
Frimarksbilder 1992
av Arne Carlbom

Kungen och drottningen
Frimarkena med kungen och drorrningen
ar inte forandrade sedan 199 1. Formgiv-
ni ngen ar den nya, av lngalill Axelsson efter
foron av Claes Lewenhaupt. Ar 1885 da
den davarande kung en, O skar II , avb ilda-
des pa frimarke, var hela huvudet med och
skagg och mustasch och val tillragen ram.

Oskar II av Max Mirowsky
1885 och 1900. Boktryck
respektive koppartryck.

Alic officiellt och symmerriskr. Sedan har
portratten var ierat, ofta efter forografiska
forlagor. Frimr kena har rryckrs i en farg,
undantaget arjust Oskar II i valoren I kr.

N u har dee officiella forsvunnit och med
det ovre delen av haret. D er har konstn aren

ARNE CARLBOM,fodd 19 19, var postanstafld
1939- 1984.

tagir bore och det ar det mest genomgripan-
de som gjorrs med kungafrimarkena pa
over ett hund ra ar. De har bl ivit batt re och
mer personliga, i synnerher sedan d rott-
ningen fan vara med .

Vilda djur I
Staffan Ullst rom t ecknade de vi Ida, fyrben-
ta djuren, och den framste gravoren, nar
det gi ller natur, Lars Sjooblom, graverade.
Ullsrrom, Sjooblom och Slania har rid igare
gjorr vackra julfrimarken, 1984 , forestal-
lande faglar, stenkn ack, sidensvans , storre
hackspett och notvacka. Stenknacken fick
dl ig fargpassni ng, men eljest blev frimar-
kena bra.

Faglarna ar tacksamma for tecknare och
gravor , eftersom formatet ar litet . N u ar det
fragan om radjur och algar, och for all del
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Vilda dj ur I. Radj ur. Ekorre. Alg.
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F6rlaga av Staffan Ullstr6m. Radjur.

den !ilia ekorren . Bilderna ar valgorande
fria fran bakgru nd , men sto rs av den larin-
ska rexren , som in te arnodvandig. O rdet

Sverige arglest recknat. D jur en avrecknar
sig b ra mot det odekorerade papperet och
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Ju/post 1984. Staffan Ullstr6m. Gravyr av
Czes/aw Slania och Lars Sj 66blom.

ar svagt inramade. T eckn ingen ar klander-
fri, fargerna goda.

Friluftsframjandet 100 ar
Skogsmullemarket den 30 januari 1992
in nehaller, urom ansikrer av en M ulle och

v a barn , ocksa en kan in ell er hare. Eva Jern
som har ritat frimarket har inre forsum mat
man niskorna och m iljon , men lagr ronvikt

pa djur er. Czeslaw Slan ia har gjon gravy-
ren .

Frilu frsframjander har inre hed rats m ed
frimarken forur, forst nu nar det fyllr 100
ar har det komm ir med . D er ar en folk ro-

relse med 160 000 medlem mar, med syfte

Friluftsframjandet 100 ar.
Tecknare: Eva Jern.
Gravyr: Czeslaw Slania.
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art ge mann iskor sto rre ku nskap om djur
och narur genom vandringar, urflykrer,

skid- och skridskofarder och ge narur upp-
levelser och morion . D en mest popul ara
verk samheten ar sko gsm ulleskolan. T u-

sen tals barn har lart kanna igen vara van li-
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Sveriges Radio
soar. 1974.
Teckning:
Svenolov Ehren.
Gravyr:
Czeslaw Slania.

gaste vaxte r och djur och u rveckiar sin
kansla for naruren .

Fri market har ett monster som ka nns
igen fran exemp elvis Farb ror Sven med tv
barn 1974 . D er som har tillkom m it ar

djur er. D er gar igen i inre m ind re anfyra
f6ljande utg i vor detta frimark sar, namli-
gen Vilda D jur I, Kam ratposren 100 ar,
Forh istoriska djur och M are Balricu m.

Olympiskt Guld II och  Ill

Posten Frimarken uppger rydligt arr detta
ar sam larm arke n . G uld medaljorerna hylla-

' ..
(

O/ympiskt Guld II och Ill .
Forlagor.:OI f Baldursdott ir.
Gravorer: Martin Morck och

Lars Sjooblom.  '
Vinter: Gunde Svan, Thomas

Wassberg, Tomas Gustafson,
Ingemar Stenmark.

