
Frimärksbilder 1988
av A rne Car/bom

Ett av fr im ärksmotiven 1988 var en upp-
repning av kungamärket frän 1985, alla
övr iga var nya bilder. A ntalet motiv var
sto rt , 52 stycken plus en färgvariant. D e
flest a var fo rmgivna av tidigare anlitade
konstnärer, men ett ant al nya namn kom
fram under året. Ått a redan befintliga
konstverk rep roducerades i frimärks for-
mat. Man lade ner omsorg på utformning-
en av häft esomslag och förstadagsbrev.
A lla märkena t rycktes av frimärkstrycke-
riet i Kista.

Carl XVI Gustaf
Ett av de första fr imärkena detta år var ett
nyt ryck med valö ren 2 kr 20 öre av kunga-
märket frän 1985. Karl -Erik Fr anzen ma-
lade en tavla av kungafamiljen och försök-
te ge mera liv åt figurerna än på äld re ti-
ders paradstycken . Franzens bi ld av kung-
en på fr imärket skiljer sig emellert id inte
mycket från gamla regentport rätt . Ansik-
tet är till och med mer statuariskt än på de
t id igare kungamärkena. N ågra fr imärken
med G ustaf VI Adolf efter fotografiska
förlagor ger ett mera levande intryck.

Carl XVI Gustaf 7988. Teckning av Karl-Erik
Franzen. Gravyr av Czeslaw Slania.

A RN E CA R L BO M är f ödd 1919 i Marianne-
lund  i  Småland. Fil kand i Lund 1969 m ed
konsth istoria som huv udi m ne. Postanställ d
1939- 1984. Vid pens oner n gen postom rades-
chef i Karlsk rona. H an sk rev bok en "F rimärks-
bilder" , utgiv en av Postm useum 1988. Med-
v erkade v id Postm usei och Kulturhusets i
Stockholm utställning "Bilden bak om märk et "
1986.

G ravyren framträder mer eller mindre
väl på fr im ärken, beroende på färgen . U r
denna synpunkt var det fö rsta, grasvarta
märket bäst. Fyra fö ljande färgvarianter
var mindre lyckade. D en grönb lå färgen
på 1988 års märke gö r sig bättre.

Inlandets båtar
Samtid igt med kungamärkena utgavs bil-
der av båtar. Martin Mörck teckna de och
graverade en serie med allmogebåtar som
kom ut 1981. N u fort satt e han med att
äterg e farkoster som varit van liga i vara
insjöar. H an är specialist på detta område
eftersom han kan bygga båtar och är en
skicklig tecknare och gravör .

A llmogebåtarna ritades så att säga i hel-
figur med skrov och rigg men utan anty-
dan av vatt en eller annan bakgrund . U t-
formningen av insjöbåtarna blev annor-
lunda. Bilderna fick bredd- i stället för
höjd format och båtarnas riggar och deras
utlagda åror stympades. Valö rsiffro rna
och landsnamnet fick en dominerande
st il grad .

D e nya fr im ärkena är i jämförelse med
de tidigare ganska rö riga. Mörcks allmo-
gebätar svävade fr itt utan relation till om-
givn ingen, insjöbåtarna trängs i bild rum-
met . Bedömningen inom Konst- och p ro-
gramrädet var emellert id posit iv : " Stiliga
fr im ärken på vackert gult papper. "
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Nya Sverige 1638- 1988
T ill m inne av att svenskar och finnar
grundade ko lonien N ya Sverige vid D ela-
warefloden i N ordamerika 1638 utgavs i
mars ett häfte med sex bilder. Ett av moti-
ven användes samtid igt för fr imärken ut-
givna av postverken i Finland och U SA .
Alla frimärken i häftet fö rsags med utg a-
vans engelska namn, N ew Sweden
1638- 1988, trots att bara en av bilderna
har att gö ra med kolonien i D elaware, som
för övrigt ald rig kallades N ew Sweden .
Fem märken hand lar om svenska och
svensk-amerikanska insatser i senare tider
och på de mest skilda områden .

N ya Sverige-minne t firades fö r femtio
år sedan med utgivn ing av jub ileumsmär-
ken . D en tidens ledande fr imärkskonstnär
O lle H jort zberg teckna de och Sven Ewert
graverade fem märken i låga valö rer. Bild-
innehållet var inriktat på själva grundan-
det av ko lonien . Två av motiven hand lade
om markförvärvet. G ilbert Svenson har
utförligt berätt at om tillkomsten av dessa
märken i " Stild rag hos våra franko tecken"
(Meddelanden fran Postmuseum 34,
1969).

I förarbetet till de nya jubileumsmärke-
na fanns bilder med blixtlås, kullager och
säkerhetständstickor. D et ansågs svårt att
få fason på dessa förslag. U ppdraget gick
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slutligen till Lennart Forsberg och Göran
Ö ster lund .

