
STILD RAG HO S V ARA FRAN KOTECKEN IX

K ON ST OCH KON STH AN TVERK

FRÅN FORN TI D OCH MEDELTI D

av Gilbert Sv enson

SVERIGE

N är nya fr imärken skulle ges ut 1951 i samband med att Gustaf VI
Adolf hade t illt rätt som konung antogs också mo t ivet »Brev i sten» av
Jörgen v on K onow .  D et finns anledning anta at t bedömningsnämnden vid
valet av denna frimär k s typ tog v iss hänsyn t ill den nye kungens dokumen -
terade arkeologi-intresse.'

' se Postryt ta ren 1967 sid . 127- 129.
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Frimärkstypen »H ällristningar» som utgavs 1954, 1957 och 1964 i mel-
lanvalörerna 50- 95 öre är den första med renodlade motiv från för-
historisk tid. Egentl igen var det egendomligt att Postverket inte förrän
under 50- och 60-talen på allvar tog upp motiv från konsten under nordisk
fornt id och medeltid. Mycket av bildskatten från äldre tid har ju direkt
»stämpelkaraktär » och kan därför nästan utan förändringar översättas
direkt till fr imärksbilden. Dessutom är sådana motiv ofta ganska egen-
artade för nordiskt kulturområde både när det gäller fasta fornlämningar
och lösa fornfynd. De visar dessutom att N orden varit ett särskilt kultur-
område under mer än 10 000 år .

År 1966 beslöt Postverket at t vissa valörer över t re kronors värde skulle
ges ut med nya bildmotiv . Man byggde vidare pä iden med serien Svenska
byggnadsmi nnen, som hade kommit ut sedan år 1962.2

1966
Ales stenar
G. N o rrman
Gutschmidt

1967
H iälm p ryd -
nader
k uro mat-
h i ft e
Slania

Skånekonstnären Gunnar N orrman (1912- ) tecknade motivet
»Ales stenar» vid Käseberga - en väldig skeppssätt ning 67 meter lång
och bestående av 60 resta stenar, som markerar et t gravfält från järn-
åldern. Den mjuka och fina gravyren gjordes av H einz W. Gutschmidt
som på et t utomordentl igt sätt tolkar N orrmans spröda och valörrika
teckning. I sin milda olivgrå färg blev detta et t av våra bästa fr imärken
under 60-talet .3

Folk vand ringstiden (400- 800 e. K r.) anses av arkeologerna vara vår
första stormaktstid. Då restes även de stora gravhögarna vid gamla Upp-
sala men också på and ra p latser i landet t . ex. Vendel i norra Uppland
och Säffle i Värmland. Möjligen kan skeppssätt ningen vid Kåseberga date-
ras till samma tid . I gravarna vid Vendel och Valsgärde i Uppland har
man funnit p rakt fulla hjälmar prydda med förgyllda plattor av tunn
bronsplåt . De är rätt små cirka 4,5 X 5,5 cm och har f igurer i merovinger-
tidens ganska realistiska bildstil. De fyra plattor av brons som återges på
fr imärkena i 1967 års automathäfte (2 kr) har hit tats vid Torslunda på
Oland och har daterats till 500-talet e. Kr. De har använts i en verkstad
som p räglade pry dnadsplät ar na  till  sådana hjälmar och förvaras nu i
Statens H istoriska museum.

se P ost ryt ta ren 1968 sid . 95.
3 avbildas i färg i Postrytta ren 1967 sid . 152 ff .
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Slanias originalteck ningar och automat-

Valören 35 öre visar två k r igare med svärd och nerä trikt ade lansar
samt iförda hjälmar p rydda med vildsvin. Man har dels tolkat bilden som
en framställning av O din dels som en religiös p rocession kanske tyder
de nerätvända lansarna p å besegrade fiender. Valö ren 30 öre v isar en
krigare i björnhud som med en stav st icker igenom foten på en flyende
ma n som har behornad hjä lm och nerätvänd lans. Aven det ta kan beteckna
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f rimärk en m ed hjälm p ry dnader utgiv na 1967

en besegrad kr igare. Valö ren 15 öre har en nästan symmetrisk och heral-
disk karaktär. D en v isar en barhuvad man omgiven av två björnar som
biter honom i huvudet . H an st icker svärdet i buken på den ena björnen
och håller en dolk i vänster hand . Valören 10 öre visar en barhuvad man
(samme man?), nu med naken överk ropp och beväpnad med en yxa som
med vänster hand håller en fängslad björn. Stilmässigt har dessa p låtar
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fått impulser från sydgermanskt område. Bilder av liknande innehåll har
hit tats på tyskt område. K ult urkontakterna mellan N orden och kontinen-
ten var vid denna tid livliga och västgoterna höll t . o. m. stora delar av
Spanien under sit t välde. Dessa fr imärken ritades och graverades a v

Slania direkt efter fotografiska avbildningar av bronsplattorna. D e t ryck-
tes i 3 färger' och blev som bruksfr imärken synnerl igen lyckade.