Sommar: Gunnar Larsson, Bernt
Johansson, Anders Ga.rderud,

Gert Fredriksson.
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des redan 199 1. Der var da fraga om de
darner som hade vunnir guldmedalj , dels i
vinrerspelen, dels i sommarolympiaderna.
De nya bilderna har sam ma urformning
som de foregaende, dvs de liknar affischer
i litet format. Fargern a ar violett, rott och
blatt. De aktuella idrottsmanne n ar inte
portra ttlika, det viktigaste arrorelsen . Bak-
gru nden arantydd. Bilderna belasras av de
olympiska ringarna, som inte ar tryckta i
guld utan i en brungul farg.

In te manga guldme daljer har fallir pa de
svenske, jamforr med det rorala anralet .
Sum man av de idrorrer som arrepresente-
rade arstor. D et ar h itti lls vinterspelen som
har givir urdelning, men det arannorlunda
nu, nar de framstaend e har slurar sin karri-
ar. Frimarkena paminner om de svenska
triumfern a fran 1948 da Gert Fred riksson
vann for forsta gangen i kanor i London
och 1984 da Gun de Svan och T omas
G usravsson tog guld i der numera sonder-
skjum a Sarajevo.

Europa 92 I Columbus kolvatten
M artin M orck ar tecknare, gravor och bat-
byggare och der foll sigsjalvklart att anlira

honom for den nya utgavan som kallades I
Colum bus kolvatte n. Den hade namngi-
virs av CEPT rill minne av Columbus fard
rill Amerika for 500 ar sedan. O rganisario-
nens emblem syns ti ll hoger pa varje fri-
marke som en liten flack efter order Euro-
pa.

Sveriges kon rakrer med Amerika och
amerikanska hamnar har varit omfatt ande.
Fregarren Sprengt porten ar en av manga.
Den anvandes for forbindelserna med den
svenska kolonin Gusravia pa on Sr Barthe-
lemy i Vasti ndien . Gustavia hade av Gus-
tav III forklarars vara en friham n, men der
gick in te sarskilt bra, uran on saldes till
Frankrike 1878.

Fregarren hette fran borjan Enig heten,
men dopres om efrer den ena av broderna
Sprengrporten, som varit hemlig medhjal-
pare rill Gustav III vid hans revolution
1772 . Vilken av broderna har icke varit
mojligt att utro na.

Briggen Superb ar moti v pa ett av mar-
kena i serien. Den forde manga utvandrare
rill Amerika. Byggd 1839 var hon en av
flera batar som agdes av ett goteborgsrede-
ri. D en seglar f r nastan fulla segel. Den a
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Europa 92. I Columbus kolvatten. Forlagor och gravyr Martin Morck.
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F6rlaga av Martin Morck. Varken himmel el/er hav ar sa bla som pa frimarket.

blev det popularaste frimarket fran 1992 i
Posrens och Cafe N orrkop ings omrostning
i april 1993. M arcin Morck fick ta emor
saval formgivarens som gravorens pris.

Der tredje market visar bilden av segel-
farryget Big T som delrog bl a i kappseg-
lingen D iscovery Race mellan Spanien och
Florida. Den ar byggd enligr de senaste
erfarenheterna fran seglingar.

M artin M orck och frimarksavdelningen
fick krit ik for urgavom a med barar 198 1
och 1988 for att de int e omgavs med nagot
vatten . Denna gang kan han inre lastas for
bakgrunden, den ar mycket askadlig pa
dessa bi Ider av seglare pa de stora varldsha-
ven .
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EM i fotboll
Alla mojliga masterskap har uppmir ksam-
mars av frimarkskonstrukt orerna , men int e
europamasterskap i forboll, forran nu. T va
frimarken har ragirs fram . De ar formgivna
av Rolf Erikson och graverade av Piotr
N aszarkowski. Rolf Erikson har rid igare
gjort frimarken, det var rabatt marken a
1989, rryckta enligt offsermetoden.

Pa markena figure rar G unnar N ordahl
och T omas Brolin. De personifierar svensk

M6rckska ba tar 198 1 och 1988.