Pa det fö rsta frimärket i häftet är kolo-
nisationen samlad i en bild . T ill höger syns
en kart a över A tlanten och länderna i öster
och väster. G rönland är vitt som is och det
är också Sverige och Finland i en eljest
gulb run omgivning. Fart ygen "C almare
N yckel" och " Fogel G rip " seglar västerut
över havet. T rakten kring D elawareflo-
dens mynning återges på en detaljkart a.

Frim ärkets mitt upptas av en grupp fi-
gurer som sägs vara svenskar och indianer
i överläggning med varand ra. Förebilden
är en detalj ur en stö rre b ild . D en trycktes
1702 i en bok av T homas C ampanius
H olm med t iteln " Kort beskr ifning om
Provincien N ya Sw erige uti America".
D et uppges i A lf Å bergs bok " N är svens-
karna upp täckte världen" (Stockho lm
I 981) att teckningen ursp rungligen gjo rt s
av fo rti fikat ionsingenjö ren Per Linde-
st röm som var i N ya Sverige under ko lo -
niens sista år . F rimärkets förebild torde
dock vara tecknad och stucken i koppar av
H olm, vars farfar var p räst i N ya Sverige
under några år. Lindest röm har avbildat
indianer, men på ett annat sätt .

D et andra fr imärket avser en annan ko-
loni, grundad mycket senare än N ya Sve-
rige och med en annan utgångspunkt . An-
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Nya Sverige 1638- 1988. Kolonis ationen 1

Delaware. Föremålen vid den sit tande indi-
anens fot kan tänkas vara bytesvaror. Teck-
ning av Göran Österlund. Gravyr av Lars Sjö-
öblom.

Bishop Hill. Olof Krans. Formgivning av Len-
nart Forsberg, Gravyr av Czeslaw Slania.

Carl Sandb urg (1878 - 1967) efter foto ur ett
collage av Edward Steicher. Jenn y Lind
(1820- 1887) efter en oljemålning av Edvard
M agnus, Berlin, 1846. Komposition av Len-
nart Forsberg. Gravyr av Martin M örck.

Charles Lindbergh (1902- 1974) och hans
flygp lan. Teckning av Göran Osterlund. Gra-
vyr av M artin M örck.

Astronauten Alan Bean, deltagare i expedi-
tion Apollo XII. Han vandrar på månen med en
Hasse/bladskamera i handen. Teckning av
Göran Ös terlund efter foto av Pete Conrad.
Gravyr av Czeslaw Slania.

Ishockeyspelare I NHL, T Sandström,
WGretzk y och G Fuhr. Teckning av Göran
Osterlund. Gravyr av Lars Sjööblom.

Illustration ur Thomas Campanius Holm,
" Kort beskrifning  om  Provincien Nya Swerige
uti A merica" . Stockholm 7 702. Foto Kungl.
Bibi.

hängare till " p rofeten" Erik J anssons sekt
utvandrade 1846 till U SA und an förf ö ljel-
se från kyrkan och myndigheterna. På
prärien väster om C hicago slog de sig ner
och grundade ett samhälle som de kallade
Bishop H ill efter Janssons födelseort Bi-
skopskulla i U pp land . N ya Sverige erö v-
rades av ho lländarna från Manhatt an efter
sjutton år. Bishop H ill hö lls samman i sex-
ton år. Båda kolonierna b lev kort livade
men lär ändå ha haft någon liten betydelse
fö r utveck lingen i N ya Världen .

På fr imärket avb ildas några av de bygg-
nader som invandrarna gemensamt upp-
förde, bl a den imponerande T ornbygg-
ningen . Förebild en är en målning av O lo f
Krans som var y rkesmålare och självlärd
konstnär. Sent i livet målade han naiva
tavlo r av livet i ko lonien så som han min-
des det. Infälld i fr imärksb ilden är Krans '
självport rätt från 1908.

D et t redje märket är ett dubbelport rätt
av författaren C arl Sandburg av svensk
härstamning och den svenska sångerskan
J enny Lind . Svenskättl ingen C harles
Lindbergh gjo rde den första ensamflyg-
ningen över Atlanten . H an är po rt rätterad
tillsammans med sitt enmotoriga flygp lan
" Sp irit of S:t Louis " . Pa nästa märke står
ast ronauten A lan Bean, utan svensk an-
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knytning, pa mänen med en svensk H as-
selbladskamera i handen. D et sjätte fr i-
märket slutligen visar en situat ion fran en
ishockeymatch i N ational H ockey League
med T homas Sandst röm som en av spe-
larna.

Kompositionen av häftet som helhet är
int e särskilt b ra. Man har försökt få med
för mycket på den begränsade y tan . Fär -
gerna är bitvis brokiga och bitvis murriga.
Formgivarna har väl gjo rt det bästa möjli -
ga av materialet men häftet ger ett osam-
manhängande intryck .

