
Kyrkans skepp ater till varvet
Kring utgivningen av jubileumsfr imarket t ill

Kyrkornas Varldsra ds fjarde genera lforsam ling
i Uppsala 1968

av Thorsten Sandberg

D en 25 maj 196 7 sander Posrsryrelsens
presstjanst ut information om ett jub i-
leumsfr ima rke ti ll Kvrk ornas Varldsrads

fjarde general f r samling i U ppsala somma-
ren 1968 . T ill p ressinformationen b ifogas
ett forografi av o riginalforlagan t ill det
kom mande frimarket , tecknad av skane-
konstna rerna Joh n M elin & Anders O ste r-
lin . M otivet arett skepp u re till havs, en
klassisk symbol for den k rism a kyrkan . Pa

skissen fin ns ocksa orden KYR KO RN AS

TH ORS TEN SAN D BERG, fodd 1952, dr re-
daktor vid Postgirot Information. Han dr fi l kand
i historia och konstvetenskap och var under aren
1979 till 199 1 verksam vid Posten Frimdrken.

VARLD SRADoch SVERIG E sam t en fik-
riv valor inkom ponerad . I m eddelandet rill
pressen berattas att valo ren vid tidpu nkren
for utskicker an nu inte bestamts. D et ar ju
mer an ett arkvar t ill den planerade u rgiv-
n ingsdagen i juli 1968.
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KYRKORNAS VARLDSRAD 70
SVERIGE

John Me/ins & Anders Osterlins godkanda frim arksforlaga.
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U nder jun i 196 7 cirkulerar frimarksb il-
den i p ressen . l slu rer av manaden skriver
Svensk V eckorid n ing, o rgan for Svenska
M issionsforbunder, en forsra kririsk arr ikel

om morivvaler. T id n ingen anser att frimar-

ket fatt en sl ls ynt dalig utf o rmni ng, dar
kyrkans skepp mer framstar som en trogtly-
tande pram med ett jatte likt och opro por-
rionerligr kors som masr. H avet star helt

sri Ila och hela kom posi tionen framsta r dar-
for for Svensk Veckoridn ings recensenr
som en utmarkt illustration rill hur man i
en sekulariserad m ilj o uppfa ttar den krist-

na kyrkan : som nagot sti llaste nde och
dott , et t srrandar vrak . Art ikeln avslu tas
med en indi rekt vadjan ti ll Poststyrelsen act
an lira en annan konstnar eftersom den
publicerade frimarksbilden var ke n har de
an isriska kvalirerer eller den motiviska u t-
form n ing som gor Kyrkor nas Varldsrads

generalforsaml ing rattv isa.

D en 5 juli nas Poststyrelsens led n ing av
in formation om den kririska arr ikeln i
Svensk Vecko t idn ing. O verinrendenr Srig
G ranstrom , chef for In ten den tsbyran dar
Frankoteckensavdeln ingen med ansvar for
fram ragandet av nya svenska frim arke n
sorrerar, anrecknar i marginalen rill sict

exemplar av dee inrerna informarionsbla-
der Posten i P ressen arr p ressreakrionen pa

frimark sforlagan ska an malas pa det kom-
mande sam manr rader med Konst- och
progra mradet fo r frima rksutgivn ingen .
l n formarionsbladet med G ranst roms n o-
tering gar vidare rill en an nan tjanstem an
ino m In tenden tsbyran som lakon iskt kon-

srarerar att frimarker

ar nastan fard iggraverat och godkant av arke-
b iskopen".

D er skulle snare komm a mer kririk m ot
frimarksf rl agan . Den 13 juli publiceras en
arrikel m ed rub riken "En bed rovlig sym-
bol" i tidn ingen Var Kyrka, urgiven av
Svenska Kyrkans cen tral rad for evangelisa-

n on och forsam lingsarbete. Arrikeln har

sto rre tyngd an recensionen i Svensk Vecko-
rid n ing, och den kom mer darfo r u nder juli
manad at t citeras i mang a tid n ingar over
hela lander, daribl and U psala N ya Ti d-

n ing, D agens N yheter, Ystads Al lehanda,
Aft onbl adert, Boras Ti dn ing och G ore-

borgs H andels- och Sjofarrsrid n ing. N agra
av ridn ingarna har ocksa egn a negariva
kom ment arer i ll frimarks b ilden .

"Vrangbild
av sti llastaen de kyrka"

Var Kyrkas skribenr reagerar i likh et med

kollegan vid Svensk Veckot id n ing pa skep-
pers u tform ni ng. Aven i Svenska Kyrkans
organ ka rakteriseras skeppet som en pram
men ocksa som

"en mellanr ing m ellan en gam maldags b ilfarja
och en vikingaskepp".

l p ram ens m itt rronar ect feld im ensionerat

kors av karnvirke, av sadan storlek arr man
v ivlar pa att bate n kan halla balans en . Var
Kyrka menar ocksa att frima rksillustra tio-
nen ger en vrangbi ld av en sti llastaende
manoverod uglig och verkJighetsfram man-

de kyrka .

"H elt m issvisande som symbol for Kyrkornas
Varldsrad , den kyrkliga institution som m er an
nago n an nan get sig ut pa ovissa hav".

