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Tom of Finland-frimärkena till försäljning den 8 september
Urpo Martikainens akvareller och himmelstecken andra teman för höstfrimärkena

Itella Posten Ab ger på måndag den 8 september ut Tom of Finland-frimärksarket, som
blivit ett stort diskussionsämne både i Finland och ute i världen. Frimärksarket har sålts på
förhand i Postens webbutik sedan april. Intresset för frimärken har varit exceptionellt stort,
så alla som vill köpa märken gör klokt i att vara ute i god tid innan upplagan säljs ut. Även
en Tom of Finland-presentförpackning som förutom själva frimärksarket innehåller tre
postkort kommer att säljas på Postens försäljningsställen och i Postens webbutik.

I de övriga frimärksutgåvorna i september avbildas nostalgiska gårdar som baserar sig på
akvareller av Urpo Martikainen samt lekfulla himmelstecken som kan användas till
dekorering.

Förnyare av gaykulturens bildvärld

Tom of Finlands homoerotiska teckningar på män har fått en ikonisk ställning inom sin
stilart. Konstnären förnyade gaykulturens bildvärld genom att lyfta fram muskulösa och
maskulina män vid sidan av de tidigare feminina bilderna. I sina verk utnyttjade Tom of
Finland självironi, överdrift och humor.

Under sin karriär gjorde Tom of Finland över 3 500 teckningar. Frimärksarkets två verk,
från 1978 och 1979, avbildar starka och självmedvetna mansgestalter, något som är typiskt
för sin skapare. ”Det var intressant att dyka in i Toms exceptionellt lidelsefulla, maskulina
och svartvita grafiska värld”, beskriver Timo Berry som designat frimärkena.

Sensation i frimärksvärlden

Tom of Finland-frimärkena har fått mer internationell uppmärksamhet i medier,
nätpublikationer och sociala medier än något annat frimärke någonsin tidigare i hela
världen. Den största delen av responsen som Itella fått för frimärkena har varit positiv och
utgivningen har allmänt ansetts vara fördomsfri och modig, men homoerotiken i frimärkena
har också ogillats.

Föreningen för sexuellt likaberättigande Seta rf beviljade i juni 2014 Itella utmärkelsen
Äpplet för saklig information (Asiallisen tiedon omena) för Tom of Finland-frimärkena. Seta
anser att utgivningen av frimärken är en betydelsefull kulturgärning och ett exempel på hur
företag kan positivt utnyttja den sexuella mångfalden i sin affärsverksamhet.
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Brev som samlats till utställningen berättar om människan bakom
pseudonymen

Touko Laaksonen (1920–1991) inledde sin konstnärsbana som Tom of Finland redan på
1950-talet, när hans homoerotiska teckningar började publiceras i tidningar inom
branschen ute i världen. Innan den mångbegåvade Laaksonen började arbeta som
konstnär på heltid var han soldat i det finska fortsättningskriget samt arbetade som
restaurangmusiker, ackompanjatör och reklamtecknare. År 1973 blev Laaksonen en fri
konstnär efter att ha fått berömmelse på konstutställningar på olika håll i världen.

Publiken får veta mer om mannen bakom teckningarna på utställningen Förslutna
hemligheter – Tom of Finland i breven som öppnas i Postmuseet den 6 september. I
utställningen visas Laaksonens aktiva brevväxling från början av 1940-talet till dödsåret
1991. Utställningen står uppsatt fram till den 29 mars 2015 i det nya Postmuseet i
museicentret Vapriikki i Tammerfors.

Fyra nostalgiska finländska gårdar

I år avbildar de traditionella frimärkena med höstmotiv nostalgiska finländska gårdar.
Frimärkena är baserade på akvareller av Urpo Martikainen som också blivit känd som
nyhetsankare på TV. Höstliga gårdar-häftet med självhäftande frimärken har en behändig
kreditkortsstorlek och innehåller fyra självhäftande 1:a klass frimärken.

Urpo Martikainen målade tio skisser, varav två vyer från St. Michel, en från Helsingfors och
en från Kristinestad kom med i frimärkshäftet. Martikainen tog hänsyn till frimärkenas
storlek genom att utelämna små detaljer och skärpa färgerna.

Akvarellmåleri har varit en del av Urpo Martikainens liv ända sedan 1960-talet. När
Martikainen pensionerade sig i maj 2010 efter att ha arbetat i 28 år som nyhetsankare, fick
han mer tid över för att måla. Han har haft flera utställningar och ordnat akvarellkurser i
Finland och bland annat i Italien.

På frimärkshäftets omslag avbildade Martikainen en liten traktor, ett mjölkbord och
postlådor. ”På bilden finns alla kännetecken för 1950-talets lantliv. Många har nostalgiska
minnen från posthämtning på landet.”

Åtta himmelstecken och 40 klistermärken

Frimärken behöver inte alltid vara porton som ser officiella ut. Detta bevisas av
Himmelstecken-frimärkshäftet som designats av Nina Rintala. Formen på alla de åtta 1:a
klass frimärkena i häftet varierar. Rintala har valt som bildmotiv bland annat planeter, ett
stjärnfall, solen och moln samt en regnbåge.

Förutom frimärken innehåller häftet ett ark med små klistermärken. ”Himmelsfenomenen
och satelliterna i rymden som är bekanta för alla kan dekoreras efter egen smak med ögon,
munnar och andra tilläggsdelar. Du kan pryda jordklotet med en rosett, ge ett moln skägg
eller få regnbågen att blinka till Saturnus som har kattöron. Man kan glömma astrofysikens
lagar när man dekorerar dessa frimärken”, berättar Nina Rintala själv.
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Förstadagsevenemang i Postmuseet

Frimärkena offentliggörs på ett förstadagsevenemang som ordnas måndagen den 8
september klockan 11–17 i Postmuseet i museicentret Vapriikki i Tammerfors. Det finns
hela tiden personer som stämplar frimärken på plats. Alla designerna finns på plats för att
signera kundernas försändelser klockan 12–14.
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Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.itella.com/?cart=1832-adejcijlhl&l=FI

I Postens nätbutik kan du läsa mer om alla frimärken som finns till salu:
www.posti.fi/goshopping


