
Frimärksbilder 1989
av Arne Car/bom

Frimärksprogrammet 1989 innehöll många
återblickar på tid igare års utgåvor. M ycket
kom åter, så i serierna med kung och drott-
ning. djur i hotad miljö, Europa- och N obel-
märkena och, traditi onsenligt , julfrimärkena.
Fyrar har förekomm it tidigare, likaså motiv
från arbetarrörelsen och svensk teknik och
industri. D et riktigt nya ämnet var G loben i

Stockholm .

Fyrar

D et svenska fyrväsend er fylld e 300 är 1969.
Gordon Mad ie gjorde då förlagan till ett
frimärke med fyrar från olika perioder. M är-
ket tryckte s i fotogravyr i England på blankt

papper och blev en ganska bra bild .
D en första utgävan frimärksäret 1989 om-

fattade fyra nya fyrar, denna gång på var sitt
märke. Flera konstnärer lämnade förslag, Sig-
nar Bengrson,Jan Falkman, Göran Falck och
O le D rebold. Bertil Kumlien , som deltagit

från början, fick uppdraget. Kumlien, som
tid igare gjort marina frimärksbilder målade

akvareller med fyrarna Niding en, Sydostbror-
ten, Sandh ammar en och Söderarm . Förlagor-

ARNE CARLBOM är f dd 1919 i Marianne-
lund i Småland.  Fil  kand i Lund 1969 med
konsthistora som huvudämne. Postanställd 1939
1984.

na och även frimärkena är sinsemellan olika.
Avsikten var att visa fyrarna vid olika tider på

dagen och dessutom visa deras tekn iska kon-
struktioner.

Nidingen. Anlagd
1624. De två

tornen, byggda
1832, särskilj er

platsen.

Sydostbrotten.
Kassunfyr 1963.
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Söderarm. Byggd
Förlagan till fyren Nidingen. 1839. SO0 El!M M
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Frimärkena graverades av M artin M örck
som väl känner rill havsmiljön. Stålgravyren
nådde denna gång inre heir fram i jämförelse
med förlagorna. Kumliens förlagor är mjuka,
med fina nyanser, något som inre kunde

återges i trefärgstrycket. Pä förlagorna rill N i-
d ingen har de gam la tvillingtornen och mar-
ken olika färgton, på frimärket är ytorna lika

bruna. D en gröna färgen har på några ställen
gått in i den bruna.

Kompositionen av märker med Sydost-

brotten är liret cyngd av de stora bokstäverna
och siffrorna. Frimärkena med fyrarna Sand-

hammaren och Söderarm är de bästa i utgå-
van , i färg och form . Stiliserade segel an cyder
att kappseglingar är på gång, vid Söderarm
tydligen på natten .

Djur i hotad miljö
Alltsedan frimärket med Trä ngforsen kom

ut 1970 har miljövård hört rill de ständ ige

återkommande budskapen, särskilt utrot-
ningshocet mor djur och växter. Än nu har
risken for att människan ska ut rota sig själv
inre varit aktuell, men det kanske kommer.

Skydda djuren, hette dee i en ug äva 1973 med
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70 vertae
Förlagan till den lilla flugsnapparen.

fotografiska förlagor. M era konstnärliga bil-

der med liknande motiv har signerats av Inga-
lill Axelsson sedan början av 1980-talet.
H ennes märken har rill ant alet varierat mellan

ett och fyra per år. D en senaste utgåvan , kallad
Djur i hotad miljö, omfattar sex avbildn ingar

av djur som håller rill i den fjällnär a skogen
eller andra marker som är exploaterade så att

djurlivet skadas.
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På varje bild skymtar man djurens miljö i
små detaljer. Int ill den sydliga kärrsnäppan
visas hur den flyger över en våtmark och
bakom järven ses en annan järv springa i ett
landskap. Ugglebilden är välkomponerad,

med skog i bakgrunden och över den en
avlägsen måne.

Valörsiffrorna på tre av frimärkena är två-
färgade, liks ompä fjolärets havsörn . D et beror
inte på dälig färgpassning utan på att pressens
förmåga att torka av öveflödig färgi stål trycket

är begränsad .