EM i fotbo/1. Gunnar Nordahl, Tomas Bro/in
och i bakgrunden Lothar Mattha us. Tecknare:
Rolf Erikson. Gravyr: Piotr Naszarkowski.
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forboll forr och nu . V id sidan av Brolin

syns en av Europas baste forbollsspelare,
namligen Lo thar M atta us. Eriks on och
N aszarkowski har som foreb ild haft foro-

grafier ragna av Anders H olm st rom, Pres-

sens b ild och Bildbyran i H assleholm .
M ark ena har t ryckrs i Stal av Posten Fri-
marken i b latt och gront, val valda farger
for gravyr.

D et masterskap so m aposrroferades
1958 var VM i fotbol l dar Sveri ge var

Tom Hultgrens
bild av en
fotbol/sspelare
1958.

vard land och Brasilien vann . Bilden var
enkel och rirad av T om H ultgren som
sederm era kom att gora manga marke n .
G ravyren var gjord av den gam le mastaren
Sven Ewert .

Beromda frimarken
D en 1 ju li 1855 in forde Sverige frimarken .
Forenklingen av porto t ar alltsa mer an 150

ar och ar vard ett jub ileum . D er som visas
pa u tgavan aren avb ild ning av den "kt a "

rreskillingen rryckr i gron t, som ar den ratta
fargen , och med lilla riksvapner. Efrersom
ere skilling ej var nagot porto ar frimarket
sallsynr ; der anvandes rill po rtokomplerre-
ring. Sveriges mest beromda fri marke kant
i err enda exem plar - den gula rreski II in gen
- har rillkommm ir genom err m issrag vid

rryckn ingen . En defekr kliche i en t ryckpl at
for valo ren atta ski lling hade ersarrs med en
rreskill i ngskl iche.

D en tidig are fo restan daren fo r Posrm u-
seum , G ilbert Svenson , och med honom

flera framstaende filateliste r, ifra gasat te
akrheren av den gula rreskillingen pa 1970-
raler. Efrer ingaende undersokn ingar anses
den emellert id nu som akra.

G abor Palorai fo rmade utg avan och
C zeslaw Slan ia graverade.

D er r in te fors ta gangen Poste n Frimar-
ken p r6var iden med frimr k e pa frimark e.
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Layout: Gabor Palotai .
Gravyr: Czeslaw Stania .
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Pa marken info r varldsutstallni ngen Sto ck-
holmia 86 fann s avbild n ingar av gamla
marken, vara fo rsta med kung aportra tt .
Forst och framstdet fran 1885 med O scar
II , recknar och graverar av M ax M irowsky.

Bilden av kung en armycket liren och order
"ore" ar for sakerhets sku ll uppr epa t tva

ganger.

Kamratposten 1 00 ar
Rabattfrimarken 1992
Fyra unga konst arer, Em ma W esterberg,
H elena Johansson , Sabina O srerm ark och

H anna Bengrsson har tecknat frim arkena,
som ar try ckta i offset pa Postens frimarks-
rryckeri i Kisra. T idn ingen Kam rarposren
ges ur i Stockh o lm, men nar alla skolbarn.
Em ma bor i Sod ra Sunderbyn, H elena och
Sab ina i H abo och H anna i Rimbo . D e ar
amatorer i ord ets rat ta bemarke lse och har
en kanslo relarion rill sina verk, en kan in,

err par hastar, en kart och en elefanr. T eck-
narna ar in te mer i n 15 ar. Fri markena ar
inte ut an err arrisriskr grepp , m en har lire
for mycker text i forhallande rill formarer.
Barn teck n ingar ar napn a ti ll en viss grans,
ryckre ridn ingen Arbetets frimarksskri ben t
Bernt Brostrom .

Kamratposten ar tidn ingen for barn och
ungdomar mellan 8 och 14 ar. D en gru n-
dades av folkskollararin nan Srina Q uan r

for arr ge datidens barn en aterkom mande
lasupplevelse. Fran borjan var p riser en
krona for err helt ar. I dag ar Kam ratpo sten ,
som ur sprungligen herre Folkskolans barn-

ridn ing, en fargglad rid n ing som ar fylld av
allt fran m usik rill aktuella handelser.

