
N ya svenska frimärken

På de följande sidorna visar vi de svenska
frimärken som utgavs under tiden 1 juli
1982 - 30 juni 1983, tillsammans 33
jubileumsfrimärken, 8 bruksfrimärken och 4
rabattfrimärken. Om inget annat anges har
frimärkena tryckts i stålgravyr hos PF A
Postens Frimärksavdelning i Stockholm,
där också all tillverkning av rullar skett.

Samtliga häften, utom Julpost 1982 och
Rabattfrimärken 1983, har producerats av
PF A. Alla häftesomslag har formgivits av
Jan Magnusson. Miniblocket Vilda orkideer
är tryckt i Holland .



Leva tillsammans
Den 26 augusti utgavs ett
häfte med ätta j ubileums-
frimärken . Det skildrar olika
aspekter pa in- och u vand-
ring och de fyra motiven är
Svensk emigration, Arbets-
krafts- och flyktinginvand-
ringen , Rösträtt sreformen
1976 samt Leva tillsam-
mans. Samtliga märken har
valören I kr 65 öre . Frimär-
kena graverades av Czeslaw
Slania efter fotografier av
Ove Alström, Folke Hell-
berg, Roland Jansson och
Peter Gullers.

Vilda orkideer
I samband med Frimärkets
Dag den 9 oktober utkom
ett miniblock med Vilda
orkideer. I miniblocket in-
går fyra frimärken med mo-
tiven Sankt Pers nyckel,
Guckusko , Kärrknipprot
samt Adam och Eva . Valö-
rerna är 2 x I kr 65 öre ,
I x 2 kr 40 öre och I x 2 kr
70 öre . Märkena graverades
av Zlatko Jakus efter förla-
gor av Johan Wilhelm Palm-
struch och Olof Swartz .
Tryckningen skedde i kom-
binerad stälgravyr/fotogra -
vyr i Holland . För att stödj a
frimärkssamlandet säldes
blocket med ett tillägg av I
kr 60 öre . Försälj ningspriset
var följaktlig en 10 kr. För-
sälj ningstid: 9 oktober - 31
december 1982.

Julpost 1982
1982 års j ulfrimärken gavs
ut den 24 november. De fem
motiven var hämtade från
glasmålningar i den got-
ländska 1300-talskyrk an i
Lye . Julfr imärkena gavs ut i
ett häfte med IO märken i
varje . Valör: I kr 40 öre .
Märkena trycktes i fotogra-
vyr i England med fotogra-
fier av Raymond Hejdström
som förlagor. Försälj nings-
tid 24 november - 31 de-
cember 1982. Valören I kr
40 öre var ett enhetsporto
för kort eller brev med jul-
hälsningar.
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Nobelpristagare  -
Atomfysik
Samma dag , den 24 novem-
ber , utgavs även 1982 års
Nobelfrimärken . Då bröts
serien med port rätt av No-
belpristagare 60 å r tidigare
som mot iv . De nya motiven
visar forskningsresultat in-
om ett av de ämnen i vilket
prise t utdelas . 1982 är s No-
belfr imärken presenterar
fem pristagare i fysik , samt-
liga med atomfysik som
specialitet : N iels Bohr
(Nobelpris 1922), Louis de
Broglie ( 1929). Werner
Heisenberg ( 1932), Erwin
Schrödinger ( 1933) och Paul
Dirac (1933). Samtliga fri-
märken har valören 2 kr 40
öre och utkom i ett häfte
med fem märken . Mart in
Mörck graverade märkena
efter förlagor av Carl Fred-
rik Reuterswärd , Dan Jons-
son , Lennart Forsberg och
Kj ell Anderson .

Svensk fredsrörelse
1983 är s första frimärke
gavs ut inför Svenska freds-
och skilj edomsföreningens
I00-årsj ubileum. Det var ett

j ubileumsfrimärke med va-
lören I kr 35 öre och utg iv-
ningsdag var den IO febru-
ari . Frimärket graverades av
Toni Hanzon efter en förla-
ga av Stanislav Dobroniak .
Det gavs ut i rullar.

Frukter
Fyra nya bruksfr imärken i
valöre rna 5, 10, 15 och 20
öre introducerades samma
dag, den IO februari . Mär-
kena , som tillverkades i
rullar , visar frukter från
Hästkastanj . Skogslönn .
N yponros och Slån . Gravör
var Arne Wallhorn , som ar-
betade efter teckningar av
Ingalill Axelsson .