Globen
Globen, Stockholms nya arena för sport och

kultur, invigdes i april 1989. Byggnaden, med
sin form, sin storlek och sin planerade verk-
samhet väckte sto r uppmärks amheti massme-

dia. Posten deltog i presentationen med ett
helt häfte frimärk en, tecknade av Stig Claes-

son, signaturen Sias. Flera förslag, bland annat
av U rban Frank, hade inte ant agits. D et var

första gången sedan 1903 som en offentlig
byggnad visats på frimärke redan vid invig-
ningen. D å gäl Ide det posthuset vid Vasagatan
i Stockholm .

På det första märket i häftet ses det stora
klotet utifrån, med mycket folk i förgrunden;

det kan vara nyfikna åskådare. På de tre följan-
de bilderna har konstnären gjort ett tvärsnitt
genom byggnaden. I de därigenom bildade
cirklarna har han skrivit in tre olika evene-

mang i form av symboliska figurer. Man ser en
ishockeyspelare, två gymnaster och en rockar-
tist. Folkm assan utanför har blivit tätare, det

har bildats bilj ettk öer. Mörkr et har ocksä
tätnat, himlen har övergått från ljusblått till
svart i den sena kvällen. Konstnären uppger

att han ritat sig själv i publiken, men det är bara
han själv som vet vilken figur det är. Ett par
punkare är tydligt urskiljbara.

Bilderna är så roliga och bra som man kan
vänta sig av Sias, naivistiska och karikatyr-
mässiga, men inte särskilt läm pade för för-
minskn ingen. Formatet är litet och trängsel
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uppstår av hus och människor. Stora folksam-
lingar har förekommit tid igare på frimärken,
t ex i utgåvorna I D alom 1973 och Svensk
fredsrörelse 1983. D e frimärkena tillhör int e

de mest lyckade.
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Förlagorna rill G loben märkena ät färgrika
teckn ingar med fer krita. Frimärkshäftet b lev
något mattare i trycker. M ärkena ger err star-
kare intryck betraktade ett och ett. T rycket var

kombinationen stäl/offset. G ravyren omft -
tade endast de svarta partierna av motiven .

Kung Carl Gustaf
och Drottning Silvia
Frimärkena med kungen och drottningen
efter ] - E Franzens förlagor nytrycktes med
nya valörer och med nya färger. Kungen blev

blekt grön och blekt brun och drottningen
mer lysande blå.

Förlaga av John-Erik Franzen 1985.
Gravyr av Czeslaw Stania.

Norden 89 folkdräkter
D e nord iska länderna enades om att 1956 ge
ur err frimärke med sam ma motiv, fem svanar,

som symbol för det posrala sam arbetet. Efter

ett längt uppehälltogs iden upp pä nytt. Aren
1969, 1973 och 1977 utkom nordiska frimär-
ken med samma motiv. D et var gamla han-
delsskepp, N ordens H us i Reykjavik och
näckrosor. N äckrosorna försågs för första
gången med en ny symbol för de fem länder-
nas postsamarbete, fem sam manl ätade post-

horn. Från 1980 utkom mer N ordenmärkena
med tre års mellanrum , med samma ämnen

men med olika utformning.
Ares motiv var folkd räkte r. Det var int e

första gången detta förekom i N orden. Fri-
märken med folkdräkter utgavs 1972- 1973 i
Finland och 1979 i Sverige, då med dräkterna
burna av manliga och kvinnliga figurer. D e

nya svenska märken a 1989 ätergav detaljer
från nordsamiska dräkter. Rose-Marie H uu-
va, sam isk konstnär i Kiruna, tecknade tvä
förlagor, utgående från ett kvinnligt barmkl ä-
de och en bältesväska för män.