I arrikeln an tyds ocksa att motivet vackt

p insam uppmarks am het i Kyrkornas
Varldsrads hogkvarter, sekret ari atet i G e-
neve. Var Kyrka ti ttar ocks fo rskra ckt in i

fram riden och befarar arr dee b lir an pin-
sam mare nar det fard iga fri market kom m er

i handerna pa de narmare tusen delegarerna
fran hela varl den , samla de i U ppsala for arr
ra sralln ing rill bade rad ikala och konr ro-

versiella forslag.
T idn ingen forutspar ocksa att Poststy -

relsen efter kririken kom mer arr forsvara
m orivvaler med at t arkebis kop G un nar
H ultgren godkanr u rform ningen , m en

anser som hyporeriskt m otargument act det
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inre kan vara hans uppgifr arr svara for
an nar an arr b ilden ar fo rmellt ko rrekr. O ch
det ar den ju . Som en utmarkt kon tra st mot
der rveksam ma morivvaler for m arker rill

Kyrkorn as Varld srad lyfrer Var Kyrka fram
der, som rid n ingen form ulerar saken,

"bade estetiskt och kyrkohisroriskt fullandade
frimarket till Upp sala arkesti fts 800-arsjubi-
leum 1964".

Svenska Kyrkans o rgan ger ocksa et t eger
forslag rill hur problemer med Varldsrads-
frimarkets utfo rmning skall losas genom
att foresla upp salakonstnaren O lo f H ell-

st roms b rons relief med der ekumeniska
batmotivet som forlaga. O riginalreliefen i
formarer fyra ganger fyra merer ska ll pryda
fond vaggen i generalforsamlingens ses-
sionssal Fyrishallen . Var Kyrka avslu rar sin
negariva recension med arr

"om det in te ar mojligt att astadkom ma et nyn
marke, ar det batt re att inget marke alls utkom-
m er".

M en der var inre bara den kyrkligt orienre-
rade p ressen som under som maren 1967

reagerade pa frim arks motiv et. I H aggenas
prastgard nagra mil nordost om O stersund
i Jamtland sitter kyrkoherden - och filare-
listen - Lars Lundgren och funderar over

motivet pa det kom mande frimarket t ill
Kyrkor nas Varldsrad. H ans engagemang
far honom att skriva ett b rev till de som
ansvarar for frimarksutgivn ingen vid Post-
styrelsen i Stockholm . Brevet ar daterat den
3 august i och inleds med bade ros och ris

till tid igare utgivna svenska frimarke n .
Som filatelist iska lyckokast betecknar kyr-
koherde Lundgren, i likhet med rid n ingen

Var Kyrka , serien 1964 t ill U ppsala arke sa-
tes 800-arsjubi leum , samt mark ena 1966
till h und raarsmi nnet av forfarraren C arl
Jonas Love Almq vists dod och de svenska
sport frimarkesseriern a. I egenskap av spe-
cialsamlare av frimarken med religios an -

kn ym ing ger han en in itierad kom menrar

till N athan Soderblo m-frimark et , utgi vet

1966 , och gar sedan in pa det egentl iga
arendet med b revet t ill Posrsryrelsen . I o rd-
vand n ingar som likn ar Svensk Veckot id-

n ings och Var Kyrkas sprakbruk i arciklar-
na om frim arksmo t ivet till Kyrkornas
Varldsrad kr it iserar Lars Lundgren valet av

illustrat ion och ber Postsryrelsen stoppa

forslaget,

j ag holl nastan pa arr skriva: for G uds skull".

Poststyre lsen br j ar tan ka om
Kyrkoherden uppe i jam tlandska H agge-
nas nojer sig dock inre med arr framfora
sina tvivel. H an ger ocksa beslu tsfattarn a

pa huvudkonr oret nere i Stockh olm err
alternative m ot ivforslag.

"Mahanda vore det battr e at t ge ut en sarski ld
lagvalor av int er ioren fran Upp sala domkyrka
med en gra fargron , som svarar mot decca
kyrko rums inre. Darjamte kunde urges en
marke med det rikriga oikoumene-mocivec".

Lars Lundgren bi fogar ocksa detta em blem
till sirr b rev. Allteftersom brevet vaxer tram
i hans skrivm askin kom mer p rasten in pa

nya och okonven tione lla losn ingar av m o-

i vfragan .

"Mahanda kunde man tanka sig en samm an-
komponering av o ikoumene-mocivec med
U ppsala och garna det vascryska N achan Soder-
blom-fr ima rket . Plats for mycket nyta nka nde
och omt ankande",

skr iver han . Lundgrens brev avslut as med

annu en stark uppmaning till Postsryrelsen
arr stop pa forslaget till jub ileumsfrimark et,
men inn an den slu tkl ammen anslas pa

tangenrborder erbjuder han sig att hjalpa
t ill med fram tagn ingen av nya frimarken .

"O m det ar sa att Poscverker har behov av en
'lekm an narad' for frimarksutgivni n gen , star
jag ytters t garna t ill tjinst" .

M en dee finns ocksa kyrkl iga fo retradare
som stoder mot ivvalet . Kom m in ister Sven

Fo rsberg i Valla forsamling pa T jorn i
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Bo huslan far snabb r ca del av Lars Lu nd -

grens kriciska skrivelse , och han fo rfa tta r

sjalv nago n vecka senare et t bre v t ill Post-

scyrelsen .