Karlbergs Slott
Riksamiralen C arl C arlsson G yllenh ielm
arrenderade D rorrningholm langr fore
branden och nybyggnarionen . H an fick

smak for slo rrsliver och byggde sig err eger
slorr vid varrner, som sedan fick heta Karl-

Kar/bergs Stott. Forlaga: Inga-Karin
Eriksson. Gravyr: Zlatko Jakus.

bergssjon. M agnu s D e la G ard ie som fick
slorrer i forlan ing efrer C arl C arlssons dod

ryckre arr der var fyrkanr igr och omodernr.
H an lat Jean D e la Valle och C arlo C a rove
modernisera byggn aden . N ar det var far-

dig fick D e la G ard ie ga fran der mesra av
sirr innehav av gods och gard ar. H ans srora

KAMRATPOSTEN BOO AR

Rabattfri marken 1992.
Kamratposten 100 ar.
Emmas kanin, Helenas ponnies,
Sabinas katt och Hannas elefant.
Formgivna av lngalill Axelsson
och tryckta i offset.
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Kar/berg sa som det uppfattades av Erik Dahlbergh. Ur "Svecia antiqua et hodierna".

bataljmalningar frn Lacko flytuades till
Karl berg och slorrer blev kungligt residens.
Karl Xl l srod lik dar och hans livhund
Pompe fick sin grav i parken .

N ar Kongl Krigsakademien inratta des i
slorrer pa Gusrav II I:s order, for an ge hela
officerskaren en gemensam m ilitarveten-
skaplig urbildning, byggdes de langa flyg-
larna som finns med pa Inga-Karin Eriks-
sons forlaga. Slott et ar avbildat som der ser
ur i dag. T raden argenomskinl iga. Flyglar-
na ar avkl ippta till halften, frima rket hade
eljesr blivir mycket langre. G ravyren av
Zlarko Jakus ar ganska god . Forstadagsbre-
ver prydes med en par kadetter fran Karl
XlV J ohans rid och en stampel med deraljer
fran Caroves sruckarur.

Sveriges Riksdag
Frimarket ar konventio nellt , efrer foro av
G Assbring. Fotofo rlagan forestal ler riks-
dagshusets fasad och en par valv av N orr-

,

!
Sveriges Riksdag. Forlaga: Ingalill
Axelsson efter foto. Gravyr: Zlatko
Jakus.

bro. Ingen eller mycker sparsam gronska
syns, endasr arkirekruren . Riksdagshuset ar
cirka 90 arpa bilden, bron ar dubbelt sa
gam ma!. H uset arritat av Aron Johansson
i en blandning av fransk och mest rysk
barock. Der vallade genast krit ik, det var
osvenskt och overlastat.

Bron daremot gick frifran anmarkn ing.
Synligcpafotot aret t par valv, balusrraden
och vatt net darunder. Den invigdes 1778
av Gustav III , som lade den forsta valvste-
nen med murbruk, serverat pa silverbricka.
Valven ar nagot tryckta , men konstru erade
enligt konstens regler av C arl Fredrik Adel-
crant z och Erik Palmstedt. Influens kan
sparas fran N icodemus T essin, Frankrike
och Italien .

Den 88:e konferensen av Inrerparla-
ment ariska U nionen (IPU) som frimarket
skulle illustrera, kom att hallas i huset. IPU
har till andamal att framja personliga kon-
takter mellan parlamentsledamoter i alla
lander och arr verka for freden och dee
mellanfolkliga samarbetet.

Uppdra get att formge frimarket gavs at
lngalill Axelsson och gravor var Zlarko
Jakus.

Patent- och registreringsverket
100 ar
Aven det ta frimarke ar graverat av Zlatko
Jakus efrer formgivarens, Goran O ster-
lunds forlaga. D en forsta aut omariserade
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Patent- och
registrerings-
verket 100 ar.
Forlaga: Goran
Osterlund.
Gravyr: Zlatko
Jakus.

fyren var rikt igr nog Gasfete n, men den
ligger i D anziger garr vid Ronneby, inte i
Kalmarsund. Den drivs av en solvent il,
uppfunnen 1907 av Gustaf Dalen. En svarr
merallsrav urvidgar sig genom uppvarm -
ning och ljus och slacker auromariskr ace-
rylengasfyren och omvan t, tand er fyren om
natten.

Forlagan har lyckars arr pa en begransad
yta visa dels en rim ing rill en solventil, dels
fyren i err ganska srillsamt hav, dels natt
med ljuskaglan, dels en dag utan ljus, och
dels en liren man, ratt onodig pa en auro-
mariserad fyr. Der tog ling tid arr fa fram
denna symbol for Patent - och registre-
ringsverker och Goran O sterlund maste ha
haft problem med alla dessa ingredienser.