Samedräkten har starka färger ihelafältoch
vackra broderier av tenntråd . Rose-M arie

H uuva gjorde gouacher med detaljer från
dräkterna, i rött och blårroch silver. Frimärke-
na trycktes i det kvadratiska formatet

31,25x31,25 mm som medger liret fri yra på
bilden. D et motsvarar ganska väl de synpunk-
ter på frimärksbilden som framfördes av den

på sin tid välkände bokillustratören Arthur
Sjögren i Svenska D agbladet 1906. H an me-
nade arr man på så liren yra för arr fåeffektfullt
verkande färgspel bör använda så fa detaljer
som möjligt, men dess mera energiskt verkan-
de yror och linjer och klara färger.

T rycket blev i err avseende märkligt. T enn-
broderierna, återgivna med silverfärg, fram-

träder i relief om man ser det i försroringsglas.

Barmkläde.
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>
0

330

Bältesväska.
Gravör: Zlatko Jakus.
Stå/tryck/offset.
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Rabattfrimärken 1989. Sommarnöjen. Segling. Lek med boll. Cykling. Paddla kanot. Fiske.
Tältning. Spela krocket. Spela badminton. Trädgårdsskötsel. Baka sandkakor.

Rabattfrimärken 1989
Arets rabat tfrim ärke n formg avs av Rolf Erik-
son. I tio bilder antydde han sommarens
nöjen , vid stränderoch på land. D e färggranna

frimärkena blev offsettryckta i fyra färger pa
glättat papper och påminner om reklammär-
ken. M an ser inga människor, bara sommar-

nöjernas scener och rekv isita. M änsklig aktivi-
tet kan bara anas.

Europa 89 Barns lekar
Europamärkena utkom för artonde gången i
Sverige. Årets tema var barns lekar. U tgåvan
brukar ha två valörer, en for inr ikes och en för
utrikes brev. Liksom de två föregående åren

gavs den högre valören ut med tvä färgv ersio-
ner, denna gång grågrön och lila. Frimärkena
tecknades av Eva Jern och graverades av
Czeslaw Slania.

Rabattmärkena tid igare under året inne-
höll an tydn ingar om lek, i form av lekens
föremål. På Europamärkena leker barn. Bara

en gång tidigare utgavs ett frimärke med ett

lekande barn. D et var 1979 i anledn ing av
Inte rnationella barnäret. Avsikt en den gang-
en var inte att visa den bekymmerslösa leken
utan att vara ett inlägg i miljödebatten. Barnet
sitter, försett med gasmask, int ill bilars avga-
ser.

Eva Jerns m iljöer är annorlunda. T vå poj-
kar leker på stranden med hemsnickrade bä-

tar. En liten flicka åker sparkstött ing. Det går
undan, trots att hon sparkar med vänster for.
D et är enkla men levande bilder. G ravyren är
skicklig, trycket är traditione llt enfärgat stäl-
tryck.

Vinter. Sommar.

Skissförslag av Eva Jern.
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Svensk arbetarrörelse
hundra år
M orivet på arbetarrörelsens jub ileumsmärke
är ett demonstrationståg. Förlagan är en illus-
trat ion i Socialdemokraten den 1 maj 1899,

tecknad av N ils Kreuger. H an tillhörde den
grupp av konstnärer som i si uret av 1800-talet
vände sig mot den akademiska konstundervis-

n ingen och mot utställni ngspoliti ken . O ppo -
nenterna 1885 och det 1886 bildade Konst-
närsförbunder hade beröringspunkter med
arbetarrörelsen. Flera i Konstn ärsförb un dets

styrelse var bekanta med H jalmar Brant ing.

Bland andra Ni ls Kreuger och Eugene Jansson
ställde sina talanger i rörelsens tjänst.