1969
N o rden
s. A.
G ustafsso n
G utsc hm idt

1961
Bildsten
10 K r
Ake V.
Larsso n
Wall ho rn

Liksom 1956 utgav de fem nordiska postförval tningarna 1969 frimär-
ken med gemensamt motiv. Dessa var tecknade av arkitekten Sven A ke
G ustaf sson (1922 ) som vann den tävlan, som gemensamt ordnades
för speciella N ordenfr imärken. Gustafsson hade redan 1964 gjort teckning-
arna till fr imärkena för 800- rsjub ilcet av Arkesätet i Uppsala (sid . 143).

De fem stiliserade skeppen som symboliserar N ordens länder har häm-
tats frän myn tbilder de s. k . Birkamy nten av silver fr ån mitten av 800-
talet. Var dessa mynt har präglats är ännu osäkert. U tom Birka är en tänk-
bar präglingsort H edeby i Sönderjylland men även Lund har nämnts.
Mynt en eft erbildar präglingar fr ån Dorestad (Wijk-bij-D uurstede) som lig-
ger vid en av Rhens mynningar . D et st iliserade skeppet kan därför vara
ett fr isiskt handelsfartyg av den typ som användes under karolingisk t id.
Det finns arkeologer som menar, att så väl H edeby som Birka och Sigtuna
ursprungligen var handelsfaktorier först upprättade av fr isiska köpmän.
Men när landhöjningen hade stängt av Mälaren blev i stället Stockholm
den vikt igaste handelsplatsen på svenskt område.

De svenska N ordenfr imärkena graverades av H einz Gutschmidt, Dan-
marks och Islands av Slania. D e isländska var även t ryckta vid Postver-
kets frimärkst ryckeri i Stockholm."

Den 23 oktober 1961 kompletterades serien av högvalörer me d 10
kronor som visar en bildsten fr ån 1000-talet . Den är av sandsten och
funnen på Resmo kyrkogård på Ol and och har t roligen tillhört en grav-
kista fr ån kr isten tid . Stenen visar t re vin thundsliknand e djurbi lder som
är starkt bundna till y tan med sin låga relief. De omges av ögleformade
ornament som troligen skall föreställa ormar. Stilens rytmik med öglor
och S-forma de slingor p räglar många av våra runstenar. D enna dekor

1 Frimä rkena avbildas i färg i Postr ytta ren 1967 sidan 152 f f.
N ordenfrimä rkena a vbildas i färg i Postr yttaren 1969 sid. 192 f f.
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kallas därför runstensstilen och på en av stenarna frän R esmo (nu i Kal-
mar museum) som säkert t illhört samma k ista finns också runor. D en på
fr imärket avbildade stenen förva ras nu i Statens H istoriska museum. Teck-
n ingen utfördes av Å k e V . Larsson  (1926- ) och gra vy ren t ill frimär-
ket som t rycktes i lilab run färg gjordes av Arne Wallhorn.

3 £ 4 RSS N de

A k e V. Larssons originalteck ning till f rimärk e 196 1 m d gravyr av W allhorn.

1970
Söderala-
flö ieln
auto mat-
häft e
M. Franzen

Autom athäftet i valören 2 kr utbytt es den 9 februar i 1970 mot et t annat
ä ven det med bi ldmotiv. N u valdes som tema sv ensk t smide. På valörerna 5
och 10 öre återges de båda sidorna av den mycket märk liga förgyllda
bronsflöjeln frän Söderala kyrka i H älsingland . D en är liksom flöjlarna
från H äggens kyrka i N orge och Källunge kyrka p å Gotland en väderfana
som ursp rungligen prydde mast toppen på ett vikingaskepp. M ittbilden
utgörs av ett st ilisera t lejon med vingar på ryggen och med en bakkropp,
som har ombildats t ill en böjd slinga med palmett . I motsats t ill and ra
väderfanor är denna et t genombr uet arbete och bården har växtmot iv.
Lejonet påminner något om det som finns på J ell ingestenen i Slesvig, som
restes år 986. Eftersom st iliseringen på Söderalaflöjeln ha r d rivits ändå
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längre har denna daterats till början av 1000-talet. På flöjelns spets står
ett djur i rundskulptur som lika gärna kan vara en stiliserad häst som ett
lejon. De båda märkena t ryckta i två färger graverades av Majvor Fran-
zen.Tyvär r är dessa båda märkens format för litet för at t göra rät tvisa

åt bild och gravyr .