Kusthavet
Ingalill Axelsson gjo rde en serie vackra
fr imärken med utrotningshotade djur och
växter, påbörjad 1983 med fjällräven som
den första bilden. Bland de fö ljande mär-
kena fäste man sig vid myskoxen 1984 och
sto rröd ingen 1985. På alla märkena i se-
rien framhävs bokstäver och siffror.
Konstnären sade i en intervju i Post rytta-
ren 1989 att hon anser att det är viktigt att
b ild och text samverkar. Frågan är om det
är någon egentl ig skillnad mellan b ild och
text på de små yto rna, båda är delar av det
hela. T ypsn ittet som har använts på alla
fr imärken i denna serie är vackra bok-
stavsbilder, särskilt i kursiv. Ä ndå kan det
bli för mycket med både svenska och la-
tin ska namn på djur och växter.

T re nya fr imärken kom ut 1988, med
det gemensamma namnet Kusthavet.
Ingalill Axelsson tecknade denna gång
dju r som lever i närheten av kusten, i vatt-
net eller ovanför. H avsörnen och gråsälen
är relativt bofasta, alen är inte allt id där .

Ö rnen avtecknar sig i heraldisk p rofil
mot en bakgrund som domineras av ett
stort bo träd . Märket med gråsälarna har
en bildyta som int e är avgränsad utan fly-
ter ut i kanterna. På ö rn- och sälmärket
föll tecknarens och gravörens namn bort ,
en ligt uppgift pa grund av t rycktekniska
p rob lem. Bilderna b lev där igenom litet
luftigare. Å len förefaller att vara ovanligt
lång och grov.

H avsörnen är t ryckt i två färger, brunt
och rö tt . D et röda i landsnamnet har, nå-

1 t. .. 4.. 4.... 4..4.a. a. . a . a. . .aa
Havsörn efter en bild av Staffan UlIström
Komposition av Ingalill Axelsson. Gravyr av
Lars Siöb lom .

Gråsäl och ål. Teckning av Ingalill Axelsson.
Gravyr av Lars Sjööblom.

go t ovan ligt , färg at av sig pa valö rsiffro r-
na. Sälarna är naturt roget grå mot blå bak-
grund . Å len är grå, men ljusare än som
man o ftast ser den .

Rabattfrimärken-M idsommar
Å rets rabattfr imärken hand lade om mid-
sommar. På tio bilder skild rade Ingalill
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Skara 1  000  år. Del av ett av Bo Beskows
korfönster i Skara domkyrka. Gravör: Zlatko
Jakus.

Förstadagsbrevets illustration. En havsörn i
luften, tecknad av Ingalill Axelsson. Skara 1  000  år. Hela rutan från Skapelsefön-

stret, med elefanterna.
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M idsommar. Teckning av Ingalill Axelsson. Gravyr av Zlatko Jakus.
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Axelsson inslagen i det svenska firandet av
midsommaraftonen . D är finns blommor-
na till prydnad och blommorna att lägga
under flickornas huvudkudde, för d röm-
men om den tillkommande. En farkost
som tyd ligen är en kyrkbåt i D alarna är
fullastad med grönska. En annan båt ,
" N orr skär" , någonstans i Stockho lms
skärgård är lövad och dansen går på för-
däck . Samma skärgard är motivet pa tva av
bilderna som kan ses som en , en utsikt
mot havet i det sena kvällsljuset. Man klär
och reser majstången och man dansar till
musik av spelm än .

Bilderna är välteckn ade med markerade
konturer och färgt rycket är snyggt . For-
matet är som vanligt när det gäller rabatt -
märken fö r litet .

Jubileer
U nder året jubilerade en stad , ett gruvbo-
lag och en teater, vilket gav anledning till
t re nya fr im ärken .

Staden
Skara fy llde 1 000 år. Staden som från bör-
jan var en handels- och kultplats blev
längre fram känd som ett and ligt kultur-
cent rum med kyrkor, kloster och sko lo r.
Mycket har förändrats men domkyrkan
står kvar , låt vara till sto ra delar ombyggd
och restaurerad . Skara är alltjämt en skol -
stad .

N är man sku lle ha ett mot iv fö r jubi le-
umsmärket valde man på förslag av Skara
komm un en glasmålning i domkyrkan, en
detalj u r Bo Beskows stora fönstersvit .
Beskows arbete tog över trett io är och
omfattar t rett iosju fönster med bi lder frän
G am la T estamentets berättelser om J esu
liv och från Apokalypsen . Frimärkets bild
hör till skapelsehistorien, en tolkning av
Första Mose bok 7 : 14- 15. " . . . därt ill alla
vilda djur efter sina art er" .

Fönstermålningarna år bibliska och har
inget annat sammanhang med stadens tu-
senår iga histo ria än att de hör till den gam-
la kyrkan . D et finns ett annat konstverk i

Skara med klar relation till stadens liv. På
N ils Sjögrens Krönikebrunn ser man bl a
den mest betydande av medeltidens bisko-
par bland munkar och djäknar. D enna fö-
rebild var med på förslag. Att den inte
kom i fråga kan möjligen bero på att en
brunnsskulptu r av Sjögren varit motiv på
ett fr imärke i häftet Väste rgöt land 1978.

