fran
Hedesunda .

Ernst Wigforss

Ett jubileumsmarke i valo-
ren 5 kr u tgavs den 29 ja-
nuari 1981 med anledning
av att det da var 100 ar sedan
sprakforskaren och politi-
kern Ernst Wigforss foddes.
Market gavs u t i rullar. Fri-
market har graverats av
Majvor Franzen efter ett fo-
tografi av Lars Astrom. Tom
Hultgren har svarat for den
typografiska u tformningen .

Fom nordisk mytologi

Den 29 janu ari 1981 gav
Postverket u t ett au tomat-
hafte med bruksfrimarken
avsett for 5-kronorsau toma-
terna. Haftet saljs ocksa i
postkassorna . Det in nehal-
ler 10 frimarken med fem
olika motiv fran den nor-
d iska mytologin : gud innan
Freja pa slagfaltet i en vagn
dragen av katter (valor 75
ore), Heimdal blasande i
Gjallarhornet (valor 15 ore),
Tors fiskarfang e med jatten
Hyme (valor 10 r e), Frej ri-
dande pa gal ten Gyllen-
borste (valor 50 ore) och
Odens sista strid i Ragnarok
(valor 1 kr). Frimarkena har
graverats av Martin Morck
efter forlagor av Svenolov
Ehren . Haftesomslaget u t-
formades av Jan Magnusson
och visar vikingatidens run-
rad (futharken) samt Vad-
stena-brakteaten . (Brakteat:
tu nt gammalt mynt, praglat
pa ena sidan .)

Jaktfalk

Ett hafte med fyra bruksfri-
marken i valoren 50 kr (2-si-
d ig tandning) med en jakt-
falk (Falco rusticolus) som
motiv utkom den 26 februari
1981. Frim ark et har grave-
rats av Czeslaw Slania efter
en akvarell av Lars Jonsson .
Typografin har u tformats av
Sven Hoglin d och haftesom-
slaget av Jan Magnusson .
Omslaget visar bl a jaktfal-
kens utbredningsomr de i
Europa .

Europa 81

Den 28 april 1981 u tgavs tva
jubileumsfrimarke n , Europa
81, inom ramen for det av
CEPT givna amnet folklore
(folkd iktn ing). Motiven ar
ett troll som jagar en ridande
gosse (valor 1 kr 50 ore) och
ett skogsra som forforiskt
poserar i en skogsglanta (va-
lor 2 kr). Bagge frimarke na
produceras i rullar. Majvor
Franzen har graverat efter
forlagor av Svenolov Ehren .



Nob e lp rista g ar e 1920

Julp ost 1980

Ernst Wig for ss

Fo rnno rd isk myto lo g i

-Rm
l!E
SVERlliE 7 ;i

Ja ktfa lk

&A E3
SVERIGE 5 DO SVERIGEIr

Euro p a 81



Intem ationella
handikapparet 1981

Tva jubileumsfrimarken u t-
gavs den 28 april 1980 med
anledning av att FN prokla-
mera t 1981 som det in terna-
tionella hand ikapparet. Mo-
tivet ar detsam ma pa bagge
markena: en synskadad
pojke som kanner pa en re-
lief-jor dglob . Valorerna ar 1
kr 50 ore och 3 kr 50 ore och
frimarkena ges u t i rullar.
Martin Morck har graverat
efter ett fotografi av Nils-
Johan Norenlind .

Rabattfrimarken 1981
-  Privatpost

Den 18 maj 1981 kom ett
hafte rabattfrimarken dar
motiven .. var fyra landskaps-
vapen (Ostergotland , Jamt -
land , Dalarna och Bohus-
lan), vilka aterko m mer fem
ganger vardera . Totalt finns
20 marken i varje hafte .
Markena kan anvandas av
privatpersoner for franke-
ring av brev och postkort
inom Sverige sam t till Dan-
mark, Fin land, Island och
Norge . Ett rabattfri mark e
racker som porto pa brev
som vager hogst 100 gram .
Pa brev med vikt upp till 250
gram behovs tre, och pa
brev som vager hogst 500
gram, fyra rabattfrimarken .
Brev mellan 500 och 1 000
gram kraver som frankering
fem marken . I andra fall gal-
ler raba ttmarket for den
asatta valoren , I kr 40 ore .
Markena saldes under tiden
18 maj - 30 ju ni 1981 och har
obegransad giltighets tid . De
har formgivits av Jan Mag-
nusson efter vapenbilder
som faststallts av Riksarki-
vets herald iska sektion .
Tryckni ngen har gjorts i
fotogravyr hos Harrison &
Sons Ltd i High Wycombe,
England .

CarJ XVI Gustaf,
ny design

Med anledning av portohoj-
ningen den 1 ju ni 1981 gav
Postverket den 26 maj u t tva
nya bruksfrimarken med
kung Carl XVI Gustaf. Val6-
rerna ar l kr 65 ore och 2 kr
40 ore . Kungens portratt
aterges efter ett foto av Ulf
Knop pel . For utform ningen
och typografin svarar Bo
Lindberg . Czeslaw Slan ia
graverade och bada valo-
rerna gavs enbart u t i rullar.

Drottning Silvia

Samtid igt med de nya kunga-
frimarkena kom ett bruks-
frimarke med drottning Sil-
vias portr att. Valoren ar 1 kr
75 ore och market gavs ut i
rullar. Czeslaw Slania har
graverat efter ett fotografi av
Claes Lewenhaupt. For
typografin svarade Sven
Hoglin d.

Al lmogebatar

Ett hafte med sex allmoge-
batar fran olika delar av den
svenska kusten u tgavs den
26 maj 1981. Valoren ar1 kr
65 ore pa samtlig a marken .
Foljande batar avbildas: kag
fran Boh uslan, vrakeka fran
Blekinge, en norrbottnisk
salbat, skotbt fran H alsing-
land , en gotlandsk treman-
ning och en snipa fran Ska-
nes vastkust . Martin Morck
har bade ritat forlagorna till
de sex frimarkena och gra-
verat dem . Han svarar aven
for u tformningen av haftes-
omslaget.



lnle rna l io ne l la ha nd ika p p o re t 1981

Ra b a tt f rima rke n 1981- Priva tp ost

pg ET g a:s bl f ihi
SVERIGE14 0 SVERIGE14 0 SVERIGE14 0 SVERIGE14 0- . .

C ar l XV I Gusta f. ny d esig n

g t,
Sveri e 165 Sverige 240

Dro ll n ing Silv ia

A llmog eb a tar

\
\

SVERICI

_l§.1/ERI GE .

5.\ LB,\ T l65
No±MeoTTEY.

SVERIGE