Kreuger gjorde omslag till socialdemokra-
tiska tidning ar och tidskri fter. Jansson målade
en stor tavla föreställande ett demonstrations-

tåg. D en skänktes rill Folkers H us i Stockholm

vid invigningen 190 1.
O m förebilden rill frimärket läses i Kjell

Boström , "N ils Kreuger", (Stockholm 1948):

"Socialdemokratens första majnummer 1899
föreställer ett demonstrati ons täg, som ringlar

sig över G ärder upp mor åskådaren . I spetsen
höjer en skäggig jätte baneret: Proletärer i alla
länder förene n eder! - ättati mmarsdag -

allmän rösträtt . U ppslagert kommer säkert
från den stätlig a mälning med motiv från

demonsrrarionsrågen på G ärder, som Jansson
arbetade med under åren kring sekelskiftet.
Kreugers omslag har en viss kraft, men inspi-

V ENSK ARBET ARRORELSE
H U N D R A R

2 30 S VE RIGE
Svensk
arbetarrörelse
100 år.

rationen har int e räckt till för hela framställ-

ningen ."
D et är svärt att fa in ett demo nstrations-

råg på ett frimärke. D er går an om man nöjer
sig med nägra fa figurer som pa M arti n

M orcks Sundsvallsstre jken 100 är 1979. For-
grundsgesralrerna på 1989 års frimärke är bra,
de bakre leden påminner om Kinesiska
muren . Svenolov Ehren formgav frimä rket
efter Kreugers illustration. Lars Sjööblom gra-

verade.

Småländsk företagsamhet
I slutet av 1960-taler uts takade generaldi rek-
rör N ils H örjel en ny väg för den fortsatta
frimärksutgivningen, från färre tradi tionella
motiv till flera med anknytning till nutidsliv
och samhälle. D er resulterade bland an nat i
många bilder med sport och fritid och ännu

flera med sjöfart, lantbruk och skogsbruk. D er
gavs inblickar i tung verkstadsindustri. En
svensk tillverkn ing i m indre skala var ämnet
för ett häfte 1972, med moi v fränsmäländska

glashytto r. Glasbläsning en blev åter aktuell
1989, i en utgäva kallad Småländsk företag-
samh et.

Konstnären Kurt N etzler, som bl a gjorde
N ordenmärkena 1986, mälade förlagor i
gouache för ett häfte med sex bilder. D er var

err försök att sam manfatta och illustrera be-
greppet den småländska företagsamheten. D e
företag det handlar om har mycket olika ur -

sprung och innehåll. D er är till exempel err
stort sp rång mellan H uskvarna som fyllde 300
år och som en gång var kungens vapenfabrik

och den nya möbeljätte n IKEA.
En del av N erzlers bilder är lärrfarrliga,

and ra närm ast obegripliga. T ändstickan från
Jönköping och Bruno M ath sons stol frän
Värnamo är välkända. D en stiliserade syma-
skinen är möjlig att tyda. Arr den lysande
glasbubblan hör i ll Afors känner många rill.
Symbolerna för Älmhult och G nosjö kräver
en förklaring. D et är fyndigt att komprimera
IKEA:s ide om möbler i platt a paket till en
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Värnamo. Möbelindustri, Älmhult. Möbe/monteringstillbehör, Huskvarna, Symaskinstillverkning.
Afors, Glasbla sning. Gnosjö, Tråddragning. Jönköping, Tändstickstillverkning.

skruv och en sexkanrsnyckel, men man har
inte visat vad de används till. M ånga känner
till att tråddragning är en viktig del av G nosjö-

traktens smäindustri , men det är inre lätt att
gissa att figurerna på frimärket är delar av en

klädnypa och en klädgalge.
Frimärkenas färg är uppseendeväckan de, i

gult, rött och violett. D en avspeglar knappast
de småländska produkterna, som inte är di-

rekt färgsprakande. Färgen kan vara upplysan-
de när det gäller det glödande glaset och

tändstickans låga, i övrigt är den förvillande.
O m man bortser från tydligheten och betrak-
tar frimärkena enbart som bilder har de deko-
rat iva förtjänste r. T rycket är helt i tre färgers
stålgravyr. G ravören Zlatko Jakus gjorde ett
fin t arbete på kort tid .

Svensk polarforskning
Kungl Vetenskapsakademien stiftades av
bland andra Carl Linnaeus, An ders Celsius

och Jonas Alströmer. Den fylld e 250 ar 1989
och skulle firas med jub ile umsfri märken.

