
STILD RAG HOS V ARA FRAN KOTECKEN IV

1937- 1945

av Gilbert Sv enson

Framgången med 1936 års jubileumsserie torde ha bidragit till Ge-
neralpoststyrelsens beslut att utlysa en  allmän pristi vla n  om nya  or-
dinarie  frimärken. Denna avgjordes i november 1937 och resultatet
visades på en utställning i Postmuseum.

H ögsta pr iset 800 kronor t illdelades  A rthur Johansson  för förslagen
Vasakärve och Tre kronor. Ett andra pris på 600 kronor vardera till-
delades G .  A lexanderson  för typerna Tre kronor och Tre vikingaskepp,
T orsten Schonberg  t illdelades 400 kronor för T re kronor och Stock-
holms Stadshus,  R udolf Persson  erhöll samma belopp för sina förslag
Tre kronor och R iksvapnet och samma summa t illdelades  Bo N otini
för ett förslag med näringsgrenar (mot iven : kärve, gran och bergverk).
A ven et t anonymt insänt förslag visande en hällkista och en vårdkase
tilldelades 400 kronor. Slutl igen inköptes t vå förslag för vardera 250
kronor. Det var Flygande Svanar, efter foto av Bengt Bergh och teck-
nat av  Laila Pry tz-W ik '  och l g efter en akvarell av John Bauer och
tecknat av  A stley Kjellin.

93 personer deltog i tävlingen och sände t illhopa in 320 förslag.
P risnämnden bestod av konstnärerna Ol le H jortzberg och Yngve Berg
samt direktör Oscar Kraepelin, den senare som representant för fr i-

märkssamlarna.

' F rimärksteckningen an vändes med smä rre föränd ringar för valören 20 k ronor
1942.
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1937 års täv lan. Förste p ristagaren A rthur J ohanssons / örslagssk isser och originalteck -
ningar till m otiv en »T re k ronor» som utgav s som f rimärk en 1939 samt » Vasakärv e».

Utom de prisbelönta deltog bland andra följande konstnärer i täv-
lingen : Sven Ewert med förslagen Gripsholm och Gustav V, Einar
Forseth med ett 40-tal synnerligen intressanta förslag under mottot
»Tre kronor N atur & Symbol», Ruben H ellman med tre förslag under
mottot » Värdepapper» och Axel Wallert med två under mottot »Pax».
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S V E P I G E

1937 års täv lan. Laila Pry tz -V ik s f örslag , Fly gande sv anar, utgiv et som f rimärk e
20 k ronor utan tex ten Luf tpost ( 1942) och »Folk e Filby ter». A x el W allert

deltog med f örslaget »Pax » och R uben H ellman m ed f örslaget » V ärdepapp er>.

A lla dessa konstnärer hade t idigare antingen tecknat fr imärken eller
deltagit och erhåll it p ris i t idigare av Postverket anordnade tävlingar.

D et är knappast t roligt at t en annan jury nu nära 30 år senare hade
kommit t ill samma result at som man gjorde då . Både H ellman och For-
seth tycker man nu borde ha fåt t p ris, den förre för den goda »stämp el-
karaktären» på fr imärksförslagen och den senare för upp slagsrikedomen
i flera av de lämnade förslagen .
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1937 &rs täv lan. Fy ra av Eina r Forseths f örslag und er mättot »N atu r och Sy m bol».
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Ur Postverkets synpunkt blev därför result atet av tävlingen ganska
magert. Endast typen T re k ronor av Arthur Johansson utgavs i den
ordinarie bruksserien som fr imärksvalörer för paket från 60 öre och
däröver. Detta märke som debuterade den 10 februari 1939 var gra-
verat av Sven Ewert och t ryckt på den då nyanskaffade Goebelpressen.

D enna fr imärkstyp fick et t gott mottagande och har nu använt s i
mer än 25 år. För några år sedan utnämndes den t. o. m. av en ameri-
kansk fr imärkstidning till en av världens vackraste. D en är också ett
gott exempel på den mot purism syftande funkt ionalismen och visar en
ren och enkel bild med vårdad text .

För att pröva den nya fr imärkspressen utförde fr imärksgravören Sven
Ewert ett särskilt »fr imärke» vars motiv är »Stormen» ur Shakespeare
Galler i med teckningar av H . H offman och gravyrer av J. D eininger '.

