s16_19.qxd

2007-08-29

23:11

Sida 16

av Peter Larsson

I en rad artiklar har vi i Nordisk Filateli tittat lite närmare på de länder
i Europa som fortfarande håller en hög klass med handgraverade
och ståltryckta frimärken. Ett av dessa länder är Frankrike, som
dessutom har en lång och intressant frimärkstradition bakom sig.

Frimärksgravör i arbete. Egentligen kan man inte tänka sig ett mer passande motiv på ett graverat
frimärke! Utgivningsår 1966. Tryckmetod: ståltryck.

F

rankrike, som är Europas näst största land till
ytan, har ett intressant
geografiskt läge, med en kust
både mot Atlanten, Engelska
kanalen och Medelhavet, där
ju också den franska ön Korsika ligger, mest känd kanske
för att Napoleon föddes där.
Frankrike är en mycket stor
industrination, med exempelvis egna bilmärken som Citroën, Peugeot och Renault. Bilindustrin har svarat för mycket nytänkande i tekniska konstruktioner.
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Landet har även en stor och
stolt flygindustri, där Mirageflygplanen fått stort internationellt erkännande. Passagerarflygplanet Concorde med
överljudshastighet, bör naturligtvis också nämnas. I detta
projekt hade man dock samarbete med Storbritannien.
Frankrike har många gånger utvecklat egna tekniskt sinnrika lösningar. Ett sådant är
TV-systemet för färg-TV-sändningar, SECAM, vilket också
används av flera östeuropeiska stater.

Det bör även framhållas att
Frankrike sedan länge intar
en ledande position vad gäller
djuphavsforskning.
En tråkig sak i den franska
vardagen är alla de dödsolyckor som krävs i trafiken. Varje
år dödas cirka 11 000 personer
i trafikolyckor, vilket är skrämmande siffror, de högsta i Europa. För franska staten och
naturligtvis för de enskilda som
drabbas, är det mycket tragiskt.
Även om Frankrike består
av cirka 58 miljoner invånare,
så är antalet dödsolyckor i traNORDISK FILATELI Mars 2002

s16_19.qxd

2007-08-29

23:11

Sida 17

Frankrikes frimärken bjuder ofta på vackra motiv från
olika landsdelar, och det är lätt att bygga upp en ”turistsamling”. Utgivningsår 1957. Tryckmetod: ståltryck.

fiken procentuellt sett mycket
höga.

Intressant geografiskt läge
Eftersom landet får in lågtryck
från Atlanten har stora delar

Schack har liksom frimärkshobbyn många anhängare
runt om i världen. Detta fina frimärke utgavs 1966.
Tryckmetod: ståltryck.

av Frankrike ett fuktigt, varmtempererat klimat. I de sydöstra delarna av landet råder
närmast medelhavsklimat.
Landets geografiska läge,
med ibland stora höjdskillna-

der, gör att både djur- och växtliv bjuder på intressant mångfald.
På Korsika i Medelhavet
finns flera endemiska växter
och likaså ovanliga fågelarter,

Marie Curie tilldelades nobelpriset två gånger. 1903 erhöll hon det i fysik (maken
och hon delade priset med landsmannen Henri Becquerel) medan hon ensam erhöll nobelpriset i kemi 1911. Frimärket utgivet 1967. Tryckmetod: ståltryck.
NORDISK FILATELI Mars 2002
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Det här frimärket bör väl locka någon att starta en motivsamling med konst! Frankrike har med detta frimärke hedrat sin store
konstnär Paul Gauguin (1848–1903). Gauguin som från början var bankman, bosatte sig 1895 permanent på Tahiti. På
frimärket, utgivet 1968, ser vi ett av konstnärens berömda verk med motiv från Sällskapsöarna. Tryckmetod: ståltryck.

av vilka kan nämnas korsikansk nötväcka, vilken häckar
i högt belägna områden på ön.
På Korsika talas förutom
franska, även korsikanska, vilket är ett med italienskan närbesläktat språk.