Akademien har planerat och delvis bekostat
polarexpeditioner, den senaste var den svens-
ka forskning sresantill Antarktis vären 1989.
Sådana resor är projekt som täcker stora delar

av akademiens verksamhetsområde och som

ansågs lämpa sig for frimärksbilder. Utgåvan
fick därför heta Svensk polarforskn ing och
motiven hämtades från både N ordpols- och

Sydpolsområdena. Själva jubileet antyds på
ett av frimärkena med akadem iens namn och
emblem och med årtalen 1739 och 1989.

Utgåvan är ett häfte med sex bilder. D et
övre fältet visar Arktis-N ordpolen och det
undre An tarktis-Sydpolen. Mot en bakgrund
av is och snö pågår mänsklig verksamhet. På

tre av märkena är man sysselsatt med mät-
ning ar. I ett stort landskap med Lapport en i

bakgrunden ligger Abisko naturvetenskaplig a
station . Arr det rör sig om moderna polarfär -
der framgår av transport möjligheterna: isbry -
tare, flyg och bandvagn , allamed radioförbin-

delse.
Frimärker ned rill ti II vänster berättar om en

annan rid med andra villkor. O rto N orden-

skjöld, systerson rill upptäcktsresanden
A E N ordenskil d, ledde en svensk expedi-
tion till Antarktis ären 190 1--1903. D en
gången inskränkte sig Vetenskapsakademiens
medverkan rill urlån ing av instrument. För
övrigt bekostades färden av O tto N orden-

skjöld själv och av donatorer.
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Sydpolsfararna reste med den tremastade
barken "An tarctic" som var försedd med en

hjl pängma skin. De hade ingen kontakt med
yttervärlden när de hade nått ishavet. Fartyget

hade tidigare använts fr sälfängst och var
byggt för gång i is. Likväl bröts det sönder av

drivisen och sjönk successivt på nyäret 1903.
Besättningen lyckades att efter ett par veckors
strapatser ta sig rill en ö och kunde slå läger. En
matros dog av sjukdom . Alla övriga medlem-

mar av expeditionen räddades av ett fartyg från
den argent inska marinen.

O ckså Posrverket medverkade vid polar-

forskningen i slutet av 1800-al et. Postängfar-
tyget "Sofia" lånades ut till A E N ord enskiölds

expeditioner rill Spersbergen 1868 och till
G rönland 1883.

De stiliga frimärkena tecknades av Ingalill
Axelsson, detaljerat och väl. G ravyren gjordes
omsorgsfullt av Martin M orck. Märkena

trycktes i kombination en stäl/offset.

Berguv
Postkom oren behövde ett frimärke av hög
valör i rullförpackn ing. LarsSjööblomfi ck i

uppdrag att formge och gravera ett märke med
valören trett io kronor. H ögv alörfri märken
har tid igare haft fäglar som motiv. De flygan-

de svanarna på Laila Prytu-Wiks tjugokro-
norsmärke frän1942 varade längst av alla. Der

:.
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Klimathistoriskt forskningsarbete på Renlandsglaciären på öst-Grönland. I kanten en kurva som
visar variationer av temperaturen från slutet av istiden till nutid. Abisko naturvetenskapliga station.
Lapporten i bakgrunden. Populäraste frimärket i årets omröstning. Det nya forskningsfartyget
Oden. I förgrunden undersökning av plankton och annat biologiskt liv under isen. Otto
Nordenskjölds skepp "Antarctic" med isberg i bakgrunden. Kejsarpingvin med unge.
En bandvagn och en helikopter av svensk tillverkning. I bakgrunden nunatakker, fjät/toppar  som
sticker upp ur inlandsisen.
Mätning med geodimeter. I förgrunden en skua, på svenska storlabb.
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Berguv. Teckning och gravyr av
Lars Sj ööblom.
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Förlagan till berguven.

dröjde till 198 1 in nan ett nytt märke med hög

valör kom ur, det vackra femtiokronorsmär-
ket Jaktfal k av Lars Jonsson.

D en nya frimärksfägeln blev en berguv.

