En av Ew ert teck nad f rim ärk sbild m ed m otiv f rån G rip sholm s slott.

TILL MIN N ET AV SVEN EW ERT
Av Sv en A k erstedt

P ostverkets högt skatt ade gravör, Sven Ewert, avled den 11 augusti
1959 efter d rygt t re decenniers v erksamhet i postens tjänst . H an v ar
född i G amla U ppsala 1895. E fter slut ad skolgän g utbildade han sig
t ill gravör under anställninga r i olik a föret ag, innan han i början av
1920-t alet et ablerade sig som egen föret aga re. H ans a rbete för post v erket inleddes 192 3, då han till at t börj a med anlit ades för grav ering
av post st ämplar. H ans y rkesskicklighet v a r redan nu så bet ydande,
att postverket fann det förenligt med sina int ressen att anställa honom
i sin tj änst. D etta skedde 192 8, och samma å r graverade han sin a
först a frimä rken, serien till konung Gust av V :s 70-å rsdag, för vilken
frim ä rk sbilden komponerats av p rofessor O lle H jortzberg. D ett a och
and ra ut mä rkta a rbeten han ut förde gav t ill följd, att han bered des
t illfälle studera gravering av fr im ä rken hos p rofessor Ferdinand Schirnböck i W ien, sedan länge berömd för sin verksamhet just på dett a områ de. H os Schirnb öck och sedermera under st udieresor i en rad länder
fi nslip ade Ewert sin t alang, som med t iden gjorde hans namn k änt och
aktat även utanför hemlandets gränser. F rå n 192 8 sva rade han med
ett p a r enst aka undantag ensam för graveringen av alla svensk a fr imä rken till dess ett pa r å r in på 1950-talet hans lä rjunge A rne W allhorn kunde börja övert a en del av detta arbete.
D en danske konstnä ren V iggo Bang, som tecknat en rad dansk a
fr imä rk en, hade med uppmä rksamhet studerat Ewert s arbeten som fr imä rksgravör och sä rskilt fr apperats av hans skicklighet som port rättfr amst äll are. D å det i D anmark blev aktuellt m ed en ny frim ärk sserie
med po rt rätt av konung C h rist ian X , rekommenderade Bang dansk a
postverket Ewert som gravör för serien. H ändelsen blev inledningen
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till ett fr uktbärande samarbete mellan Bang och Ewert , som graverade
flera av Bangs fr imärksteckningar, bl. a. 1959 serien t ill konung
Frederik IX :s 60-å rsdag, som kom att bli det sista provet på hans
gravyrkonst.

Sv en Ew ert

Sven Ewert hedrades av postverket med en vacker minnesut ställning
som på generalpostst yrelsens initiativ anordnades senhösten 1959 i postmuseum. Bl. a. fick besökaren där t a del av utt alanden av t re män, som
haft särskild anledning att med uppmärksamhet följ a hans verksamhet,
nämligen bland yrkeskollegerna sekreteraren i Sveriges gravörmästare6

G rav stick el , grav örens v ik tigaste instrument.