Der har forfl uti t etth undra ar sedan
Patent - och registreringsverkets start , men
det finns en forhisroria. N ar Kung! patent -
byran startade vid 1885 arsingang fick den
sina lokaler i posthuset vid Lilla N ygaran.
D e morsvarades av museichefens och an-
gransande rum, det senare var ant agligen
det som anvandes av Salomon August
An dree fore den sista N ordpolsfarden.

Halsningsfrimarken
D er forekommer uromlands, i andra posr-
verk, arr man har frimarken med halsnin g-
ar och valgangsonskningar. I Sverige har
det inte forekommit aven om jubileums-
och andra frimarken har err budskap.

M arie-Louise Ekm an, kons tnar och
professor, har gjorr fyra halsningsfrimar-
ken. Det ar hogst personl iga halsningar
som hon och Posten for ur bland brevskri-
varna. D et ar mindre rroligr att frimarkena
anvands av forerag och institutioner.
M anga privatp ersoner skrev och klagade pa
markena. N agon ville ha perspekriv pa
bilderna.
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Halsningsfrimarken
av Marie-Louise Ekman.

Tryckta i offset.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$orige2"
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
Cl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

scige 2
0

sis 2

15



Halsnings-
frimarken,
forsta-
dagsbre-
vets
illustration.

Allt ar gjort med konsrh istoriska refe-
renser. D er galler sarskilr forsradagsbrevet
som har en bakgrund av O lle Baerrling och

Pab lo Picasso. Sjalva halsn ingarna ar ti ll
yn erl igher fo renklade, nasta n naivistiska.
M en man skall int e rro att de ar naiva,
M arie-Louis e ar sig sjl v.

Frimr ke na arinte graverade i Stal, ut an
rryckra i offset i Kisra.

Nationalmuseum 200 ar
D en t redje utgavan med urgivn ingsdarum
27 augusri 1992 bestar av ett hafre med sex
frim arken . D e ar urgivna rill N arionalmu-

sei 200-arsjubileum och visar avb ild n ingar
av rnuseers dyrgripar. D et ar bil der av Rem-
b rand t och Boucher, H ill och O iirer och

C arl Larsson och dessutom en kruka i kine-
sisk sti l fran Rorstrand.

N arionalmuseum raknar den 28 juli
1792 som sin fodelsedag. N am net var den

gang en Konglig M useum och fanns pa
slott et , dar alltjamt G ustav 111:s Ant ikmu-
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Nationalmuseum 200 ar - Rembrandt, Boucher, Durer, kruka Iran Rorstrand, Hill och Carl Larsson.
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NATI0 NALMUSEUM 20 0 AR

6 SI VALOR 5 50 PRIS33KR
Haftesomslaget. Jan Magnusson efter Pehr Hil/estrom d a. "lnre Galleriet i Kong/ Museum
ar 1794"

seum finns. Samlingarna, urom de ant ika
skulprurerna, Ayttades till den nuvarande
byggningen . D en kom i ll ar1866 som etc

resulcar av om fattande provningar av
svenska och udandska arkirekcers forslag.
T ill slur blev dee en rysk som antogs, hans
namn var Fried rich August Sci.iler. H an
hade redan gjorc rirningar rill ett museum
i Berlin. Inredningen gick dock t ill en
svensk, Fred rik Vilhelm Scholander.

Dec fick heca National museum darfor
att det inte langre var kungen utan nacio-
nen som svarade for samlingarna och ne-
derlandskt 1600-talsmaleri. Mycket som
finns dar harr or fran Carl G ustaf T essin,
som var svensk ambassador i Paris om kring
ar 1740. Der allr overskuggande verker i
N arionalmuseum, Rembrandrs "Bacaver-
nas rrohersed rill C laudius C ivilis", kom
dock fran annat hall.

De sex frimarkena ar ordn ade i samma

monster som Svenska konstnarer i Paris
och Bellman och T aube som kom ur 1988
respektive 1990. I detta fall forestaller bil-
derna i ovre raden Remb rand ts "K6kspi-
gan", 165 1, Bouchers "Venus rrium f",
1740, D urers "Port ratt av en ung f1icka",
15 15. Undre raden ar en Rorsrrandskruka,
"M otiv fran Seine/T rader och Flodkro ken
III" av Carl Fred rik H ill, 1877 och Carl
Larsson, karrong rill en rrappfresk i N ario-
nalmuseum , "Bellman i Sergels atelje"
1896. Det ar miniatyrer, sa, som frimarken
brukar vara. Goran T hermaenius svarade
for formgivning, dvs typografi n. G ravorer
ar i ordning efrer konsrverken i hafrer,
M arcin M orck, Czeslaw Slania, Lars Sjoo-
blom, Piotr N aszarkowski och Slania igen,
vagravyrer.