Den tillhö r den grupp av fäglar som hotas av
utrotn ing, främ st pa grund av milj ögifter.
Uven var mycket vanl ig förr. Att antalet mins-
kat beror rill stor del på att man varit rädd för
den. Linne skrev: "O m uven kommer fram till

någon gård eller stad och skr iker, blir folket
gemenligen fruktande, ty de tro, att ant ingen

skall de dö, eller arr elden skall bli lös, eller
någon an nan olycka skall ske . ." Projekt att
rädda berguven finns sedan några år i flera
områden i Sverige.

I d iskussionen om Lars Jonssons jaktfalk
kom det fram önskemål om mera flykt över
bilden. Konstnären menade att om han skulle

göra falken mera livlig behövdes minskn ing av
formatet eller art vingarna gjordes luddiga.

Lars Sjööblom gav berguven luddiga ving-
ar och en tydlig rörelse mot marken. O mgiv-
ningen är ett landskap av norrländsk karaktär
med arkti ska granar. D et blev en tilltalande
frimärksbild.

Svenska hundar
Av en händelse trycktes och utgavs detta år
frimärken med hundar både i Sverige och i

Finland. An ledningen var att Svenska Ken-
nelklubben och Finska Kennelklubben hade

bild ats 1889 och alltså hade verkat i hundra år.
I båda länderna avbildades inhemska hundar,
de svenska var jämthund , hamil tonstövare
och västgötaspets. Bilderna vållade en del

diskussion bland hundexperter. N ågon ryckte
att de finska frimärkena var bättre , trots att
den finska stövaren hade fel noslängd .

Frimärkena är formgivna av Eva Jern med
foton som förebilder. D e graverades av Lars
Sjööb lom, men en portoändring vällade tids-
brist och man tvingades att trycka märkena i
offset. D en svarta tryckpl äten togs emellert id
fram från gravyren.

Inom Konst- och programrådet ryckte
man att frimärkena blev bra men att de såg

plattare och mer reklammässiga ut genom
frånvaron av stältryck. H amiltonstö varen, sa-
des det, hade fatt en härlig blick.
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Förstadagsbrevets
illustration. Lapphund.

Nationalparker I
I d iskussionen om förstöring av naturen blir
det ofta bort glömt att det finns flera skyddade
miljöer i Sverige, våra nationalparker. Enpla-
nerad frimärksserie började med glimtar från

tre av dessa parker, Padjelanta och M uddus i

Lappland och Blå Jungfrun i Kalmarsun d.
D en mycket sto ra Padjelant a nationalpark
representerades av en liten blomma, den laps-
kaalprosen. Från M udd us hämtades den lilla
orkide som heter norna. På ett av frimärkena

visas ett stycke av Blå Jungfruns strandklippor.
D e norra nationalparkerna omfattar srora

områden av ganska o rörd vildmark. Blå Jung-
frun ligger cent ralt m itt i farleden, men har
bevarats i relativt orubbat skick. D et är en hög

gran itkupol i havet, som är svår att angöra med
bår.

Carl von Linne som besökte ön pa sin

öländska resa 174 1 for illa på sjöresan och
tyckte int e om vad han sag vid framkomste n.

Vegetat i onen är sparsam och djurl ivet nästan
obefintligt . An dra känd a personer har besökt
Jungfrun. Verner von H eidensta m firade sitt

bröllop med O lga W iberg på stranden, omgi -
ven av G ustaf Fröding, Albert Engström och
flera andra ur den dätida kul turkr etsen. Karl

Isaksson målade på Blå Jungfrun en rid i
början av sekler, men endast ett verk är bevarar.

Padj elanta.
Lapsk alpros.

Muddus. Norna.

Frimärksbilderna tecknades av An ders
C ullberg, som medverkade i utgåvan M edel-
tida bokmäleri 1976. D et finns ingen anmärk-
ni ng mot formen , men trycket , i trefärgs stäl,

kan d iskuteras. På frimärket är Blå Jungfruns
gran it helt riktigt röd, men bara i skrevorna.