TORSTEN SCH ON BERGS PORTRA TTFRI MARK EN

D å varande chefen för stämpelexp editi onen, förste intendent H arry
H olmström har meddelat att man 1937 beslöt att fira 250-ärsminnet av
Emanuel Sw edenborgs (1688 1772) födelse den 21 januari 1938 med ett
fr imärke. Man ville »hugfästa stora svenska mäns minne genom att ge
ut port rättfr imärken i anslutning t ill jubileer eller minneshögtider».
Detta var en nyhet i den svenska fr imärksutgivningen. Visserligen hade
redan postverkets jubileumsserie (1936) innehållit ett par port rätt-
fr imärken över icke kungliga personer, Oxenstierna och Roos, men en
särskild jubileumsserie över en enskild person ansågs ändå så pass upp-
seendeväckande att generaldirektör O rne beslöt att personligen upp-
vakta Gustav V i ärendet. Kungen lär då ha ytt rat »J assä, nu duger jag
inte längre på fr imärken» varefter han signerade den uppvisade för-
slagsteckningen med »godkä nnes Gustaf». Monarkens rep lik torde ha
påskyndat beslutet om särskilda fr imärken med anledning av hans
80-ärsdag den 16 juni 1938. Dett a jubileum firades dessutom med et t
särskilt brevkort som utgavs en månad i förväg.

1937 3rs
provtrycks-
märke
(Ewert)

1938 Ty
Swedenborg
Schonberg

1 N ordisk filateli 194 1 sid . 67.
" Port rät t frimärken av detta slag var anna rs inte alls nägot nytt . I N orden var

Sverige i stället det sista landet som utgav sädana. I N orge hade man redan f rän är
1928 hunni t hedra Ibsen, Abel, Bjornson , H olberg och N ansen ; i Danmark H . C.
And ersen (1935) och H ans Tausen ; pa Islan d Jon Sigurdsson redan är 1911 och
Mathias Jochumsson och i Finland hade man alltsedan 193 1 å rs Elias Lönnrot h-
f rimärke redan hunnit avbilda et t flertal berömda män däribland även ett par svens -
kar, Gusta f Mauritz A rmfelt och Arvid H orn. T . o. m. G rönland (T hule) hann före oss
me d et t port rätt frimä rke ö ver upptäcktsresanden Kn ud R asmusen.
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Sv en Ev erts p rov grav y r (1937) f ör Goebbelp ressen sam t sam me k onstnärs original-
teck ning till v alören 5 k ronor som utgav s 14.7.194 1. Bibelf rimärk et (1941) teck nades

och grav erades av Ew ert ef ter ] G Sandbergs muralmäl ing i Uppsala dom ky rk a.

1938 T y p
Gustav V
80 i r
Schonberg

Till Swedenborgsfrimärket använde Schonberg Per Kraff t d. ä :s
(1724- 1793) port rätt som förlaga. Valörerna utan beteckningen öre
blev 10 och 100 och valdes med tanke på Swedenborgs skrift från år
1719 »Förslag till wårt mynts och måls indelning», vari decimalsyste-
met förordades. (Sid 144)

Torsten Schonberg fick uppdraget att teckna frimärket till kungens
SO-årsdag. H an valde ett en face-porträtt av Gustav V i generalsuni-
form med det kungliga spegelmonogrammet överst till vänster och
därunder årtalen 1858 1938. Dessutom utkom det särskilda brevkortet
med samma frimärksbild i valören 10 öre. Detta t rycktes i offset hos

138



Esselte i färgerna blå t t, guld och röt t . D etta kort som såldes fr ån den
16 maj 1938 hade et t t illägg av 15 öre som tillföll jubileumsinsamlingen
för Sveriges ungdom. Cirka 300.000 kort såldes med detta t illägg me-
dan resten 360.000 stycken fr . o. m. den 1 juli 1940 realiserades för det
åsatt a värdet 10 öre.1

Frimärkena som utkom i valörerna 5, 15 och 30 öre har en bildy ta av
20,5 X 18,5 mm medan brevkortets fr ankotecken är större, 30 X 27 mm.
Valörsiffrorna är av olika utförand e, pä brevkort et i antikva och pä
fr imärkena i grote sksti l.