Frim ärksbilden är en liten del av ett
sto rt fönster, bara en halv ruta. Figurerna
är två behornade djur tillsammans med ett
kattdjur som tyd ligen är en t iger. D et som
syns ovanför tigern är benen och fött erna
på två elefant er. D et är en stor beskärning,
nästan lika brutal som när man skar av
armen på Elias Mart in på P ilo-märket
196 1. Man säger på PF A att det kan för-
svaras om det blir en b ra b ild . Att bilden
är dekorativ kan inte förnekas.

En färgb ild pa papp er kan inte aterge
det färgade glasets ljus. Frimärkst ryckeriet
lyckades ändå ganska bra med färgen, så
när som pa ett par fält som blev mera vio-
letta än på o riginalet . Bo Beskow gjo rde
själv glaset på de gamla glasmålarnas sätt .
D et innebär bl a att det i glasmassan finns
små mörka fläckar, någo t som gravören
fick med på märket.

Gruv bo laget

Sveriges äldsta indust rifö retag, Sto ra Kop-
parberget , blev 700 år. Falu gruva, den
sto ra kopparfyndigheten som länge finan-
sierade Sverige, är fr imärkets motiv. För-
laga är en av Pehr H illeströms många mål-
ningar med minnesbilder från gruvan , som
han besökte 1781. Platsen är " Prins G us-
tafs o rt pa 110 famn ars djup" . I fonden
syns en t rappväg som leder till den ovan-
för belägna o rt en " Mars" . På trappan
vand rar gruvkarlar med bloss i händerna. I
förgrunden vilar en arbetare på sin kärra,
medan en annan d rar ett malm lass.

Bild en är som ofta hos H illest röm ar-
rangerad som en teaterscen med starka
ljuseffekter. T re tavlo r av samma konst-
när , med eldsken som ett inslag i kompo-
sit ionen , har blivit frim ärksmotiv. D e tv
övr iga är Söderfors ankarsmedja i häftet
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Stora Kopparberget 700 år. Efter en tavla av
Pehr Hill eström 1784. Graverad av Martin
Mörck.

G ustaviansk konst 1972 och Kungl T ea-
tern 200 år 1973. Alla tre märkena är en-
färgade reproduktioner. Falu gruva är
kopparbrun på b runtonat papper.

Verkligheten i gruvan när tavlan måla-
des 1784 lär int e ha varit annorlunda än då
Linne besökte den i början av 1700- alet . I
sin D alaresa liknar han den vid Styx eller
helvetet med den stickande svavelröken ,
de so tiga, hala gångarna, de vitrio ld rypan-
de taken, hett an och risken för ras. " H ur
snart var icke här att gå felt ett steg, neder i
de underliggande, oändelige hål, hur snart
kunde icke en liten sten nedfalla på d itt
huvud , hur snart kunde icke en svim ning
komma över en , då man gungade på de
sviktande stegar , som 2 a3 voro fästade i
varandra."

Teatern

Kungl D ramatiska Teatern gav sin fö rsta
föreställning den 17 mars 1788, och firade
sitt 200-årsjubileum 1988. På D ramaten
uppfördes under jubileumsåret en d rama-
tisering av "D rottningens juvelsmycke" .
D å O peran jub ilerade 1973 gavs Lars Jo -
han W erles opera "Ti nt omara" . D e båda
kungliga teatrarna lyfte fram C arl Jonas
Love Almqvist , som på sin tid var illa an-

Dramaten 200 år. Teckning av Eva Ede. Gra-
vyr av Martin Mörck.

Dramaten 200 år. Originalförlagan till fri-
märket.
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satt av kunglig onåd . Vid båda jubileerna
utgavs fr im ärken med den mystiska och
romant iska T intomara som motiv.

Från början fanns det flera förslag till de
nya fr im ärkena. G unilla Palm stierna-We-
iss, med stor erfarenhet av teaterdekor,
gjo rde bilder med teaterfigurerna N arren
och Kung Lear mot bakgrund av den ny-
renoverade teaterbyggnadens färger. Slut-
ligen antogs efter viss omarb etning ett för-
slag av Eva Ede, en komposition av scen-
bilder från D rottningens juvelsmycke.
D et sades från Postens sida att det var vik-
tigt at t teaterns tiljo r kom fram och att
man i bilden behöll någo t av kulisserna.
T iljo rna finns på frimärket, men inte ku-
lisserna.

I boken utspelas en scen i Kolmården,
nära Stavsjö bruk . D är klättrar Azouras
Lazuli T intomara i träden , klädd som en
gosse. H on försöker spela på klarinett en
som t illhö r hennes bror och sjunger den
kända visan : " Mig finner ingen, ingen jag
finner" . Pa teatern har detta askadl iggio rt s
så att T intomara, som spelas av Stina Ek-

Dramaten 200 år. Scenen med Tintomara i
Kolmården från Dramatens uppsättning av
"Drottningens j uvelsmycke" spelåret 1987/
1988. Foto: Bengt Wanselius.