förening Lennart Askvall, ledamoten i postverkets konst räd H ugo Zuhr
och den danske konstnären Viggo Bang. Deras utt alanden återges här
nedan :
Som y rkesman hade Sven Ewert ett mycket gott han dlag.
H an var teckningskunnig, ägde ett v äl utvecklat v alörsinne,
var samvetsgrann och visade stort tålamod i sitt arbete samt
hade förmägan att kon genial t tolka tecknarens förlaga.
Som människa v ar Sven Ewert v änfast, humoristisk och
hade en lj us syn på livet. Bland sina kolleger var han en självklar cent ralgestalt , såväl genom sin stora yrkeskunnighet som
genom sitt öppna och vänsälla väsen.
Lennart A skv all
N är den stora ret rospekt iva grafikutställningen nyligen visades på Liljevalchs konsthall fick man en påt aglig erin ran
om hur oerhört denna konst art under det senaste seklet ändrat
mål och medel. D e små intima gravyrerna har fått vika för de
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stora indiv iduell a m anifest at ionerna. D e förra avsåg at t ill ust rera d agshändelser och böcker, men int e minst att i sitt lilla
form at göra museernas konstverk tillgängliga för en stor
p ublik . G ravörernas upp gift liknade i många avseenden fotografernas i v å ra dagar. K anske återger fotografiet på ett exakta re sät t än gravy ren sitt mot iv . G ravy ren lyckas i gengäld
nä r den ä r som bäst med sin p recision i hantverket, sin innerlighet i upp levelsen sk ap a en dimension som det v ack raste
fotografi ald rig nä r : det kon stn ärl iga egenvä rdet.
D e grafiker som idag ägn a r sig ät att äterge förl agor ä r
emellert id lätt räknade. För sedelt ryckerierna och postverken
är de dock oumbärl iga och m åste kunna a rbeta i min iaty r.
D et v a r så ont om dessa skick liga hantverka re att vi här i
landet fick sän da vå ra mä rken att graveras utomlands. M en
1928 anst ällde Svenska postverket Sven Ew ert som fr imä rksgravör och dett a blev ett m ärkeså r i v å ra fr imärkens historia.
Ewert v isade sig nämligen v ara en högst ov anlig tillgån g och
v a r v id sin död somma ren 1959 känd som en av v ä rl dens
sk ickligaste gravörer. H an ägde det sk a rp a ögat och den säk ra
handen, förmågan att förstå konstnä rens intentioner och att
äterup plev a det han satt s att äterge.
U nder de kort a å r som jag som medlem av P ostens konst råd
hade glädjen att få sama rbeta med Sven Ew ert fick jag en stor
sympati för hans fina personlighet och en djup respekt för hans
kunnande. D et fanns ingen gräns för hans skicklighet och
omsorg. H an ägde smak och st ilkänsla. Innan han dog hann
han fullborda mer än ett hundr at al mä rken. Bland så många
ha r givetvis de konstnä rl iga förl agorna v a rit av mycket v arieran de slag, all a k an ju inte ha ståt t hans hjä rta lika nära, men
p recisionen och omsorgen finns dä r allt id, och stundom lyckas
ha n, t rots det lilla forma tet, att ge bilden en förbluff ande rymd
och sp änning : C hristop her Polhem t. ex . återger han rent och
st ramt
eft er ett port rätt av Scheffel
och later det utelämnade v it a ge ansiktshudens lyster. I O laus Pet ri-m ä rket,
efter ett gammalt t räsnitt av en ky rkointeriör med mänghövda d menighet, är v a rje det alj klar och distinkt. M an tycker
sig känna hur Ew ert njuti t av sin gra fisk a virtuositet. M ä rkena
över den heliga Birgitta, St rindberg och Atterbom ha r han
gjo rt med fint gehör för de konst nä rliga kv aliteterna, k anske
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Å r 1928 ut förde Sven Ewert sm
första fr imårksgravyr för postverket. H är visas fy ra avd rag gjorda
under olika stadier i arbetet med
modergravy ren samt, längst t. h. i
and ra raden, t ryck med originalgravyren för märket i valören 10 öre.
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Å r 1930 komp onerade Ew ert sitt första fr imärke, som han även graverade. T ill vänster
förslagsteckning och till höger samt i nedersta
raden av drag tagna under arbetet med gravyrerna för de två valörerna 10 och 50 öre.
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Ett par prov p å Sven E wen s gravyrer
un der 1940-t alet . O verst avdra g i olika
färger av gravy ren till St rindberg smärket ,
innan port rättet påbörjats. Akke K umlien, som komp onerat märket , har med
blyert s tecknat et t god kännande »Vidi»
p å den kart ong, varpå p roven hade satt s
upp . Vid kart ongens vänst ra ned re hörn
avd rag av de god kända originalgravyrerna för v alörerna 30 och 80 öre. - Einar
Forset h har tecknat sitt godkännande på
avd ragen till v alörerna 90 och 20 öre
i serien till Lunds domky rkas jubileum.
N edan et t avd rag av den godkända
originalgravy ren till valören 15 öre.