N är de nya ordinarie fr imärkena med kungens porträtt i profil hö-
ger meddelades i p ressen i december månad 1938 så p resenterades va-
lören 15 öre, typ I .  D enna utkom emellert id a ld rig utan föreligger bara
som p rovgravyr i P ostmusei samling. D en 20 februari 1939 utkom va-
lören 20 öre efter teckning av Schonberg och med Sven Ewerts gravyr.
Med sin täta och tämligen djup a gravyr blev fr imärkstypen k raft igt
infärgad och päminner där för nägot om 20-talets märk en. A ven va-
lören 10 öre hann komma ut innan det i december månad utgavs et t
helt ny tt fr imärke i ändrad teckning och bottengravyr. På denna s. k .
typ II har siff rorna dessutom förstorats. Varför f rimä rksbilden änd -
rat s det innebar knappast någon förbättring när det gäller port rät t-
likheten är ovisst . Möjligen var det helt enkelt för at t spara på
tryck färgen, k riget hade redan börjat när man övergick t ill den nya
typen. Möjligen v ille man kanske också ur p ropagandasynpunk t ge åt
kungen, som är iförd generalsuniform, ett mera mart ialiskt utseende.
Förlagan var et t fotografi signerat J aeger.

D en 25 februari 1939 utgavs med anledning av 100-ärsminn et av
Per H enr ik Lings (1776- 1839) död fr imärken som är tecknade av
Schonberg och graverade av den tjeckoslovakiske konstnären Bohumil
H einz. D en senares signatur graverad som »H B» kan ses på Lings nedre
högra västknapp, men saknas på teckningen , som återgår på J ohan
Gustaf Sandbergs (1782- 1854) portr ätt av Ling i Grip sholmssamling-
en. A tt Ling hedrades med et t fr imärke berodde på at t man i Stock-
holm förberedde en värl dsgymn ast ik fest, den s. k . Lin giaden till t iden
20- 23 juli 1939. (Sid. 144)

1939 T y p
Gustav V
I - II
Scho nberg

1939 Typ
P. H . Ling
Schonberg

1 Vid postens frankoteckensexpedition för samlare användes en särskild poststäm-
pel som visar en kunglig krona och texten »Stockholm 16.6.1938».

F r laga t ill gravyren var närmast J ohan Cardons  lito grafi  (1839) eft er Sand-
bergs målning.

139



S V E R I G E

'.SVERIGE

trw
l KRONA l

tllt,,r11.III

a m SVERIGE
C)
18 5 8
19 38  .

't
-

" 15
9

ALT. Ir " F- MÄ R K  .3  7 "

1937 års täv lan . Öv erst f örslag av T orsten Schonberg, nederst till v änster Sv en Ew erts
Jörslag till k ungaf rimärk e. T ill höger Schonbergs originalteck ning till f rimärk en v id

Gustav V:s 80-årsdag 1938.
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1938. Jubileumsbrev k ort till Gustav V :s 80-ärs dag och Schonbergs origin alteck nin gar
till detta.
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1939. Gustav V . Som f örlaga anv ändes Jaegers f otograf i, till höger med Ew erts
mark eringar f ör grav y ren . N ederst Schonbergs originalteck ning samt öv ermälningar

pJ f otograf i av denna till ledning f ör grav y ren ty p II .
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Också när Kungliga Vetenskapsakademiens 200-årsjubileum firades
den 2 juli 1939 valde man att visa porträtt av berömda män. Schonberg
tecknade  Carl v on Linnes  (1707- 1778) portr ätt eft er en mälning av
Alexander Roslin (1718- 1793) och  Jöns Jacob Berzelius'  (1779- 1848)
port rätt av 0 . J.Södermark (1790- 1848).

Gravyrerna till båda frimärkena gjordes av Ewert och särskilt
Linneporträttet blev ganska mi sslyckat genom den torra och uttry cks-
lösa gravyren, som in te alls gör Roslins målning rättvisa. Schonberg
tecknade också huvudena i minsta laget, något som han rättade till på
sina kommande port rätt frimärken. Men dessa märken har också andra
svagheter . Varken Schonberg eller Ewert hade någon större förmåga
att teckna siffror och bokstäver. 1940-talets frimärk en uppvisar därför
en rik provkart a på st ilblandningar och en oskön typografi . H ela ske-
det är därför ur estetisk synpunkt ganska torftigt . Inte ens 1-orna på
valörerna 10 och 15 öre i denna serie ä r tecknade på samma sät t .