14

blad , sitter i en gunga. Skogen k ring henne
är en samling av vitklädda gestalter som
bär p a sto ra org elp ipor, och p iporna
ljuder.

Eva Ede använde denna scen som hu-
vudmotiv och satt e nedtill in den svart a
gruppen av de sammansvurna på opera-
maskeraden , då G ustav III blev skjuten .
Konstnären säger att hon tänkt sig de båda
grupperna som bärare av motsatserna
gott-ont , som är ett av bokens teman . D et
blev förfelat genom färgsättningen som
gjordes av PFA . Komplement färgerna
rö tt-grönt gav helt andra kontraster. D et
röda färgade dessutom av sig på bakgrun-
den . Bilden b lev oklar.

Svenska konst närer i Paris

Ett o fta förekommande inslag i den sven-
ska fri märksutgivningen , inte minst under
år 1988, är rep roduktion av befintl iga
konstverk inom måleri, grafik och skulp-
tu r. D et började fö rsiktigt 1932 med ett
utsnitt ur C arl Wahlboms " G ustav II
Adolfs död" . Sedan ökade an talet bilder, i
huvudsak grafik och skulp tur , som lämpa-
de sig för tryckeriets resurser. N är Annie
Bergmans Vildblommor kom ut 1968 hän-
de det nägo t nytt , rep roduktion i flera fär -
ger. N ästa år utgavs sex fr imärken med
relativt lyckad återgivning av målningar av
Ivan Agueli. Märk ena trycktes emellerti d i
England , i sex färgers offset.

Kvaliteten pa de följ ande arens minia-
ty rt avlo r växlade. U nder 1983 kom man
fram t ill en fullgod tekn isk lösning, den
nya fr imärksp ressen som gjo rde det möj -
ligt att t rycka tre färger i stalgra vyr plus
fy ra färger i o ffset . D en fö rsta kon stutga-
van med den nya tekniken var Stockho lm i
konsten 1985, som förebud fö r världsut-
ställningen Stockho lmia 86. Förutom Hil-
d ing Linnqvists "S ommarnatt vid Riddar-
ho lm skanalen" , som var en ren miss, var
de tre övriga bilderna bra, med verk av
Sigrid H jerten , G A N och Ot te Sköld .

En utgåva fran 1978, Tre svenska konst-
närer, påminde om C arl Kylbe rg, Karl
Isakson och I var A rosenius, födda 100 år
tid igare. Frimärkena var tryckta i Finland
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Nilsson. 'Säpbubblor" 1927. Isaac Grunewald. "D et sj ungande trädet" 19 15. Gravyr Czeslaw
Stania.

med accep tabel to lkning av färgerna. A ro-
senius ' självporträt t med blomsterkransen
var det första goda frimärksport rätt et i
färg. N är häftet Svenska konstnärer i Paris
skulle utges i augusti 1988 hade t ryckeriet
i Kista b ra fö ruts ättnin gar. D et gällde den-
na gången en utgåva liknande den från
1978, en hy llning till tre målare. D et var
N ils D ardel, Vera N ilsson och Isaac G ri.i-
new ald , födda 1888 resp 1889. A lla tre ha-
de bo tt och utbildats i Paris och hade fått
impulser av den nya konsten , av Matisse,
C ezanne, van G ogh och de tyska expres-
s1on 1sterna.

Nils Dardel
På förslag var " D en döende dandyn" och
" C rime Passionel" . Man valde " Besök
hos excentrisk dam " frän 1921, en mål-
ning med en linjestil som var lämplig att
rep roducera på ett frimärke. D et finns
också på denna målning en död ung man,
som dock int e är huvudfigur. Innehållet är

som ofta vid denna tid lätt makabert , med
egendomliga figurer i ett giftigt ljus. D ar-
del som ofta var i riskzo nen på grund av
sitt hjärt fel hade nyss tillfr isknat från en
sjukdom och målade tavlan i god stäm-
ning, berä ttas det.

Självport rättet från 1923 är av ett annat
slag. D ardel ägnade sig mycket åt po rt rätt
under 1920-ta let och blev societetsmälare
på modet . Frim ärksb ilden är ett exempel
på dett a måleri, elegant och smickrande
för modellen . H an speglar på port rättet ett
något förskönat , trosky ld igt ansikte.

Vera Nilsson
D e båda mittb ilderna i fr im ärkshäftet vi-
sar två målningar av Vera N ilsson, en med
motiv från Stockho lm och en från Italien .

Från sin bostad på H ögbergsgatan på
Söder kunde hon se det som hon kallade
" G ubbhuser" . D et var stadens arbetsin-
rättning för fatt iga och arbetslösa, uppkal-
lad efter den t id igare ägaren , klädesfabri-
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kören D ihlström och 1 verksamhet
1844- 1905. H uset har förändrats men
står till stor del kvar. Gubbhuset på tavlan
är högre än i verkligheten och rensat från
mänga takkupor och skorstenar. Den
stora byggnaden, i grågröna toner, är det
dominerande innehållet i bilden, som för
övrigt visar en utsikt mot den cent rala
staden .