á

hör de t ill topparna i hans p rodukt ion. Samma lyhördhet
visar han också när det gäller förl agor av senare datum där
de mer eller mindre abst rakta motiven helt bygger på spelet
av ytor och valörer. Inte heller här sviker han konstnärerna
i noggrannhet och int uition.
Ewert s livsverk är en teknisk bragd, och där förlagorna
varit honom värdiga, också en konstnärlig seger.
H ugo Z uhr
Sven Ewert var ikk e »en gravör» , han var »gravören». Ved
sin eminente dygtighed stod han ikke blot her i N orden, men
i hele Verden blandt de bedste inden for sit fag.
Graveringen af et frimaerke stiller langt större krav til sin
udöver end man t aenker sig, men Sven Ewert kunne opfylde
k ravet . H an var ikke blot gravören, men han var ogsä den
mand, som med sine kunst neriske evner og forstäelse af op gaverne skabte en lang raekke af små mestervärker. Ikke blot i
Sverige, men også i D anma rk vil hans navn og arbejde mindes
med t aknemlighed. Flere gange har han stiller sine evner t il
rådighed for det danske postväsen og skabt märker af fremragende kvalitet.
Ved samarb ejdet melle m gravören og tegneren lärte jeg Sven
Ewert at kende som menneske, og der udviklede sig et v armt
venskab mellem os. J eg mindes ham i beundring og dyb este
taknemlighed.
V iggo Bang
Samst ämmigheten i uppskattningen av m annen och hans verk är i
dessa t re uttalanden otvetydig, och utställningen tycktes också för den
int resserade lekmannen bestyrka, att den höga värderingen av Ewert s
insats hade full t äckning. Man kunde där följa Ewert s utvecklin g fr ån
ynglingaärens första arbeten fr am till de sista han ut förde för postverkets räkning, och man överraskades så väl av mångsidigheten som
av den kvanti tat iva mäktigheten i ett livsverk , som samtidigt sä uppenbart st rävade mot mästerskap et .
D enna artikel skall endast syssla en smula med en sida av Sven
Ewert s verksamhet , nämligen hans fr imärksgrav yrer. U tställningen
visade, att dessa i själv a verket var en t ill antalet ringa del av de
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M ed spi nd up p m ärk sam het f öljer grav ö ren gen om lup p en hu r stick eln g räv er up p
ett litet glimm and e m etallspån .