"T ill skillnad mot kyrkoherde Lundgren viii
jag um ycka mi n gladje och racksamher over arr
n i planerar ett sadan t frimar k e. Jag finner den
symb oliska framstallningen lyckad och mycker
meningsfull - berydligr arr foredraga framfor
en realisrisk bild - och jag ar overty gad om arr
marker kommer at t vacka intresse och bi fall pa
manga hall, inte minst i utlander",

sk river boh uslan sp rasten. D en om fatt ande

kr iriken m o t frim arksbi lden fran fram for

allr den kyrkl iga p ressen m ed V ar Kyrka i

specsen far Posrsryrelsen arr sensom m aren

1967 b rj a fundera ove r en alcernarivr
m o tiv. M an tar inl e d n in gsvis fasta pa Var

Kyrkas id e i an ikeln den 13 ju li an O lo f

H ellstro m s bro nsrelief for sessio nssalen i

U ppsala skulle kun na b li et t u tm arkt

fr im arksm otiv. D en 24 augusci tar darfor

A rne Al m qvist fran Inten d en tbyra n s

franko ceckensavd eln ing celefonkon cakr

m ed ko nstnaren som befin ner sig m e pa

Fir6 . N asta dag avsand er Ol of H ells trom

en brev dar han b ifogar focografier av den

anslaende b ronsrel iefen och en ko n are

beskrivn ing av sin verk . U rform n ingen

bygger pa den ekum en iska ro relsen s klas-

siska sym bol, vars o lika elem em ko ncencre-

ras rill en en hec. Ko rset u tgor cen tru m och

KYRKORNAS VARLDSRAD

3WEESE 45
Olaf Hellstr6ms
frim arksforslag.
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den vertikala bjalken ar samtidigt skeppers
mast och tvarb jalken hori sontlinjen. Bild-
massigt omges korser av seglen och skep-
pers skrov. Korset ar aktivt gen om arr der
srarkr markerade rodrer fasts i korsers mitt ,
samridigr som der anger hur kursen arlagd
mot der nya. T emar for Kyrkorna s Varl ds-
rads fjarde generalforsaml ing ar just ord en
i Uppenbarelsebokens kapirel 21, vers 5,
"Se jag gor  allti ng  nytu" . O lof H ellstr om
anryder i sirr brev arr bronsreliefen efrer
uppsalamo tet skal l skankas rill Kyrkornas
Varldsrad i Geneve och satta s upp pa hog-
kvarrerers fasad. I relefonsamraler mellan
Arne Almqvisr och O lof H ellstrom over-
enskoms ocksa att konstnaren i all hast
skissar pa err forslag rill nytt frimarks motiv
med utgangspunkt fran bronsreliefen.
N agr a dagar senare arHellstrom klar med
en renr irning i svart rusch, och den 29
augusti avsands skissen fran Far6 till Stock-
hol m. I fol jebrever beteckna r konstnaren
bi Iden som ofullbordad, men anser arc den
ger en battre grafisk verkan an ridigare
oversanda fotografier av originaler.

"Formerna reckna sig kanske liter hart , men
genom en bla farg pa vit bo tte n bl ir det battre.
T ypografin kan gora s battre , liksom der hela
kan bearberas om sa erford ras",

skriver O lof H ellstrom rill Arne Almqvisr
pa Frankoreckensavdel n i ngen.

Den ekumeniska
rorelsens framvaxt
Sa langt komm en i skildringen av hand el-
serna kring frimarket finns anledn ing arr ge
en bakgrund rill fjarde generalforsamling-
en i Uppsala, vad Kyrkornas Varldsrad gor
och upprakcen rill arberer med der kom-
mande frimarke t genom arkeb iskop Gun-
nar H ulrgrens forslagsbrev den 27 seprem-
ber 1966 rill Poststyrelsens generaldirektor
N ils Horjel.

Uppsala mote 1968 arden fjarde gene-
ralforsamlingen i den ekumeniska rorel-

sens hisroria. Bakom ekumeniken ligger
den redan i Nya resramenrer urrryckra ran-
ken arr de kristna ar och bor utgora en

enher, och begrepper ekumenik - av gre-
kiskans  oikoumenikos  - ar en samlande
benmn ing pa kyrkliga enh etsstravanden .
Moret i Uppsala ar samtidigt err jubileum
da det anordnas 20 ar efrer der arr Kyrkor-
nas Varldsrad grund as i Amsterdam 1948.
Men aven denna handelse har en relative
lang forh isroria och starrpunkren for denna
brukar satta s till 19 10 da en inrernarionell
missionskonferens halls i Edinburgh i
Skorrland. I processen fram rill Amsterdam
1948 ligger som en milsrolpe den forsra
ekumeniska varldskonferensen i Srock-
holm 1925, dr arkebi s kop N ath an Soder-
blom spelade en framtradande roll. Srock-
holmsmotet blir en sror framgang och re-
sulterar i bildander av den social t och prak-
riskr inrikrade kyrkliga varldsorganisario-
nen  Life and Work.  N u finns plotslig t tre

ekumeniska iniriariv inom den kyrkliga
rorelsen, den ursprungliga samverkan
kring missionen vilken in leddes i Edin-
burgh, det social a ansvarsragandet for
mansklighetens framtid och for der teolo-
giska tank andet om tro och kyrkoliv. Den-
na ekumeniska reologi med namner  Faith
and Order  vaxer fram under 1920- och
1930-ralen vid konferenser i Lausanne i
Schweiz och i Edinburgh.