D et italienska motivet, " Säpbubbl or" ,
målades i en liten stad nära Ancona vid
Adriatiska havet. Vera N ilsson bodde här
på ett stipendium 1927- 1928. Bilden visar
en terrass med öppning mot ett rostbrunt
berg under en lila himmel. Dott ern C atha-
rina blåser såpbubblor. På golvet ligger två
i grönt insvepta dockor. Det tunga berget
utan växtlighet fanns inte utanför fönstret
uppger Göran M Silfverstolpe i boken
"Vera N ilsson" (U ddevalla 1986), utan är
en minnesbild från resor i Italiens bergs-
trakter. Färgerna på Vera N ilssons tavlor
är relat ivt väl ätergivna. Frimärkena är
dock genomgående ljusare än originalen.

Isaac Grunew ald

På bilden av gubbhuset ser man till vänster
en mörk kupol. I huset under kupolen ha-
de Isaac G runewald en tid atelje och ma-
larskola. H ans självporträtt fran 1912 är
uttrycksfullt också i förminskning, med
sitt ovanliga perspekt iv och sina förskjut-
na proport ioner. Grunewald hade und er
sin paristid varit elev hos Matisse. " D et
sjungande trädet" bär spår av läraren och
är kanske också påverkat av Kandinsky
som ställde ut i Stockholm I 9 I 5, det år då
målningen kom till. Motivet är Berzelii

park. Trädet lyser i rött på originalet, fri-
märket är mera brunt .

H äftet ger en komprimerad bild av den
parisiska konstvärlden i början av seklet , i
svensk tappning. Kompositionen är ge-
nomtänkt. D e täta motiven i mitt en flan-
keras av lättare bilder. D et stabila huset
motvägs av port rätt en och det bruna berg-
et står som kont rast mot de färglysande
mälningarn a av D ardel och Grunewald.
Port rätt en är sinsemellan olika; ett är yt-
mässigt och ett har betonad volym. Man
hade möjlighet att jämföra frimärkena
med originalen på Postmusei ut ställning
Svensk 1900-talskonst hösten 1988 och
kunde se att färgätergivn ingen var god .

Europa 88
D e ärligen äterkommande Europafrim är-
kena utkom den 25 augusti. De europeiska
post- och teleförvaltningarn as förening
C EPT hade denna gång valt temat Trans-
port och kommunikation, ett område som
man varit inne på 1984, fast då i mera teo-
retisk form. D et svenska bidraget 1988 var
två fr imärken med järnvägsmotiv, dels
snabbtåget X2 och dels det gamla ångloket
BDJ4 frän Bredsjö-Degerfors järnväg, till-
verkat 1887.

Fö rslag inkom från John Melin & An-
ders Ö sterlin och från Tom H ultgren. Det
blev emellertid U lf Wahlgren som teckna-
de frimärkena. H an är nyrealist och är
känd för naturt rogna avbildningar av bi-
lar, särskilt skrotbilar. Snabbtåget är teck-
nat i brant perspektiv. Det är omgivet av
fart ränder men ger ändå int ryck av att stå
st illa vid en perrong. Ångloket är avbildat

Europa 88. Snabb täget X2 som
är avsett att sättas i trafik hösten
1990. Frimärket trycktes i två
valörer m ed olika färgsatt
bakgrund Det gamla smalspåri-
ga ångloket. Europamärkena
tecknades av Ulf Wahlgren och
graverads av Zlatko Jakus.
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Tornsvala. Teckning: Petter Pettersson. Gra-
vyr: Lars Sjööblom.

Förslag av Petter Pettersson till tornsvalan.

i ännu kraftigare lutni n g och är mycket
beskuret. Konstnären har berättat i en tid-
ningsintervju att han som liten hade sett
loket och huset i bakgrunden, som är lok-
stallet i N ora. H an tecknade det hela ur
det lilla barn ets perspektiv.

Tornsvala
Postkontoren ville ha ett högvalörmärke,
bl a för att marknadsföra expresstjänsten.

D et blev ett nytt frimärke med valören 20
kronor.

Tommy Ö stmar kom in med förslag,
men man antog i stället Petter Pettersson,
som tidigare gjort flera frimärken. H an
tecknade en tornsvala, som egentligen är
en seglarfågel. Förslagen var utförda i trä-
snitt och träsnittets st ruktur följde med i
gravyren. Konstnären lät fågelns skugga
falla på bakgrunden. Det ansågs i början
vara ett positivt element, men det föll se-
nare bort .

Man hade synpunkter pa typografin
som inte fick bli för markerad . Den skulle
i så fall " stoppa svalans flykt" . Eva Jern
som gjorde typografin ville att märket
skulle få orange färg, som en ant ydan om
kvällshimlen . Störningar tvingade trycke-
riet att trycka fr imärket i violett . Detta,
sade konstnären vid ett samtal, tyckte han
inte om. Fågeln är dock fin och dess flykt
är väl fångad .