t usent als arbeten, som utgjorde summan av hans gärning, men de omfatt ar ändå t illsammans mer än hundrat alet olika frimärksbilder och
inrymmer hans väsentl igaste insats som konstnär.
D e som kom i beröring med Sven Ewert vit tnar gärna om det intensiva int resse han ägnade sitt arbete, om hans st arka vilj a till fulländning och om hans ödmjukhet inför uppgiften. H an formulerade en gång
sin syn på frimärksgravörens yrke ungefär så, att han så nära som
möjligt skall följ a och återge konstnärens intent ioner. D et råder inte
något t vivel om, att han själv med all makt och med allt sitt tekniska
kunnande st rävade att tillämpa det p rogrammet. Till sitt förfogande
hade han därvid inte endast den stora handaskickligheten och ett allvarligt uppsät ut an ocksä konstn ärens ext raordinära förmäga till inlevelse. Aven om Ewert v ar ödmjuk in för sin uppgift , uteslöt emellert id
dett a ingalunda, att han samtidigt närde en stillsam stolt het över sina
fr ämst a prestationer. H an klädde kanske aldrig den känslan i ord,
men man kunde ändå förnimma den och sympatisera med den. H an förenade därmed den p ersonliga blygsamheten med självkänsla på ett sät t,
som stämde till aktning för människan och stärkte int resset för verket .
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D et är inte avsikten att söka analysera Ewert s konstnärliga 1nsats
därt ill förslår inte på långa vägar skr ibentens kunskap - ut an att i
den mån gravyravdrag av frimärksbilder och annat material ger möjlighet d rti ll belysa några sidor av hans sätt att arbet a. Eftersom många
torde ha ganska vaga föreställningar om vad gravörens yrke innebär,
är det emellert id kanske först lämpligt att i störst a möjliga kort het
försöka ge ett begrepp härom.
D e flesta känner ju till, att gravörens fr ämst a redskap är grav stickeln, men det är förmodligen en minoritet , som har titt at närmare
på den stäl näl, vil ken är dess v äsentl igaste beståndsdel eller granskat
avslip ningen i spetsen, som gör redskapet så ändamålsenligt i gravörens
hand. D et är t roligen också en mindre del, som sett en frimärksgravör
i arbete, hur han med gravstickeln metodiskt gräver upp en liten st rimla
met all, allt under det han genom en lupp med spänd uppmärksamhet
kont rollerar p roceduren . Stickeln skall t ränga ned till ett visst djup,
fördjupningen skall under arbetets gång förbli jämn och erhålla just
den längd och den bredd, som svarar mot bildens k rav. Långsamt och
metodiskt grävs linje eft er linje fr am. Arbetsdagar och arbetsveckor
glider förbi tills en dag arbetet äntl igen är färdigt . D å får anspänningen
ge med sig, tills nästa uppgift väntar. För fr imärksgravören kan ett enda
uppdrag kräv a bort åt ett par månaders arbete, ibland ännu längre t id.
D en utomstående har svå rt att sätta sig in i, hur vederbörande därvid
stå r ut med den ext ra psykiska p ressen, som medvet an det om, att ett
enda litet felgrepp kan spoliera hela arbetet, bör v ara. I gravörens
ut rustning mäste inga en ext ra fond av tälmodighet och fört röst an.
v en om gravstickeln är gravörens huvudredskap har han också
andra hjälpmedel till sitt förfogande. H är skall endast ett sådant närmare behandlas, nämligen pantografen, en ap parat som konst ruerat s
för lik formig avbildning, v anligen i förminskad skala, som Svensk
U ppslagsbok formulerar saken. För frimärksgravören är uteslutande
dess förmåga till exakt förminskning aktuell, och han utnyt tjar apparaten bl. a. för att underlät ta proceduren att i gravyrlinjer »översätt a»
ett fotografis eller en laverings olika skuggningar. D en först a uppgiften
är därvid att på ett foto bestämma och med pennan dra upp gränslinjerna för olika skuggp art ier. D essa gränslinjer kalkeras därefter
jämte bildens ytterkonturer och överföres på en zinkplåt , som är överdragen med ett asfaltl ager. Linjerna fördjupas så att de t ränger igenom
asfalt en, varefter plåten etsas. D ärvid äter sig syran ned i zinken i
dessa linjer, som alltså blir fördjupade. Plåten placeras i pant ografen,
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E tt f oto av Ed elf elts p ort rätt av V ik tor R y dberg, på v ilk et Ew ert
lagt in d e olika sk uggf älten s k on tu rer.

och gravören för en nål utefter linjerna. Apparaten arbet ar därvid
medelst ett utväxlingssystem så, att en annan nål rist ar in en exakt
förminskning av komplexet av konturlinjer på den platt a av mjukt
stål, som utgör arbetsmaterialet . I fort sättningen har gravören dessa
kon turlinjer som stöd vid ö versättningen » av fotografiets eller laveringens skuggpart ier till grupper av olika t ätt lagda eller olik a kraftigt
markerade gravyrlinjer. H ärovan avbildas ett foto av Albert Edelfelt s
bekant a port rätt av Viktor R ydberg, på vilket Ewert i samband med
graveringen av bilden till 1945 å rs R ydberg-märken dragit upp kont u12

rerna av olika skuggpart ier och dessutom medelst tuschlavering och pålägg av vit täckfärg ytt erligare markerat de olika skuggplanen, så att de
skulle ge bästa möjliga ledning vid graveringen av de olika linjegrupper
som modellerade fr am port rättet .
Sven Ewert brukade säga, att han som förlagor t ill sina fr imärksgravyrer föredrog teckningar, från vilka bilden st reck för st reck kunde