I ln gden ar det dock ohallbart att hl la
isar dessa stravanden och 1948 flye r tva av
de tre str mmarna  Life and Work  och
Faith and Order  - samman i Kyrkornas
Varldsrad. Forst 196 1 i N ew Delhi i l ndien
skapas en fullstandig integration av den
ekumeniska rorelsens samtl iga grenar da
Internationella M issionsradet och Kyrkor-
nas Varl dsrad slas iho p. Efter Amsterd am
1948 nar Kyrkorn as Varldsrad en omfatt-
ning som kraver en berydlig urvidgning av
bade arbersmeroder och den organisaroris-
ka apparaten. Fran 147 medlemskyrkor vid
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starten k ar anta let t ill 227 ni r m otet
U ppsala inleds.

H ogsta beslu tan de o rgan inom Varlds-
radet ar genera lfors amlingen som samlas

var t sjat te eller sjunde ar och beslur en be-
stam mer verksam hetens inr ikm ing. M el-
Ian generalforsam lingarna fungerar cen-
rralkom m itten med hund ra valda ledamo-
rer och err presidium med sex medlem mar.
Fran srarren fram rill 1950 r arkebi s kop
Erling E idem en av presidenrerna och

mellan 1975 och 1983 sitter O lof Sundby,
aven han arkeb isko p , med i p resid ier.

Stora forvantn ingar
pa Uppsalamotet
M an kan utt rycka det sa at t Kyrkornas
Varldsrad ar ett av kyrkorn as svar pa den
varldsurveckling som i sig framrvingar

samverkan mellan tankeriktningar och

folkgrupper. Pa der poliriska planet ar
Foren ta N ationerna det framsta uttry cket
for denna enherskansla, och kyrkorna
kan in te fo rtsatta leva som om denna
stravan mot enher inre funnes.

D et ar sake rligen ingen rillfalligher arr
K yrkornas Varldsrad ska pas 1948, samm a

ar som den allm anna forkl ari ngen om de
manskl iga rat tigheterna ant as som rikt-
marke fo r nati oner och folk av det nagra ar
t id igare gru ndade Foren ta N atio ner na.
M en Kyrko rnas Varldsrad har ocksa mer
narliggande moriv for sina enhetsstravan -
den . Bland dessa ska l Finns rillkomsren av

nya krism a kyrkor i Afrika och Asien och

dessas behov av std fran hela den sam lade
krisrenheren . Alla kr ism a kyrkor har ocksa
en gemensamr prob lem art ta sta llning i l l,
naml igen sekulariseri ngen - avkrism ingen
- som pa manga hall i varlden leder til l
likgilrighet infor den kr istna tron och for-
kunnelsen , och pa vissa hall rill en rent

religionsfien rlig polirik med inslag av rros-
forfoljelse.
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Kyrkornas Varldsrad och kr isrna sam-
fund menar att i overt ro pa fornuftets mo j-
lighete r att losa livsfragorn a, och i fo rtro s-

tan pa rekn ikens mojligherer an skapa en
batt re varld f r alla pa jorden , r anger
manniskor bort det religiosa behovet. Kyr-
korna ka nner sig stun dom radlosa i denna

situat ion och som sa mycket srarkare fram-
star behovet av gemensam anstrang n ing

bade for att fo rsta sekulari seringsprocessen
och an ge den krisrna rron genomslagskrafr
i der nya varl dslaget.

Avsevarda fo rvantni ngar finns saledes
pa fjarde generalforsamlingen i Uppsala
som maren 1968 - detta i eftervarldens ljus

sa magiska ar fyll av omvalvn ingar och
revo lter jorden run t. Beho vet ar saledes
store av en kristenhete ns sto rmo te kri ng
ridens mest b ran nande fragor om fred ,
rattvisa, social och ekono misk urveckling,

sam e den nya moralen i konfronr at ion mot

en kr isren livsuppfarrning. G enom sin
forarbere via konferenser och stud iedoku-

menr skapar Kyrkor n as Varldsrad en kans-
la av an kun na ge sig i kast med p roblem en

bade fo ruts attni ngslost och vision art . Ra-
der visar ocksa sta rk vilja an lyssna rill
sakk unskapen i en levande dialog med alla

goda krafrer i en varld ho tad av djupg aend e
m otsat tnin gar.

"Generalforsamlingen kan f rvantas bli etc
kyrkohisroriskt evenemang av uromordenrlig
berydelse. Det rorde dri:ija flera decennier in-
nan nagot nordiskt land ater far vara vard for en
dylik samling"

in leder arkeb iskop G unnar H ultgren sin
b rev rill Posrsryrelsens generald irekro r N ils

H orjel med forslager t ill jubileumsfrimar-

ke for Kyrkornas Varldsrads mote i U pps a-
la. Arkebiskopen skr iver b revet i slutet av
september 1966 i sin egenskap av ord fo-
rande i Svenska Ek ume n iska N aimnden ,
som for planeringen av generalforsamling-
en tillsat t en sarskild vardkom m itt e dar

ledarna for sam tliga storre kyrko sam fun d i



Sverige ingar. Brevet und ert eckn as ocks a

av N am nd ens sek rererare docent Lars

T h u nberg, specialist pa eku m en isk teolog i

och m issio nsreolog i.