Fotboll
VM i fotboll i Sverige 1958 gav anledning
till ett fr imärke med valören 15 öre, teck-
nat av Tom H ultgren och graverat av Sven
Ewert . Bilden föreställde en anonym spe-
lare och en boll. T ill Frimärkets Dag 1988
tog man fram fotbollen på nytt , i ett häf-
tesblock med åtta spelare och tre bollar.
Valören på frimärkena hade st igit till 2
kronor 20 öre.

Med foton fran fotbollsmatcher som fö-
rebild gjorde Lena H olmström, knuten till
en annonsbyrå, bilder med ganska bra

PRIS. 8 KR.5O ORE

Fotboll. Teckning av Lena
Halmström. Gravyr av
Martin Mörck.

Klubbfotboll. Torbjörn Nils-
son t v. Foto: K Melander.
Landslagsfotboll Ralf Ed-
ström t v. Foto: K Jonsson.
Damfotboll. Pia Sundhage
t h. Foto: 8 Claesson.
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tecknade spelare. Bakgrunden blev en en-
da rö ra i många färger, väl mycket för det
lilla formatet . E tt grepp som inte är ovan-
ligt i reklamsammanhang är att en detalj
får stå för något annat. I dett a fall har o -et
i ord et "f o tbol l" pa nägra ställen ersatts
med bilden av en boll och till och med
Ralf Edströms huvud .

Fotbo ll är int e bara sport utan också af-
fär, beroende av reklaminkomster. IC A-s
logotyp på T orbjö rn N ilssons tröja väckte
mycket krit ik . I Svenska D agbladet och i
G öteborgs-Posten klagade en represen-
tant från IC A över att logotypen hade
to nats ned med blå streck . På Konsum ha-
de man ilsknat t ill och beteckn ade händel-
sen som gratisreklam och sponsring. PFA-s
chef Anna-G reta Waldemarsson invände
att det vore hyckleri att ta bort tröjrekla-
men, som ju fanns i verkligheten . Svenska
företag hade tid igare figurerat på fr imär-
ken . H on nämnde T et rapak, Bacho , Vol-
vo , A sea och Saab .

Dan Andersson
Frim ärken har många gånger varit äremin-
nen över våra författare. Bilderna har
oftast varit po rt rätt , ibland med tillägg av
nagon detalj som syft ar pa deras d iktni ng.
D e flesta har varit med på ett enda trim är-
ke. En fö rfa ttare har , nagot ojämlikt , fätt
ett helt häfte med fem b ilder och med sitt
po rt rätt pa häftesomslaget . D et kom ut

1977 och kallades I Roslagens famn och är
helt och hållet ägnat Evert T aube. O m
man ser på fr im ärksutgivningen som ett
mått på en skalds popularitet är T aube
främst. D ärnäst kommer D an A ndersson,

som hyllades med två fr imärken 1988,
hundra år efter sin födelse.

Märkena tecknades av Inga-Karin
E riksson , som graverade utgåvan Laga
skifte 1982. H on tog fasta på den vanliga
uppfatt n ingen om D an Andersson som
den d iktande ko laren från de stora öde-
marksskogarna. D et stö rre märkets bild är
en vid utsikt över granskog och vatten, ett
van ligt nationalromantiskt mot iv i An-
dersson ungdom . T exten är poetens egen
karaktärist ik av sig själv : "E n mörkre ts
och hemlöshetens sängare" , romantiskt
men inte helt rättvisande. Frimärkets mo-
tiv tycks ha fö rmedlat nagot av den sven-
ska känslan fö r skogsmystik, eftersom det
vann om röstningen om Sveriges populä-
raste fr imärke 1988.

D et andra fr imärket har också med
skogsarb etet att gö ra, men bara i en liten
detalj. F iguren till höger är en kolmila.
Port rättet togs när D an Andersson hade
lämnat finnmarken . H an var 28 år och ha-
de debuterat med " Kolarhistorier" 1914
och hade utgivit ' Kolvaktarens viso r" .
H ans utveckling ledde från hemtraktens
inbundna religiositet till b l a ind isk reli-
gionsfiloso fi mot slutet av hans korta liv.
Med inslag av denna läras stoicism och
d röm om bot och rening skrev han året
före sin död d ikten " En vaknat" . D en
and ra st rof en, i form av en handskrift i ett
b rev, utgör bakgrund i fr im ärksbilden .
St ro fen bö rjar :" D et är en nåd att svår och
lång/ vår väg, o G ud du gjo rt / att all vår
gang bl ir tunga steg/ mot evighetens
port . . ." . Avslutn ingen är en bön om me-
ra prö vnmngar.