Sv en Ew er t i arbete m ed grav eringen av Einar Forseth s N obel-mä rk e. V id sidan av
sig har han en kartong m ed originalteck n ingen sam t tv !i f örm insk ninga r i olika sk ala.
P!i k artongen har Forseth gjort olika an teck ningar, bl. a. tv !i som v änd er sig till g rav ören. H an pap ek ar pa ett ställe att »i örats st reck ning bör grav ören göra rena re
linjer», och p a ett annat ställe läses: » T ek naren bek lagar, att de mänga
retusch erna gör st reck en orena, v ilk et ick e ä r m enin gen ».

direkt överföras i gravyren. Exempelvis p rofessor Olle H jort zberg
vår genom åren fl itigaste fr imärkstecknare
lämna de alltid teckningar som exakt uppfyllde dett a önskemål, medan andra konstnärer
kunde lämna en teckning, i vilken exempelvis ett port rätt fotografi
ingick, och åter andra som förlaga levererade frimärksbilden i form
av en lavering, ibland t. o. m. en ganska skissart ad sådan. N är det
gällde foton eller laveringar tillgrep Ewert liksom andra gravörer
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pantografen på förut nämnt sätt . D et säger sig sj älvt , att i dylika fall
den färdiga gravyrens kvalitet i särskilt hög grad blir beroende av
gravörens skicklighet att bedöma skuggp art ierna och »översätta» dem
t ill linjegrupper.
D et var förmodligen karaktäristiskt för Ewert att föredra den
min utiöst ut förda stre ckteckningen som förlaga, fastän flera av hans
all ra bästa gravyrer i själva verket t illkom med foton och laveringar
som ut gängsmate ri al. At t han ändå helst ville arbet a m ed i det alj ut förda st reckteckningar sammanhängde t roligen med hans förut omnämnda respekt för konstnärens intent ioner. För lekmannen har det
em ellert id ett sär skilt int resse at t st uder a de gravyrer h an u t för de
efter foton och laveringar. D är skönjer man tydligast det konstnärliga
momentet i arbetet, och de lösningar han därvid nådde ä r oft a beundransvärda.
D et har inte varit ovanligt, att frimärkstecknare nonchalerat ut formningen av text och siff ror. N är det blev aktuellt att planera för en
frimärksserie till 100-årsminnet av August St rin dbergs födelse, hade
särskilt många anmärkningar rikt at s just mot text och valörsiffror hos
tidigare frimärken. Generalpoststyrelsen beslöt därför at t uppdra komponerandet av en lämplig bild för St rindberg-märkena åt en konstnär,
som v ar en erkänd expert på st ilar, nämligen Akke Kumlien. D ennes
teckning, i vilken ingick et t foto av R ichard Berghs utmärkt a port rät t
av den unge kamplystne St rindbe rg, skilde sig ocksä fördelakt igt fr än
andra svenska fr imärken vad bet räff ar text och siff ror, och det var
överhuvud en mycket skickligt komponerad bild. Vid graveringen nådde
Ewerts konst en av sina höj dpunkter och alldeles särskilt lyckat är
port rättet , som i det lill a formatet utst rålar samma vitalitet, som Bergh
lyckades ge uttry ck ät i mälningen.
N är de s. k. N orden-märkena med de fem flygande svanarna planerades anordnades en t ävlan om fr imärksbildens ut formning mellan
olika nordiska konstnärer. D ärvid segrade dansken Viggo Bangs förslag. Bangs svanar var ut förda i lavering med ytt erst känsligt avvägda
tonstyrkor
se exempelv is på bilden fördelningen av ljus över fjädergrupperna på vingarnas undersidor. D et bör ha varit en mycket svår
men för en så skicklig gravör som Ewert också en mycket int ressant
uppgift att inom gravyrkonstens villkor överföra bildens sä fina men
samt idigt sä fast uta rbetade fält t ill för t rycket lämpade linjegrupperingar. Av de bevarade avdragen, som gjordes under arbetets gång.
kan man se, hur han därvid gick till v äga. Sedan han på ett fotografi
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Ö v erst V iggo Ban gs sv an lav ering och dä rund er i stark f örsto ring d et
f örsta grav y rav d raget und er arbetet.