N är 200-ärsminn et av  Carl M ikael Bellmans  (1740- 1795) födelse
firades valde Schonberg som förlaga till port rättet J. T . Sergels port -
rättm edaljong. D enna lysande förlaga har stor del i det utmärkta slut-
result atet .' Men ocks pä det i övrigt lyckade Bellmansmärket är t . ex.
texten Sverige klumpigt utformad. Men färgerna mögelgrönt och rosa
gav en utsökt rokokostämning.

Samma år utgavs det också frimärken till 200-ärsminn et av  Johan
Tobias Sergels  (1740- 1841) födelse. D e var tecknade av Schonberg
och graverade av Ewert. Bland förslagsteckningarna valde man den,
som visar Sergels självport rätt efter en marmorbyst . För att nå en
större illusion av fr iskulp tur har konstnären låtit bysten kasta en skugga
bakom och till vänster i bilden. D e tre kronorna som återfinns på de
flesta av Schonbergs fr imärksteckningar och varierar i ut seende, har
på dessa fr imärken samma utformning som på Bellmanfr imärket .

Skansen öppnades för allmänheten den 30 augusti 1891. Med an-
ledning av 50-ärsminnet utgavs fr imärken, som visar  A rthur H azelius'
(1833- 1901) porträtt . Schon bergs teckning gjordes efter et t fotografi
och tydligen använde Ewert också ett sådant för gravyren. Från början
var det meningen att den ena valören skulle bli 50 öre. Men eftersom
det ännu fanns lager av Linne- och Sergelfrimärken i denna valör änd-
rades frimär ket till 1 krona. D etta var det högsta värde, som åsatts

1939 T yp
Linne-
Berzel ius
Schonberg

1940 Ty
C . M.
Bellman
Schonberg

1940 Ty p
J. T . Sergel
Schonberg

1941 T y p
A. H azel ius
Schonberg

1 I komposit ionshänseende stod Schonberg i viss tacksamhetsskuld t ill USA :s sedan
år 1938 utkommande presidentserie, där förlagorna också är skulp turporträtt .
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SVERIGE SVERIG.
Schonbergs originalteckningar till f rimärken 1938- 39 öv er Swedenborg, Ling, Linne

och Berzelius.

1941 Typ
Birgitt a
Schonberg

et t jubileumsfrimärke eft er r 1938. Ewert gjorde till dett a fr imärke en
av sina känsligaste och allra bästa port rättgravyrer. I detaljerna står
det t . o. m. närmare fotografiet än förslagsteckningen gör.

Anledningen t ill et t fr imärke den 7 oktober 1941 med Sank ta Birgittas
(1303- 1373) port rätt kan synas vara en aning långsökt. Man fi rade
nämligen 550-ärsminnet av Birgittas kanonisering som katolskt helgon.
Schonberg som tecknade detta populära fr imärke använde till för laga
den bild av Birgitta, som finns på en av dörrarna till alt arskåpet i Väs-
teräs domkyrka och som är målad 1510. Det rör sig alltså inte om något
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Öv erst sam tida f rimärk e f r&n USA m ed W ashingtons by st sam t Schonbergs original-
teck ning till f rimärk e öv er Bellm an 1940. N ederst S chonbergs f örslags- och original-

t eck ning till f rimärk e öv er Sergel 1940.

samtida porträtt av Birgitta. Sven Ewert gjorde gravyren till de båda
märkena som utkom i valörerna 15 öre och 1 kr 20 öre. D etta var den
dittills högsta valören för ett minnesfr imärke om man bort ser från

145

10



1924 ärs serier. Till förstadagsbreven med dessa märken användes en
mycket vacker stämpel som visar bilden av klosterkyrkan i Vadstena.
Äret 1941 dominerade de religiösa motiven i Beredskapssverige.1

Schonbergs originaltecknin gar till f rimärk en 1941 öv er Den heliga Birgit ta
och H azelius.

1942 Typ
Gustav I II-
Tessin
Schonberg

Den 28 juni 1792 instiftades till minne av Gustav II I (1746- 1792)
N ationalmuseum. Utom denne hedrades också Carl Gustav Tessin
(1695- 1770) som under sin amba ssadörstid i Paris 1739- 42 lagt
grunden till den omfattande samling av fr ämst samtida fr ansk konst,
som senare blev stommen först i drottning Lovisa Ulricas och senare
i N ationalmusei samlingar .