Den forsra, Rembrandcs Kokspigan,
sags forestalla H endrickje Stoffels, som i
nagra arsvarade for malarens hushall och
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,  Svensk Rokoko
1979. Potpurri-
kruka fran
Marieberg 1765.

som vallade hans konflikr m ed kyrkan och
der sociala Iiver. O arnasr har gravoren gjo rr
err go tt fo rs6k att ate rge Bouchers "Venus
rr ium f ' . D er har inre lyckars val , darfo r att
Venus och hennes uppvaktning tar allrfor
sror plats for arr forminskas rill ett frimar-
kes fo rmat . D aremot ar D urers port ratt
mer lam par att aterg es i gravyr och fram tra-

der som den mesr lyckade av reprod ukrio-
nerna. O en Rorstrandskruka som visas ar
ganska likgilrig och ka n int e jamfo ras med
kru kan fran Svens k rokoko 1979 . O en
gi ngen hade man avsat t fran bakgrund ,
val at t marka. H ill representeras av err
landskap som han malade innan han blev

sjuk, och so m en smula ofo rtj an t har ham-

nar vid sidan om hans sjukdomskonsr.
H after slu tar med karto ngen rill C arl

Larssons fresk i rrapphallen rill N at ional-

museum , kallad "Bellman i Sergels arelje".

D enna karrong hanger i M almo museum
och ar batt re arr se an originalet , darfor att
linjen , teckn ingen ar det pri mara och for

arr fargen ar underordna d . D en ar for sror
for arr avbildas pa frimrke . C arl Larsson
hade go lver i sin atelje som arbersplars.

Forhistoriska djur
D e gam la djuren kom ur rill Frimarkers
D ag den 3 okrober 1992 . Som b ilder be-
traktade ar de in te sarski lt ti lltal ande. D e

har sam ma magra srilsort for landsnam n
och valor som de vilda, fyrbenra djur en ,
m en efrersom fo rmatet ar m ind re rar rexren

srorr urrym me. Fargerna pa bakgrunderna
ar egendom liga men ingen vet hurdan h irn-
len redde sig i forh isrorisk rid .

D juren ar val recknade men f r mang a.
H ur djur en sett ur i verkl ighete n ar kan t.

U nder jur aperioden levde inga srora od-
lo r. Kvarrarperioden , som borjade for
2 000 000 ar sedan . inneholl daremor
mam mm och ullh arig noshorning.

Svenska bilmodeller
Bilexperren U lf W ahlberg gjo rde forla-
gorna och Z larko Jakus gravyren i ll tva

frimark en. D e gavs u r sam rid igr som For-
h isroriska djur och faglarna i M are Balri-
cum .

3 80

(
;
z
"

JGE
2 80

f
4
E
E

SV ERJG 0

: -

·· -,!
" ;

'!,.I

Forhistoriska dj ur.
Forlagor och gravyr:
Piotr Naszarkowski.
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P NASZARKOW SKI «

Ullharig nosh6rning. F6rlaga av Piotr Naszar-
kowski.

Volvo PV 83 1 och Saab 92 var de domi-
nerande modellerna vid 1950-ralers in-
gang, de arda bilintresset borj ade ta farr.

Det ar de som visas pa frimarkena, bada ar
fran 1950 och bada arenfargade i stalgra-
vyr. Saab 92 var allrid gron. De har enligr
Konsr- och Program radet blivit murriga,
men de foljer de avbildade bilarnas egen
fargstalln ing. Det racker inre med staltryck
i en farg. En medlem i radet ansag att 2:an
pa Saabens dorr borde ras bon , men vann
inte gehor for den synpunkren . O mdome-
na om moriven varierade, fran anonyma
bilder rill ruffa avbildningar.

Bilar har varir akruella pa frimarken
forur. Redan 1936 d6k det upp en posrdi-
ligens, en Scania Vabisbuss i serien Posr-
verker 300 ar. Sam ma bild t e rko m i sam-
band med Srockholmia 74 . Under 1970-

Svenska bi/modeller.
F6rlagor: Ulf Wahlberg.