Tryckerikonsten i
Sverige 500 år
Till minne av ett av 1983 års
mest uppmärksammade j u-
bileer utgavs ett häft e med
tio frimärken och fem olika
motiv . Motiven skildrar
tryckerikonstens utveckling
i vårt land under de senast
flydda 500 åren . Samtliga
märken har valören I kr 65
öre och de visar Trycktyper
för handsättning , Dialogus
Creaturarum , Karl XII:s bi-
bel, ABC-böcker och La-
sersätt ning . Gravörer var
Maj vor F ranzen . Zlat ko Ja-
kus och Lars Sj ööblom.
Förlagorna gjordes av Inga-
lill  Axelsson och Hannu
Järviö .

Nils Ferlin
Den folkkäre diktaren N ils
Ferlin fick ett fr imärke den
10 februari. Bruksfrimärket ,
som har valören 6 kr , visar
K G Bej emarks staty av
diktaren sittande på en
parkbänk. Statyn återfinns
idag i F ilipstad . Märket gra-
verades av Arne Wallhorn
och det gavs ut i rullar.
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NORDEN 83
»Res i Norden» var temat
för ärets NORDEN-frimär -
ken , som utgavs den 24
mars. Sverige bidrog med
två j ubileumsfrimärken i
valörerna I kr 65 öre och 2
kr 40 öre . Märkena visar
cyklister i svensk natur och
segelbåtar på Riddarfjärden
i Stockholm. Båda märkena
graverades av Mart in Mörck
efter förlagor av Päl-Nils
Nilsson/Jan Rietz och Bengt
af Geij erstam. De gavs ut i
rullar.

Traktat
Sverige- USA 1783
För 200 år sedan skrev Sve-
rige och USA under ett av-
tal om vänskap och handel.
Till minne av j ubileet gav
både Sverige och USA den
24 mars ut frimärken med
samma motiv, ett port rätt
av Benjamin Franklin och
de bäda traktat underteck-
narnas signaturer. Det sven-
ska j ubileumsfrimärket har
valören 2 kr 70 öre och det
gavs ut i häften med fem
märken i varje . Czeslaw
Slania graverade och förla-
gan var gjord av Dan Jons-
son.

Rabattfrimärken  -
Svenska landskaps-
vapen
Den 25 april utgavs även
årets rabattfrimärken . I år
fick landskapen Västergöt-
land , Medelpad , Gotland
och Gästrikland egna fri-
märken . Valören är I kr 60
öre och frimärkena gavs ut i
häften om 20 märken . Ra-
battfrimärkena hade även i
år formgivits av Jan Mag-
nusson och trycktes i foto-
gravyr i England .

EUROPA 83
I samarbete med övriga
medlemsländer i CEPT (de
europeiska post- och tele-
förvaltningarnas samarbets-
organ) gav Sverige den 25
april ut två frimärken på
temat »Mänskliga storverk».
Vi valde att presentera den
ställbara skiftnyckeln på ett
märke i valören 2 kr 70 öre
samt Les Ballets Suedois
Svenska baletten i Paris. pa
ett märke i valören I kr 65
öre . Skiftnyckeln gravera-
des av Martin Mörck och
Les Ballets Suedois av Lars
Sjööblom. Fö r bäda förla-
gorna svarade Eva Ede .
Märkena gavs ut i rullar.

STOCKHOLMIA 86 I
(Oscar II)
Sveriges första frimärken på
frimärken gavs ut den 25
maj . Det var två förslags-
gravyrer och två ursprungs-
gravyrer till Oscar II-fri-
märken som graverats på
nytt och i nya valörer . Mär-
kena , med valörerna I , 2, 3
och 4 kr , gavs ut i ett block
infastat i ett häfte . Arne
Wallhorn graverade efter
Max Mirowskys ursprungl i-
ga gravyrer frän 1880-talet .
STOCKHOLMIA 86 I är
den första utgävan i en ärlig
svit av frimär ksutgävor fram
till och med 1986, då den
stora frimärksutställningen
med samma namn äger rum
i Stockholm.

Carl XVI Gustaf
Den 25 maj utgavs även två
bruksfrimärken med kung-
ens port rätt i nya valörer , 1
kr 80 öre och 2 kr 70 öre .
Frimärkena graverades av
Czeslaw Slania efter samma
förlagor av Bo Lindberg/Ulf
Knöppel som användes till
kungafrimärkena 198 1.
Märkena tillverkades i rul-
lar.

Drottning Silvia
Även ett frimärke med
drottningens porträtt gavs ut
den 25 maj med ny valör, 3
kr 20 öre . Frimärket grave-
rades av Czeslaw Slania ef-
ter samma förlaga av Claes
Lewenhaupt , som användes
till frimärket med drottning-
ens port rätt 198 1. Märket
gavs ut i rullar .
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