D e båda port rättfr imärkena Schonb ergs bästa - ä r tecknade ef-
ter samtida porträt t, Gustav II I efter en oljemålning av Alexander Roslin
från år 1775 och Tessins eft er ett pastellport rätt av Gustav Lundberg
(1695- 1786).

Portot för inr ikes brev höjdes den 1 april 1942 från 15 till 20 öre
och det är anledningen till att Gustav I II -frimärket fick denna valör.
Ewert lyckades utmärkt med gravyrerna t ill båda dessa frimärken.
Dock skämde en aning en fult tecknad bokstav S i Sverige och mindre

' I maj h ad e man givit u t fr imä rken med anled ning av d en första svenska bibel-
ö versä t tningen. (sid 138)
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lyckligt utformade siffror . E tt lustigt »felt ryck » fin ns i Tessins namn,
som har initialen »K » för Carl. Liksom på Swedenborgs- och Ling-
fr imärket är de tre kronorna åter nerflyttade till landsnamnet.

D en 18 juni 1842 ut färdades »Kongl. Maj :ts N ådiga Stadga an-
gående Folkundervisningen i R iket». Frimärkena i valörerna 10 och
90 öre visar porträtten av  N ils Månsson  i Skumparp (1776- 1837) och

1942 Typ
Folkskolan
Schonberg

I o
• J .

l i a

, ...:...
. NATIONAL

el "> MUSEUM
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Schonbergs originalteck ningar 1942 till f rimärk en öv er Gustav  !I ! ,
C . G. T essin och Folk sk olejubileet .
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Förslagsteck ning och originalteck ning av Schonberg till f rimärk e v id Gustav V :s
85-årsdag 1943 sam t p ostsparbank setik etter med anledning av k ungajubileet sam ma år.
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T orsten R udenschöld  (1798- 1859), som båda verksamt bidrog till re-
formens genomförande. Frimärkenas för Sverige originella komposition

ett dubbelpor trätt liknande hade utgivit s av USA 1936- 37 och
1942, var tecknat av Schonberg, men graverades i Köpenhamn av dan-
ska postverkets frimä rksgravör Johannes Britze. D enne arbetade i en
kraftfull och summa risk stil.'

N är Gustav V 1943 uppnädde den höga åldern av 85 är utgavs även
en serie på tre fr imärken  utan  välgörenhetstillägg. Som förlaga använde
Schonberg ett fotografi av Gösta H ård. Kungen bär generalsuniform,
modell 39 - kriget pagick och fr imärkena fick väl därför en viss pro-
pagandautformning.

Ursp rungligen hade konstnären tecknat de t re kronorna under år-
talen, et t förhållande som r iksheraldikern anmärkte på. Lustigt nog
finns den ursprungliga »felaktiga» teckningen bevarad på de tre post-
sparbanksmärken i valörerna 1, 10 och 25 kronor som särskilt utgavs
med anledning av kungens födelsedag. På frimärkena ändrades teck-
ningen och på dem återkommer det krönta namnschiffret i samma ut-
formning som på 1938 års serie.

100-ärsminnet av  Oscar Montelius'  (1843- 1921) födelse firades med
fr imärken tecknade av Schonberg. Förlaga var ett por trätt av Emerik
Stenberg (1873- 1927). Frimärkena graverades av Sven Ewert . »Et t
mycket vackert sådant är Montelius-märket ut fört av Torsten Schon-
berg efter Stenbergs kända målning. Ansiktets skulpterade ädelhet har
förträffligt kommit till sin rätt», skriver Akke K umlien. "

1943 Typ
Montelius
Schonberg

Schonbergs öv riga f rimärk en

U tom med H azeliusfrimärket firades Skansens 50-ärsjubileum 1941
med fr imärken som visar H äsjöstapeln, mot en vy av Östermalm och
med N ordiska museet längst till vänster . Frimärket blev ganska miss-

1 J uvenalorden i U ppsala skämtade med dessa frimärken genom att ge ut ett snar-
likt märke med de från radion kända frågesport smagist rarna Einar H aglund och
Gösta Knutsson. Lagerk vistarna under port rät ten har pa detta märke ersatts med
d ruvklasar och i stället för Sverige och t re k ronor återfinner man J uvenalordens
emblem.