Konst och vetenskap
Som den stora kulturnation
Frankrike onekligen är, så har
man gjort sig bemärkt inom
både konst och vetenskap.
Frankrike är känt för sina
många framstående konstnärer, av vilka flera blivit världsberömda. Ta exempelvis Paul
Césanne, Paul Gauguin, Henri
Matisse och Claude Monet,
vars verk blivit odödliga.
Som stora namn inom vetenskapen kan bland många
andra nämnas makarna Marie
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och Pierre Curie samt förstås
Louis Pasteur.

Språkvård
Vi vet att man i Frankrike alltid varit stolta över sitt modersmål. Den språkvård man
sedan länge bedrivit, har visat
sig genom att franska varit det
enda språket i skolundervisningen. Franska, som är ett romanskt språk, talas av cirka
70 miljoner människor, då inräknat Belgien, Schweiz och
Canada.
Även i forna besittningar
har franska språket fortfarande stor betydelse, liksom inom
diplomatin och det internationella postväsendet.

Vinerna och köket
Kanske är det främst de världs-

berömda vinerna och det franska köket som många förknippar med Frankrike.
Landet är en av världens
största vinproducenter och de
franska vinerna anses av kännare hålla mycket hög kvalitet. Det gynnsamma klimatet
för druvodling torde här spela
en stor roll.
Den franska vinframställningen regleras även i lag, där
fyra olika kvalitetsklasser finns
inskrivna. Därtill kommer flera
lokala kvalitetsbeteckningar.

Frankrike som frimärksnation
Frankrike måste räknas som
en av de stora klassiska frimärksnationerna, med en lång
och intressant frimärksutgivning bakom sig.
NORDISK FILATELI Mars 2002
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De första utgåvorna gavs ut
1849/50. Frankrikes frimärken har, tycker jag, alltid speglat landets kultur och dess historia på ett trevligt och nyanserat sätt. Ofta visar man olika franska personligheter och
detta är både lärorikt och bildande, eftersom det stimulerar
till egen forskning. Samlaren
vill ju i regel lära sig mera om
de förekommande motiven.

Hög teknisk kvalitet på
frimärkena
Trycktekniskt ligger man också på en hög nivå, med mycket
handgraverade och ståltryckta
frimärken.
Som vi tidigare berättat om
i Nordisk Filateli så har Martin Mörck haft äran att få gravera för det franska postverket. Förmodligen är det inte
många utlänningar förunnat
att få gravera frimärken för
Frankrike!
Kombinationstryck, alltså
blandat tryckförfarande mellan olika tryckmetoder, förekommer relativt sällan i den
franska frimärksutgivningen.
För det mesta trycks frimärkena antingen i ståltryck eller i
någon annan djuptrycksmetod. Numera förekommer det
dock emellanåt att helt offsettryckta frimärken ges ut av det
franska postverket.
Frimärksutgivningen har
ökat även i Frankrike och under de senaste åren har man
gett ut cirka 75 frimärken årligen. Visserligen är Frankrike
befolkningsmässigt ett ganska
stort land, säkert med många
traditionella brevskrivare, men
utgivningningstakten är i epostens tidevarv enligt min
mening för stor.

Passagerarflygplanet Concorde med överljudshastighet premiärflög 1969. På
detta frimärke utgivet just 1969, uppmärksammas detta speciella flygplan.
Tryckmetod: ståltryck.

att hänga med från starten och
skaffa ett nytt samlarområde.
Något som verkligen kan rekommenderas, eftersom Frank-

rike är ett mycket intressant
frimärksland med hög kvalitet
och personlig prägel på sina
frimärken.
❑

Franc-epoken nu historia
I och med att Frankrike i likhet med flera andra EU-länder
från år 2002 gått över till valutan Euro, så är också valörangivelsen i franc på franska
frimärken nu avslutad.
Samtidigt så representerar
landets frimärken med Euro
som valör en ny epok, och kan
kanske vara början för många
NORDISK FILATELI Mars 2002

Visst är han väl härlig, Mästerkatten i stövlarna! Det
är den svenske gravören Martin Mörck som här graverat för Frankrike 1997. Tryckmetod: ståltryck.
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