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I f örstoring öv erst g rav y rav d rag m ed sv ana m a f ärdiggrav erade o ch
därund er d en f ä rdiga grav y ren .
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av svanbilden best ämt och dragit upp gränslinjerna för de olika skuggplanen har han med hjälp av pantografen på förut beskrivet sätt överfört dessa konturkomplex på stålplattan. På den första bilden ser man
överst ett foto av Bangs lavering och därunder i kraftig förstoring ett
gravyrav drag, vari svanarna till höger endast visar de kont urer och
skuggplan, som han arbetade fr am och överförde med hjälp av pantografen, medan modelleringen av svanarna till v änster påbörjats. H an
har därv id arbetat dels med grupper av olika st arkt markerade linjer,
dels med ett komplex av punkter för att markera olika st arkt skuggade
fält. På nästa bild ser man överst ett gravyravdrag i samma förstoring,
på vilket svanarnas modellering i lavyrt oner helt t ransponerats i punktoch linjesystem. N edt ill slutl igen en förstoring av den färdiga gravyren,
hos vilken den mörka rasterbakgrunden så ut märkt fr amhäver svanarnas
vithet. Viggo Bang var synnerligen nöjd med resultatet, och det hade
han all anledning t ill. Också denna fr imärksbild var ett prov pä Ewert s
stora förmåga att överföra en förlagas mjuka skuggtoner till stälgravyrens i sig självt så st rama linjespel.
N är m an jämför förl agor t ill andra fr imärksbilder m ed den färdiga
gravyren kan man också iaktta, att Ewert ingalunda slaviskt följde
en teckning, när han fann någon detalj felaktig. Sä rskilt gällde detta
text och siff ror, som han ofta formade om på egen hand. Mera som
en rutinsak får man väl däremot bet rakta hans moderering till gravyrens villkor av de skuggningar, som med en mer eller mindre sp ret ig
tuschpenna utfört s på originalteckningen.
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- SVERIG
T ill v änster f örlagan till b rottarm ärk et av 1953, till h öger d et f ärdiga mä rk et i f örstoring. T ex ten har utf örts i en m er dom inerand e stil, och teck na rens sk uggninga r
m ed tuschpen an har m odif ierats i enlighet m ed stalgrav y ren s k rav .
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Ewert har som bekant inte endast graverat en hel rad konstnärers
t ill karaktären oft a så olika frimärksbilder, han har också tecknat egna.
H an utformade sålunda bilden till 1930 ärs flygfri märk en, och året
därpå fr imärksbilden med Stockholms slott för valören 5 kronor. D et
är värt enda egentliga vyfrimärke, välkomponerat och kraft fullt
format, även om buskparti et i mitten är onödigt störande. D et är beklagligt, at t motivet skulle banaliseras genom 1941 års femkrona, på
vilken buskpartiet visserligen fick försvinna samtidigt med den under
denna krigst id särskilt känsliga K arl X II -st atyn med sitt pekfinger
mot öster, men där landsnamnet nedtill helt fört ar det spel mellan
byggnadskropp och vatten, som i verkligheten ger just den vyn dess
alldeles särskilda behag.

ut-

,- - - - - -

T ill v änster en ald rig f ullbordad f ö rslagsritn ing till 5-k ron orsmä rk et, till h öger
d en slutgilt iga f rim ärk sbilden av 193 1.

Var Ewert för övrigt inne på t anken at t skapa en serie frimärken
med slottsmotiv ? En fr imärksteckning med ett part i av G ripsholms slott
kan tyda på den saken. O ckså den är en skickligt genomförd komposition och hade v arit värd at t komma på ett fr imärke. Men kanhända
han aldrig visade upp teckningen för vederbörande inom postst yret .
Det skulle i så fall ha varit i full överensstämmelse med hans så oft a
omvittnade blygsamma natur. N u kan man endast beklaga, att han
inte fick t illfälle att p röva sin förmåga på en sådan frimärksserie. H an
hade i sin krafts dagar t roligen alla föru tsättningar at t åstadkomma
en vä rdig svit sådana märken och därmed även krön a sin bana som
fr imärkstecknare.
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