- Akke K umlien, Frimärket som vacker vardagsvara i Frimärkets D ags ärsbok
1944, Stockholm 1944.

H äsjöstapeln är en kop ia (1892) a v H äsj6 kyrkas klockstapel av t ri , byggd av
P å l Persson under å ren 1778- 79. Den bekostades av p rins Carl och klockorna
skänktes av Oscar I I. De hade t idigare tillhört U lriksdals slot tskapell. Med dessa
klockor ut förs nyärsring ningen frän Renberget.
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M O NT ELI U S

120
18 4 3
9 4 3

SV ERI C E
Origin alteckningen till f rimärk e v er Montelius
1943. Detta är Schonbergs sista porträtt f rimärk e.

lyckat även i gravyren (av Ewert) och avskr äckte för en lång t id fr am-
åt för alla frimärken med landskapsmotiv i Sverige.

D en fr ivilliga skytterörelsens medlemsmärke återges på de fr imärken
som utgavs den 22 juli 1943. A ven detta fr imärke som är tecknat av
Schonberg och graverat av Ewert har en viss prop agandakaraktär.'
Kriget pågick ju och det neut rala Sverige började även på frimärkena
att visa motiv fr ån försvaret, 194 3 kom allt så Skyttet och året därpå
Flottan.

I Göteborg grundades 1820 den första sparbanken och vid 125-ärs-
minnet 1945 utkom fr imärken med motivet sparbankseken som var
symbol för sparrörelsen. Detta fr imärke som blev Schonbergs sista fick
öknamnet »peruken». Schonbergs styrka låg mera i det historiska
porträtt frimärket än i andra motiv. H an hade tidigt blivit känd för
en serie historiska porträtt, som hade tryckts i flerfärgstryck och som
distribuerades till skolorna.

' 1960 utgavs ytt erl igare t vå fr imä rken med anledning av 100-ärsminnet av Fri-
villiga Skytteväsendet.
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T eck ningar av Schonberg till f rim ärk en f ör Skansenjubileet 1941, Sk y tterörelsen 1943
och Sparbank srö relsen 1945, det senare är Schonbergs sista sv ensk a f rimärk e.

Vid mitten av 1940-talet började de svenska fr imärkenas estetiska
utformning al ltmera bli föremäl för sakkunn ig kriti k . D enna kulmi -
nerade med en artikel av Gott hard Johansson i Svenska D agblade'
där det bl. a. heter : »den svenska fr imärkskonsten är i behov av en
förnyelse.»

I en enquete med anledning av Gotthard J ohanssons artikel yttrade
bl. a. Akke Kumlien »jag har ännu aldrig set t et t fr imärke med rik tiga
bokstäver och siffror . I regel är de mer eller mindre r iktigt tilltotade

' G . J - n . S v a g t j u b i le u m sfr im ärk e. S v e n s k a D a g b la d e t a p ri l 1 9 4 8 .
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och man har en känsla av att fr imärkskonstnärerna in te inser hur vik-
tigt det är att tillvarata de typografiska, dekorativa möj ligheterna».

H arald Sallberg y t trade sig på följande sätt ; »Det ä r nog sant att
samlare gärna vill se landskap på märkena men ett fr imärke är väl
ändå inte avsett att vara en tavla». O tte Sköld som liksom Sallberg
vid den tiden var p rofessor vid Konstakademien underst rök att fri mär-
ket är »i första hand et t postens kvitto» och att »turistpl anscher» som
H arspränget och Sulitelma därför var olämpl iga för frimärk sformatet.

Kritiken fick en omedelbar effekt genom at t G enera lpoststy relsen
redan samma år (1948) tillsatte ett expert råd för de kommande frimär-
kenas utformning.' Generaldirektör Erik Sward ing, som personligen
verkat för en sådan reform sedan sin utnämning 1947, erhöll nu råd-
givare, som utsågs av Konstakademien respektive N ationalmuseum.
Dessa blev p rofessor O lle H jortzberg och överintendent Erik Wett er-
gren.

Rådets uppgifter blev att utvälja lämpliga konstnärer, att granska
inkomna tävlingsförslag samt att bland dessa utvälja teckningar till det
p lanerade fr imärket .

' Konstnärl ig expertis har t illsat ts för at t fa fram vackrare fri märken. Svenska
D agbladet ap ril 1948.
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