For övrigt är berget urbl ekt. En jämförelse
med förlagorna visar att de norrländska blom-
morna är mera violetta på frimärkena. Ingen

kritik av färgen har hörts av, som i faller med
brunkullan i utgåvan Levande natur 1985.

Sigurd T ullberg skrev i sin anmälan om
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Blå Jungfrun.
Tobisgrisslor.

utgåvan i Svenska D agbladet att ett aktnings-
värt försök hade gjorts att an tyda Padjelanta
genom bergskonturen i överkanten, men att
M uddus endast representerades av en rad
rumphuggna barrträd . H an medgav att en så

liten yta erbjuder en mycket begränsad upp-
fattning om nationalparkerna.

På frimärken med naturmotiv är det nu
brukligt att ange både djur- och växtnam n, på
svenska och latin. Avsikten är att klargöra vad

bilden föreställer, särskilt for utländska be-
traktare. T exten mäste vara så stor att den är
läsbar. Därav följer att det kan bli väl mycket

typografi på de små ytorna, som rill exempel
på motivet med den lapska alprosen.

Julpost 1989

Julfrimärkena 1989 hade formen av ett häfte
med en bild , sexdelad genom perforeringen.
M otivet, en interiör med en familj sam lad

Förlagan till Blå Jungfrun.

framför TV :n, innehåller alla tillbehör rill
julen. T ill traditionerna hör visning av filmen

"Karl-Berri! Jonssons julafton , teckna d av
Per Ahlin efter en berättelse av T age D aniels-

son.
Karl-Berri! hade som julförstärkn ing på ett

postkont o r dirigerat om julkl appspak et frin

rika adressater rill fatt iga, i bästa Rob in H ood-
stil. Karl -Bertil syns i TV:n på frimärket. H ela
bi Iden bär stora likheter med de real is riska och
naiva julbonader av papper som varit vanliga
i hemmen. U pphovsmannen rill förlagan har
inte nam ngetts, TV-bilden är av Per Åh lin.
Frimärkena är tryckta heir i offset.

Ju/frimärken 1989.
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Nobelpristagare
-  fysiologi eller medicin
N obelfrimärkena som började urkomma

196 1 äterkom som vanligt . U nder de rvå
första decenni erna innehöll urgåvorna rvå- rre

separara frimärken med porträtt av prisragare
från samma år med olika äm nesområden.

D enna form blev sliren och ett nytt sätt att
presentera pris tagarna började 1982. M an
vände på dee hela så arr man cog ett av de fem

prisen som samlingsrubrik for ett urval av
prisragare från olika år inom sam ma fair. D e
blev int e längre avbildade, med några undan-

rag. Ingalill Axelsson recknade fem inträngan-
de porrrätt av fredspristagare på frimärken
1986 och i 1989 ärs utgäva visas en kvinnlig
pristagare. Litteratu rpris tagare hyllades 1985
med vackra bilder av G unnar Brusewirz, fore-
ställande mi ljöer som förekommit i författar-
nas verk.

På de övriga utgåvorna från tiden efter
198 1 har man frängätt den relariva realismen
och givit sig in i en symbolvärld. Ansträng-

ningar har gjorts att gestalta forskn ingen och
forskn ingsresultaten i bild , med växlande
framgång. Vetenskapen blir mer specialiserad
och bildmakarna och åskådarna har svårt att
hänga med. Bilderna blir instruktiva for ett
fara! men obegripliga for de flesta.

N ågra av de senaste ärens abstrakti oner h ar
likväl blivit bra bilder. M edlemmar av Postens
Konst- och programråd har uttryckt den upp-

fattningen att många av N obelurgåvorna har
varit spännande och har haft hög konstnärlig
kvalitet. D e har fätt en egen stil och blivit
represent ati va för svensk frimärkskonst.

Ämnet for 1989 års N obelmärken var Fy-
siologi eller medicin. Fyra märken tecknades

av G öran Ö srerlund och graverades av Marrin
M orck. T rv cket var komb inationen stäl och
offset. D et estetiska int rycket är inre starke,
men bananflugorna och Barbara Mc C lin-
tocks ansikre är bilder som går att tyda.
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