Ja ti ll arkebiskop
Hultgrens forslag

"Der sager sig sjalvt att en generalforsamling
med dessa d imensioncr pa en alldeles sarskilt
satt kommer att over hela varlden fasta allman-
hetens uppmarksamh et pa vart land, och det
all manna intresset for svenskc liv och kulcur,
som blir frukten harav, torde icke bora under-
skan as",

skr iver arkeb iskopen som en bakgrund t ill

frim arksforslager och fortsat ter:

"Svenska Ekumen iska Ni mnden, som i
Sverige bar dee yn ersca ansvaret for generalfor-
samlingens lyckliga genomforande, saker pa
skilda satt uppmr ks amma vilka mojligheter
som star rill buds an yn erligare fasca decra
evenemang i medvetandet. Namn den har dar-
vid stallt sig fragan, huruvi da icke en sarskild
frimarksucgivning i samband med generalfor-
samlingen 1968 skulle vara en vag att na dett a
ma l, och har darfor beslutat at t till Poststyrel-
sen rikta en allvarlig vadjan at t undersoka moj-
lighecerna av en dylik ucgivning".

G u n nar H ulrgrens b rev rill Ni ls H orj el

avslu tas m ed err erbjudan d e fran Svenska

Eku m en iska N am nden art sra rill d isposi-

t io n for radgiv ni ng kring fram tagander av

underlag for u rform n ingen av fr im arket .

Frimar ksforslaget besvara s den 30 sep-

rem ber av overinr endent St ig G ranstrom

so m i sirr b rev m eddelar att are ndet ko m -

m er arr tas up p den 8 novernber u nder

sam m anr rader m ed Konst- och program ra-

der. Sa sker plan en ligr och fored ragn ingen

for generald irekro ren och hans specialister

i radet leder t ill err posirivt beslu r. Posrsty-

relsen ha r for avsikr an ge u r en jub ileum s-

frim arke i ll Kyrko rna s Varl dsrads fjarde

generalforsam ling i U ppsala 196 8 . Err par

dagar efter Ni ls H orj els b if ll avsan der

chefen for Fran ko teckensavd eln ingen Per

Paag err b rev rill arkeb iskop G u n nar H ult-

gren m ed der gladjand e besked et. Paag

fang ar ocks a upp arkeb iskopens erbjudan-

de o m hj alp fran Svensk a Ekum en iska

N arnnden och ber o m rad for der fon sarra

arberet m ed u tgavan:

"Dec vore av stort varde for 0 55 om N i ville lata
forelagga oss forslag till olika limpli ga motiv
fr frimarksutgavan . Vi ar darvid inte fram-
mande for moderna mociv av allma nt intresse
eller el jest nya ideer vid urforandec av frimarks-
utgavan . Frimarkena kommer sannolikc an
graveras och cryckas i seal tryck. Konstn arer for
ucforandec av frimarksforslagen kommer an
utvaljas av oss i samr ad me d Konsc- och pro-
gramradet".

Stort engagemang
fran Kerstin Abram-Nilsson
U nd er foljande novernbervecko r u rk ristal-

liseras nagra ko nstnars nam n och Fran ko-

reckensavdeln ingen far via telefon bek raf-

telse pa arr Kerst in Abram -N ilsson , M ark

Sylw an och Joh n M el in & Anders O srerl in

rackar ja rill arr inkom m a m ed m o tivforslag

senast den 15 feb ruari 196 7 . I avralsvill ko-

ren m ed konsrnarerna fin ns sedvan liga

u ppgifrer om t ryckforfarand e, fargsatt-

n ing, form at, texter, sk isser och arvode.

Frankeringsvard et ar in te fasts tallt m ed

tan ke pa att n r m are tva ar aterstar ti ll

-
John P. Taylors emblem
till Kyrkornas Varldsra d.
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urgivn ingsdagen , men formgivam a fore-
slas arbeta med valorsi ffra n 4 5 6re. Sk isser-
na ska u rforas i formater sju ganger der
fard iga frimarkets storl ek och innehal la
landsnam ner SVERIG E och rexren KYR-
KO RN AS VARLD SRAD . I borj an av ja-
nuari 1967 oversander F rankoreckensav-
deln ingen komplett erande material rill
kons tnarern a. D et ar b roschyre r om eku-
men iken och Kyrkornas Varldsrads arbete
sam r o rgan isarionens logotype med kors-

p rydd bar och rexren oikoumene. M areria-
ler kom mer fran Kyrko rna s Varldsrads
hogkvarter i G en eve via den svenske o rga-
n isarionssekrereraren for generalforsam-

lingen , srifrsadjunkr Sren H oglund i U pp-
sala.