Gravyr: Zlatko Jakus.
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F6rlaga av
Ult Wahlberg.

G6teborgsiluetter
i bakgrunden. u.WAHLBERG VOLVO PV831 1950 z.JAKUSSC 1992
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SVENSK BILHISTORIA 4
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Svensk bilhistoria 1980. Gamla bilar efter foton. Gravyr av Zlatko Jakus.

och 1980-ralen forekom bilar pa frimarken
ratt ofta. Sarskilt manga avbildades pa fri-
marksblocker Svensk bilh isroria i okrober
1980, inre mindre ansex srycken .

Mare Balticum
M arrin M orck ftck uppdrager arr efter fo-
ron rira fyra faglar som alla ar typ iska for
O stersjon och arr gravera fiskgjusen. O vri-

Mare Balticum. For/agar, konturklippta och tillrattalagda av
Martin Morck. Gravyr: Czeslaw Slania, Lars Sj o blom, Lembit
L6hmus och Martin Morck.
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ga gravore r ar Czeslaw Slania, Lars Sjoo-
blom och den estniske Lem bit Lohmus. De
fyra motiven arvatte nfaglar som forekom-
mer i landerna Sverige, Estland, Lettland
och Lirauen. Det ar en samutgava mellan
Sverige och de balriska state m a, som har err
gemensamt ansvar for arr fauna och miljo
bevaras i den kanslig a O stersjon. Utgiv-
ningen skedde samtidigt samma dag i de
fyra landerna. Iden fann radet myckec cill-
ralande. Kabi Larecei, Laila Freivalds och
Ilon W ikland, som alla ar fodda i Balcicum,
var em usiasriska over de gemensamma
markena.

De fyra faglarna ar rejalc cillcagna och

fyller ytan, med vingspetsar och huvuden
som snuddar vid landsnam net. Fargen ar
sparsam pa en de!, det roda sakn as pa
gravandens nabb och storskraken ar for
rod . Storskraken ar fang ad i naturen , med
vingarna rill rork och pa avstand liknande
en manniska som pilkar.

Nobelpristagare Litteratur
For forsta gangen kund e N obelpristagaren
i liccerarur ges ut pa frimarke innan urdel-
ningen av p riser. Dec ligger nagot av tavling
i denna utgava. Posten Frimarken har satt
en ara i arr vara nastan samtidiga som

Nobe/pristagaren i litteratur,
Derek Walcott. Motiv fran Santa Lucia.

For/agar: Eva Ede. Gravyr: Czes/aw
Slania och Piotr Naszarkowski.
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Svenska Akadem ien. Eva Ede var beredd
och gravore rna C zeslaw Slan ia och Piotr
N aszarkowski satt vid stalplattan nar p ris-
tagarens namn tillkanna gavs. T va frimr -
ken var planerade, det ena med forfattarens

eller forfattarin nans port ratt , det and ra il-
1 ustrerande den varld de ro r sig i. D er
brukar ta 4- 6 veckor arr gravera ett frimar-
ke, men nu hade man en vecka pa sig.

Svenska Akadem ien har ibland valr p ris-
tagare uranfor den vasterlandska kultu r-
kretsen , sa gjo rde man aven denna gang.
D er blev D erek W alcott fran San ta Lucia

och T rin idad i Vast ind ien och Boston i
U SA. H ans spra k ar eng elska men han kan
tala patois. H ans verk om fattar rnycket vers
och tearerstycken och essaer. Bildn ingsva-
gen gick fran modern s metod isrkyrka och
den karib iska ovarlden via un iversirerer pa
T rin idad . H an ar bosatt pa T rin idad och ar
p rofesso r i d rama och lit teratur vid Bostons

universitet. H ela riden har hans huvudsak-
liga insp iration varit Karib ien . D ikten om -
span ner allt fran Vasti ndi en , genom Vas-

rerlandet och dess h istoria rill den modern a
varlden som han ar en de! av. H aver har
allrid varir hans rat ta hemvist.