Dan Andersson. Från finnskogarna. Porträtt av Dan Andersson av Konrad Öberg. M ilan efter
pärm illustration på Waldemar Bernhards " En bok om Dan Andersson ". Stockholm 194 1. Manu-
skrip tet till dikten återgivet i Gösta Agren, 'D an Anderssons väg' Falköping 1988 (ny utg.).
Teckning av Inga-Karin Eriksson och gravyr av Czeslaw Slania.
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Julpost
N är årets ju lfr imärken förbereddes var det
sagt att bilderna skulle vara enkla, med
kristen anknytning, och att de skulle kun -
na förstås av barn. Änglar och madonnor
frän Albert us Pictors kalkmalningar var
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Ju/post. En frimärkstrip tyk. Tecknare: Mats
Rehnman. Gravvor, Zlatko Jakus. Angeln och
herdarna. Betlehemsstjärn an. Det glada bud-
skapet. De tre vise männen. Oen heliga famil-
j en. Herdarnas hyllning.

på tal, men ansågs för sofistikerade. Man
kom tyd ligen int e ihåg att julm ärkena
1985 hade sådana motiv. Eva J ern föreslog
fabeldjur av det slag man kan se på den
medelt ida dopfuntens fot . Antagen blev
en liten bildb erät telse om J esu födelse,
tecknad av Mats Rehnman . H ans förslag

Förslag av Eva Jern.

ansågs ha lugn , klarhet och renhet , med
inslag av medeltida och österländsk bild-
t rad it ion .

Frim ärksb lockets komposition pamin-
ner om ett medeltida altare, med mittstyc-
ket omgivet av två flyglar. På de övre mär-
kena skild ras ängelns budskap till herdar-
na och naturens glädje, symboliserad av
sjungande fåglar. Stjärnan visar vägen till
sa llet . N ed il l visas de tre vise männen
och herdarnas hyllning till den nyfödde,
t illsammans med Maria och Josef. Bilder-
na av djur en och en ängel går över från ett
märke t ill ett annat . En bock, som i den
medelt ida t rad itionen är en symbol för det
onda, har råkat komma med . Ö ver det he-

JULPOST 1988 ##, 24-
Frimärkshäftets illustration.
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Ängel från dop funten i A tlingbo på Gotland.
Foto : Erik Nylen, Gotlands Fornsal.

la lyser den sexudd iga Betlehemsstjärnan .
Mönstret är m edeltida, men figurern a har
en nutida p rägel. D e är stiliserade och
tecknade i hela färgp lan . Man kan t ex på-
minnas om altart avlo r av Waldemar Lo-
rentzon .

T ypografin som även den är nutida
gjo rdes av J an Magnusson . H an tecknade
också omslaget till fr imärkshäftet , med en
riktigt medeltida ängel, upprepad t re
gånger. Frimärkena blev i trycket något
b lekare än på förlagorna.

Nobelpristagare-kemi
N obelfr im ärkenas utgivning fort sätter i
den form som int roducerades 1982. Pris-
tagare från skilda år med gemensamt äm-
nesom rade samlas i häften . Ett sådant ,
med fy ra märken , trycktes och kom ut i

november 1988. Formgivare var U rban
Frank , som 1979 började som fr imärks-
tecknare med den grönfläckiga paddan
och som 1984 illust rerade detaljer i männi-
skokroppen på t re fr im ärken i N obe lse-
n en .

Franks förslag ansågs ha bra pedagogisk
form . H an gjo rde vad som är möjligt för
att översätt a N obelp ristagarnas upptäck-
ter t ill fr imärksbilder . O m b ilderna når
ända fram till oss lekmän är en annan sak .
Man kan fat ta att mannen pa det fö rsta
frimärket är en arkeo log som har grävt
fram krukor och ett skelett . Men att
skulptu ren av farao T utanchamon är sku-
ren i t rä framgår inte av bilden . D etta har
emellert id ett sammanhang med kurvan
till vänster . D en talar om att den radioak-
tiva iso topen ko l- 14 med tiden minskar i
död materia. G enom att mäta mängden
ko l- 14 kan man få veta när skelett et upp-
hörde att vara människa och när trädet
som b lev ämne till skulpturen höggs.

Med ett liknande symbolspråk försöker
tecknaren att berätta om upptäckter som
innebär möjlighet att ge önskade egenska-
per åt indust rip roducerade p laster, att
man i ett elekt ronmikroskop kan göra
proteinsyror och nukleinsyro r synliga,
och slutl igen att det påvisats att det kan
uppstå en spontan o rdning i materia utan
kemisk jämvikt. Frimärkena kan ha stort
n t resse fö r sit t innehall, m indre som
bilder.

NOBELPRIS 19T
I PRIGOGINE

Nobelpris tagare  -  Kem,.
Teckning av Urban Frank. Gravyr av M artin M örck.

Willard Frank Libby (1908 - 1980). Nobelpri s 1960. Kol- 14 metoden . Karl Ziegler (1898 -- 1973)
och Guilio Natta (1903 - 1979). Nobelpris 1963. Underlättande och styrning av kemiska reaktio-
ner. Aaron Klug (f 7926). Nobelpris 7982. Elektronmikroskopi. !lya Prigogine (f 19 17). Nobelpris
19 77. Spontan ordning ur kaos.
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