U nder feb ruari och mars inkomm er for-
slagen frankonstnarerna. Paret Joh n M elin
& Anders O sterlin oversander ett enda
motivforslag och M ark Sylwan p resenr erar

rre skisser rill frimarker. Kerstin Abram-
N ilssons engagemang i am net ar mycket

srort och hennes b id rag ar hela 2 1 sk isser.
Redan i bo rjan av 1960-talet arhon i sin
grafiska konsr inne pa sociala och poliriska
tankegangar som starkt akrualiseras under
det omvalvande arer 1968 . For att na en
levande konrakt med bet rakrarna och med

m anniskor i and ra ku lrurer u rvecklar hon
en reckenskrifr som i barder loper over de

grafiska bladen . D ar finns recken for man-
niskor och maskiner och fragment av sjalv-
portratt. Kerstin Ab ram-Nil ssons manga
resor i tredje varl den och d irekrkonrakren
med folkens elande ger hennes konsr en
sm artsam accent. H en nes grafiska bilder

uppfa tta s dock srundom som svarli sta och
snariga, men srreckens in tensirer och en
d ram a risk konr rasr mellan ljusa och m orka

part ier gor stark t in rryck pa berrakrarna.
Kerstin Abram-N ilssons skissforslag rill
Kyrkorna s Varl dsrad-frima rket ansluter
val rill den na karakrerisrik. M ark Sylwans
skisser ar naruralisriska, med en ronvikt pa
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' ll""•il  ..a ll"ts :
En av Kerstin Abram-Ni/ssons skisser till fri-
marke.

Uppsalas kanda kyrkliga byggnader dom -
kyrkan och T refald igherskyrkan .

N ar Abram- Nils sons och Sylwans skiss-
forslag inkomm ir rill Frankoreckensavdel-
n ingen san der chefen Per Paag ut err b rev
rill formg ivarn a dar han meddelar att

Konsr- och p rogram rad et avser art behand-
la frim arksr en der pa si t t mote den 17
mars. Fortfa rande vantar man i Stockh olm

pa skisserna fran Joh n M elin & Anders
O srerlin . D en 17 m ars passerar och forsr
den 20 :e inkom mer fo rslagen fran de tva
skanekonstnarerna. Pa sin enda skiss i svarr
tusch har de recknat en krafrfull bar med en
mast av grova rimmersrockar lagda i kors-

fo rm . Samm a dag gar Per Paag ut med ett
b rev till konstnarerna dar han dels medde-

lar arr Poststyrel sen an nu in te gjorr sitt val
efrersom Konsr- och p rogramr adsmotet
den 17 mars blir insta llt , dels beratta r att

nasta gang rillfalle erbjuds arr d iskurera
forslagen och fatta beslut ar vid radsmotet
den 20 april.
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Frimarksf6rslag av Mark Sy/wan.

"r kebiskopen
har inget att invanda"
M en det pagar akt ivi tete r i konstn arlig
riktn ing ocksa vid Kyrk orna s Varldsrads

hogkvarter nere i Schweiz. N agon gang
under slu rer av 1966 fragar Sten H oglund
vid Ekumeni ska N amnd en eft er material
fran G eneve att anv andas som skissunder-
lag for der svens ka frimarke t. En del mate-
rial an lander snarr och vidarebeford ras rill

konstnarerna , men det komplerra mareria-
let fran G eneve an land er fo rst nar sista

dagen for in lamn ing av skissforslag redan
passerars. Sten H oglund arval medveren
om att det ar fo r sen t, men oversander anda
marerialer rill Posrsryrelsens Franko teck-
ensavdeln ing. I forsandelsen finn s ocksa

kop ia av err b rev rill H oglund fran Jens
T homsen, dansk kyrkoman vid Kyrkornas

Varl dsrads hogkvart er, dar han beratta r om

att radets PR-man och formgivare John P.
T aylor gor forstudier rill skisser for dee
svenska fri marke t . T aylo r ar upphovsman
rill Kyrko rna s Varl dsrads symb ol med

skeppet och korset m ed texten oikoumene i
en halvcirkel runr masten.

"M r T aylo r har u rarberar skisser med o lika
alrernariv rill h ur var sym bo l kan anv andas so m

utg ang spu n kt for ett frimr k e. Skissern a ar
gjo rda i err grovt ma ner som d u kan se , men sa
virr jag fo rstar ko mm er Posrverket i Sverige arr
engagera en konsrnar for der slu tl iga frimarks-
motivet . D arfor t ror vi arr dessa skisser for
ogo nbl icket ar t illracklig a. M r T aylo r ar na-
rurligrvis v illig arr ha d irekr ko n rakr med den
formgivare svenska Postv erket valjer" ,

skr iver Jens T homsen rill Sten H oglund .
Kopia av b revet oversands till Arne Alm-
qvist vid Franko teckensavdelningen .

N agra vecko r senare in traff ar den 20

april och dee planerade Konsr- och p ro-
gramr adsmotet . N u behand las Abram-

N ilsso ns, Sylwans och John M el ins & A n-
ders O srerlins forslagskisser och efrer d is-
kussionen fatt ar generald irekto r Ni ls H or-

jel beslut om att sistnamnda tva konst na-
rers gemensamma forslag ant as. D en 26
april meddelar Arne Al mqvist ovrig a
konstnarer att deras forslag refuserars.

Sam ma dag oversander ocksa Al mqvist
M elins & O srerlins av Poststyrelsen god-
kind a motiv ti ll arkeb iskop G unn ar H ult-

gren for hans god kan nande. D en 28 april
meddelar Sten H oglund art

"Arkeb iskopen ragir del av forslager t ill frima r-
ke i anle d n ing av Kyrko rna s Varldsrads fjarde
genera lforsamling i U ppsala 1968 och arr han
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icke har nagot att invanda mot att frimark et far
den urform ning som forslager urvisar".