Frim arke na, liksom fo rstadagsbrevet , ar
fulla av text. Skri ften ar bilder, men det

gil ler i allmanhet de try ckt a boksta verna,
som har varit fo remal fo r mycket inrellek-
ruellr arbete. H and skr ift ar mera rveksarn,
den har int e gjo rt markena begripligare.
Varken avskuret huvud eller handskri ft ar
nya nar det gall er frimarkskonst , men kom -
b inat ionen av de bada ar en nyhet. For arr

gora port rat te t y dlig are har formgivaren
kont urerar W alcotts ansikte och de rjocka
stam m arna. D e ar y dl igen palmer och
skall illustrera Sant a Lucia. Aven hav och
h imm el ar fylld a av skr ivboksraver.

lkoner

Arets sista frimarken var de sedan 1980
obl igato riska julmarkena . D e hade denna
gan g utlandska moriv, fyra ikoner. Ikoner
tillh r inte den katolska eller den p rates-
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1LILL ILALE!I! KSForlaga
av Eva Ede.
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/koner. For/agar: Inga/ill Axelsson.
Gravyr: Piotr Naszarkowski
och Czeslaw Stania.

ranriska rron . Anled ningen rill dessa b ilder

var en sam utgivn ing med Ryssland pa
svenskt in it iariv.

I den ort odoxa kristendomen bet rakras
ikonerna som hel iga, konsm aren ar bara
mellanhanden . D e spelar sror roll bade i

Forstadagsbrevets illustration.
Jan Magnusson fran ramen kring
ikonen Sankt Nikolaus.

kyrkan och i hem men . N u nar k ristendo-
men ar accepterad kan de visas overallt.
T id igare, under den kom munisriska riden ,

har de bara hangt i museer.
T va av ikon e rna ar fran N ati ona lmuse-

um,tva franRyssland , T reriakovgallerier i

M oskva och Ryska M useet i Sankr Peters-
burg. D e franN ati onalm useum argavor av
O lof Asch berg, som var bankir i Ryssland
pa 1920-raler. H an donerade nara tre-
hund ra ikoner rill svenska staten .

M aria med barne t ar latt a at t kanna

igen . Joach ims m ote me d Anna ar svarare ,
de aterfin ns i N ya T estam entets apokryfer.
Anna ar M arias mor och b rukar i den
vasterlandska konsten avb ildas som Anna-

sjalv-tredje. H on sitter med M aria och
barnet i knaer. lkonen ar beskur en , de
anglar som komm it med budskapet , lik-
som inskrip tionen ar borta . Motet ar skild -

rar i litteraturen i G unnar Ekelo fs "Sagan
om Farumeh".

"D e kom fran skild a anglar med sam ma

budskap loch dessa anglar vi sade sig an nul
pa b ildens guldgrund i ovre hornen".

D en helige Nik olaus ar i o riginalet om-

given av scener ur sitt !iv. H elgonet ar
ikladd sin korsmonstr ade biskopsskru d i
vitt och svart och bar evangelieboken i sin

hand . H an ar val kand och ar forebild for
den vaste rl andska jul tomten . En b ild u r
ramen ar t ergiven pa fo rstadagsbre vet ,
den visar hur den helige N ikolaus hjalper

i sjonod.
D e ryska ikonerna ar gamla. En angel

med gyllene har ar arkei ngeln G abri el.
H an ar fran 1 100-talet och N ovgorodsko-

lan , arr den fo rsta ller G abriel fram gar en -
dasr av haftesrexren . D en and ra, Maria
med barnet, ar 200 aryngre. Skild ringen
av M ari a ardet cent rala i rysk fromher, som
ar mycket agn ad mariakulten . En av ikone-
rna, den aldsta med ark eang eln , ar atergi -
ven med ram . For de ovri ga ar ramarna

borrragna.
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Ikonerna har givits frimarks form a v lnga-
lill Axelsson , och graverars i stal av C zeslaw
Slan ia och Piot r N aszarkowski.

Automatmarken
Automatporto t and rades frn ganska sud-
d iga b ilder av en same m ed en hund och en
skansk grabba m ed en gas, ti ll en m indre
sudd ig avbildn ing av posrhuset vid Yasaga-
tan i Stockholm av Eva Ede. Bilden ar full
av st ralar, utg aende fran en sol bakom
postemblemet.

Sum man av 1992 i rs frim arksm oti v ar
fem t iotre , vilket ar nagot mera anfo regaen-
de ar. Samtl iga ar try ckta av Posten Frimar-
ken i Kisra.

- - - --'

Automatporto. Tidigare och nuva-
rande.
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