Brevvaxlingen mellan Postsryrelsen och
arkeb iskopens kansl i i U ppsala fortsat ter
en b it in i ma j da Arne Almqvist ber Sten

H oglu nd om namn pa lampl ig fo rfattare av
textunderlag for p ressmeddelandet och
hafresomslaget till fri mar ken a. Valet faller
pa ceologidocenten Lars T h unberg, Eku-
m eniska N amndens sekreterare , som ju
ocksa medverk ar till form uleringarna i ar-
keb iskopens forslagsbrev septem ber

1966 . D en 25 maj 1967 sand er sa Poststy-
relsen u t pre ssmeddelandet och foto gra fiet
av forlagan t ill dee komm ande frima rk et .

"Oerhord vinst
om en ny tavlan kunde ske"
D i rmed ar skild ringen av handelserna

kring u rgivn ingen av Kyrkorna s Varlds-
rad-frim arket cillbaks till den cidpunkt i

slutet av august i di Ol o f H ellst roms sto ra
b ronsrelief till kongresshallen i U ppsala
star fram som en alternativ till Joh n M el ins
& Anders O sterlins godkinda men hart
kr itiserade b ild . D en 29 august i sam talar
Arne Almqvist och Seen H oglund person-

ligen om den uppkom na situationen . H og-
lund fram for att man nere i G eneve ar
konfunderade och an k ritik kom m it fran

manga hall bade per telefon och b revledes.
H an framfor ocksa den bekymra de arke -

b iskopen G un nar H ulcgrens nya syn pa
frim arks fragan . H ultgre n m enar att det
skulle vara en oerhord vinst om en ny

tavlan kunde ske, garna med dee t rad icio-
nella mocivet som grund , och an O lo f

H ellst rom i Up psala da kund e vara med .
En rent svenskt mot iv, en kyrkoma ln ing
eller liknande, borde inte foreko mma med
tan ke pa den int ernationella anknym ing-
en . G am a symbol iskt-nonfigurat ivt motiv.
Svensk design star pa spel med dee valda

market . Ett arg umen t fo r en fo rand ri ng av

mociver framkom mer i slutet av Almqviscs
och H oglunds sam tal, namlig en att Kyr-
korna s Varldsrads emblem forst senare b lir
klan . Pa sin promemoria om samcalet an-

tecknar AJmqvist ere alternat iva losningar:

for det fo rsta en ny fo rm givn ingstavling,
for dee and ra act O lof H ellst roms omarbe-

tade b ild anvands och for dee tredje an
Kyrkorn as Varldsrads emble m u tgor moti-
vet pa det kommande frim arke t .

D en 30 august i foredras hela arendet for
Konst- och pro gra m radet och generald i-

rekto r N ils H orjel beslutar att motivet ska
bearbetas ytterlig are utifran de synpunkter
och den k ricik som hons . D agen efter sk ri-
ver Arne Almqvist en b rev t ill Poststyrel-
sens konstnarl ige radgivare professor H ugo
Z uhr i Djur sholm.

J ag ber att fa aberopa samtal och oversand er
o riginalforlagan rill Kyrko rnas Varldsrad.
Sam tid igr bifogas en he! de! material som erhal-
lits fran Kyrkorn as Varldsrad i Geneve. D et
ko nkreta onskemal som framkom i Konsr- och
progra m radet uppfatta de jag vara arr rexren
'O ikoumene' sam r Up psala 1968 borde rillfo-
ras moriver samrid igr som vaglin jern a glesades
ur. Det ar naturligtvis av varde om konstna rer-
na John M elin och Anders O sterli n sjalva er-
bjuder sig arr urfora yrrerligare ett motivfor-
slag".

H ugo Z uh r funderar nagon dag och med-
delar Arne Almqvist an han nagra dagar
sen are kon taktar skan ekonst nare rna f r en
d iskussion om fo randri ng av mociver, och
act den cid igare av Poststyrelsen och ark e-

b iskop G unnar H ultgren god kanda bilden
i sin nuvarande skick in te kan anvandas
som frimarks fo rlaga.

Tillfredsstallelse
i Uppsala och Geneve
E mellercid led er in re denna p ro pa i ll nagot
nyn forslag fran John M elin & Anders
b scerlin . I scalier gar budet t ill Kerst in

Abram-N ilsson och hennes nya skiss med

58



Den godkanda forlagan till det utgivna frimar-
ket, utf6rd av Kerstin Abram-Nilsson.

om isskan nelig pra gel presen teras den 25
seprember for arkebiskopen som gillar
morivvaler. G unnar H ultgren anser der
ocks vikt igt arr man valjer farger med sror
omsorg sa att moriver kom mer rill sin ratt.
H an forordar den rodviolet ta farg som

anvanrs 194 1 rill rryckn ingen av den ena
valo ren i H eliga Birgitta-utg avan . Pa arke-
b iskopens on skan visas mot ivet ocksa fo r

forlagschefJan-Erik W ikstrom - sederm e-
ra urb ildn ingsm in isrer i flera borgerliga
m ini starer - som ocksa uppratthaller be-

farrn ingen som ord forande i Kyrkornas
Varldsrads in formarionsurskorr sam r

fungerar som Sveriges kom akrman med
hogkv arte ret i G eneve. Aven Wi kst rom
uppskarrar der nya motivet , sarski lt for arr
der ger im ryck av !iv och ro relse. Batmot i-
ver som rid igare val rs ger d i remot in tryck
av sti llastaende. Wiks trom ans er vidare at t

Kerst in Abram-N ilssons m oriv vinner vid

form inskn ing i ll frima rksfo rmat. D en 29
seprember skr iver Frankoreckensavdel-

ningens chef Per Paag err rackbrev t ill arke -
b iskopen for der nyligen genomforda beso-

ker i U ppsala for visningen av skissen . Paag

skr iver arr

"der av konstnaren Kerstin Abram-N ilsson
utarberade forslager i ll frimir ke, som jag dar-
vid visade upp, har efrer granskning av Konsr-
och programradet anta gits rill urforande. Fi:ir-
slaget kommer sl edes efter nagon justering att
ersatta det ridigare, av konsrnarerna John Me-
lin och Anders Osrerlin recknade forslager".

Sam ma dag avsand er Arne Almqvisr err
b rev rill Kerstin Abram-N ilsson med der

posiriva beskeder arr hennes nya skiss anra-
girs som ny frima rksfo rlaga. Besked lamnas

ocks til l O lof H ellstrom, vars hart lans e-
rade forslag inre an ras, och till forlagsche-
fen Jan-Erik W ikstrom . I slu rer av okrober
besoker Joh n P . T aylo r, PR-man for Kyr-
kornas Varldsrad och skaparen av radets
emblem, Postsryrelsen i sallskap med W ik-

st rom . Bada utt rycker sirr gillande av mo-
t ivet. Kyrka ns skepp arate r ute ti ll havs pa
vag mot nya mal efter besoke t vid varvet.

D en 2 november skr iver Sten H oglund
till Arne Almqvisr och rackar a Svenska
Ekumeniska N amn dens vagnar for der
goda samarberer kri ng frima rket . H an for-

sakra r ocksa at t

"rillfredssrallelsen over Postverkets hand lagg-
ni ng av hela denna fraga ar mycket stor bade har
och i Gen eve."

Err par veckor sen are godkan ns efter en I arr
omarbetn ing defin itivt Kerstin Abram-

N ilssons b ild och frimark sgravoren M aj-
vo r Franzen borjar sitt arb ete. D e tva fri-

marksgravyrern a godkan ns 12 januari

1968.

Se jag gor allting nytt
D en 4 juli kom mer frim arkena ut och
sam ma dag oppn ar Kyrko rnas Varldsrads

fjarde gene ralfo rsamlin g i U ppsala. D et ar
en varm som mardag och solen gassar over
un iversiretets trappa dar den lang a p roces-
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sionen m ed n arma re tusen pra ster och

kyrkliga d elegater fran sex konr inenr er

borjar vand ringen m ot do m kyrkan . I fyr-
d ubb la led sk rider den fargrika ska ran

m ellan de askadarm asso r so m sam lars Ian gs

fr e Slott sgatan, fram for un iversitetsb ib li-

o reket C aro lina Red iviva och i O d inslu nd .

I spetsen fo r p rocession en gar radets gene-

ralsekreterare Eugene C arso n Blake och d e

sex p residenr erna, bland dem d en valka nd e

ryske p rasten M an in N iem oller, d en ang -

likanska kyrkans p rim us arkeb iskopen av

C ant erbu ry M ichael Ramsay och a rkeb is-

kop em erim s G un nar H ultgren som nyli-

gen eftert ratt s i U ppsala av R uben Josefso n .

Kyrk o mo tet in leds m ed hogti d sgudstjanst

i dom kyrka n i na rvaro av ku ng G ustaf V I

Adolf. Sju ngand e m ortar forsam lingen

Kallor
Postens centralark iv

Kungliga Generalposrsryrelsen, lnrendenrsby-
ran . Dossier 3 1. Volymsignum F 1 C: 576
(1966). Fri ma rks arendet Kyrko rna s Varldsrad
(Dnr 1 709/66).

Postmuseum

Forslagsskisser fran 1967 av Kerstin Abram-
N ilsson, Mark Sylwan , John Melin & Anders
O sterlin och O lof H ellstrom. O riginalforlaga
1967 av John Melin & Anders O srerlin. O rigi-
nalforlaga 1967 av Kerstin Abram-N ilsson.

in ne i kyrkan den lang a p rocessionen so m

ga r sin ent re till ronerna av tru m pete r fran
o rgellak raren . D en am erikanske baprist-

pasrorn och N obelp risragaren M arr in

Lu ther K ing, som m ordats ett halvt ar fo re

kyrkom o tet , var den som ur sp ru ngligen

fat t i up pdra g att halla d et sto ra hogti dsta -

let i d o m kyrkan . N u b lir dee israller m ero-

d istp rasten D T N iles fran C eylo n so m

ralar over fjarde gen eral fo rsaml i ngens m ot-

to "Se jag go r allring nytt " .

"Kvrkorn as Varldsrad har haft moder arr rill
grund for generalforsamlingen i Uppsala lagga
ett lofte som pekar mot framriden: 'Se jag gor
allting nytr' . Lofter syftar pa att en tidsalder ar
slut och nagot nytt borjar. Dir den bibliska
framstalln ingen slurar bar kyrkan berattelsen
vidare genom alla landers kyrkor och genom
den ekumeniska rorelsen".
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