År 1164 vigdes Stefan, munk i cistercienserorden till Sveriges förste
ärkebiskop med säte i gamla Uppsala. Men Uppsalast iftet kom at t ända
till medeltidens slut att stå under primat av ärkebiskopen i Lund. Fri-
märksbilden i två valörer 40 och 60 öre visar ärkebiskop Stefans sigill
landets äldsta som visar en biskop i 1100-talsdräkt med låg mit ra,
kräkla i höger och en bönbok (bibeln?) i vänster hand. Over dräkten bär
Stefan de katolska biskoparnas pallium. I sin rena sakrala stil blir det ta

1964
A rkesätet
800 £r
s. A.
G ustafsson
Slania
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Sv en A k e Gustaf ssons originalt eck ning f rån 1963 och f rim ärk e
m ed grav y r av S lania 1964.
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Sv en-A k e Gustaf ssons första frimärke ett av vära allra vackraste under
60-t alet . En bidragande orsak var nog det höga, långsmala formatet och
den vackra gravy ren som gjordes av Slania.1

1967 FRI MA RK EN PÅ FL UORESCERAN DE PA PPEW

1970
Magnus
Laduli s
s. A.
Gustafsso n
Wall horn

1970
Er ik
Magnusso n
S. A.
Gustafsson
Gutschm idt

Av serien Tre kronor har endast valören 2 kr i röd färg, som utkom den
20 januari 1969 t ryckts på det nya papperet . Under 1970 började Post-
verket att byta ut även vissa valörer i serien »t re k ronor» mot nya bild-
frimärken. Et t exempel är valören 2,55 kr ljusblå som utkom den 6 april
1970. Den visar Magnus Ladulås' (1240- 1290) sigill från 1285. Det teck-
nades av Sven Åke Gustafsson och graverades av Arne Wallhorn. Sigillet
visar en frontalbild av kungen sittande på sin t ron och iförd kungakrona
av medeltida typ med spiran i högra och riksäpplet i vänst ra handen.
Bland kung Magnus mera betydelsefulla ut rikespolitiska handlingar var
att han träffade en överenskommelse med gotl änningarna, som gjorde ön
mera beroende av den svenska kungen.

H ertig Erik Magnusson (1282 1318) var son till Magnus Ladulås.
Liksom fadern som med hjälp av en yngre bror lyckades stört a den äldste
brodern och regerande kungen Valdemar försökte även Erik, som var
andre son till kung Magnus att med hjälp av sin yngre bror Valdemar att
stört a den 1302 krönte kungen och äldre brodern Birger (1280- 1321).
Tidvis behärskade hert ig Erik stora delar av riket och 1310 innehade han
större delen av Västsverige med Västergötland som centrum. År 1312  gif-
te han sig med den 11-äriga p rinsessan Ingeborg av N orge, som 15-ärig
födde honom sonen Magnus sedermera kung Magnus Eriksson (1316-
1374 ). H ert ig Erik var en av samtidens skickligaste och hänsynslösaste
krigare och hans sigill från 1306 visar en riddare till häst i full ut rustning
med nerfällt visir. U tom på skölden ser man Folk ungarnas v ap enlejon på
landsfanan och dessutom t venne gånger på hästens schabrak. Stilmässigt

1 Frimärkena avbildas i färg i Postryttaren 1965 sid . 168 ff.
2 Eftersom dett a papper i regel har en gulaktig fä rgton fick en del fr imärken efter

1967 en annan helhetskaraktär.
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Sigillav try ck et är spegelv än t k opierat t ill ledning f ör g rav y ren .

är det ta sigill en livfull rörelseskild ring i t idens då moderna och av tyska
influenser påverkade st il. Fr imärksteckningen i valören 3 k ronor svart blå
gjordes av S. Ä. Gustafsson och gravyren av H einz G utschmidt .

Den 9 februa ri 1970 utbyttes valören 20 öre av posth orn styp ' mot et t
bi ldfr imärke i det större s. k . B-formatet. Frimärket trycktes i svart färg
på rosatonat pap per och som mot iv valdes den ofta återgivna medaljong-

1970
Sta ffan
Sta lled räng
Sigmunder
Wallhorn

1 Se P ostry tt aren 1969 sid . 143.
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D et f ragm en tarisk a sigillav t ry ck et har k om p let terats av Sv en Å k e Gustaf sson .

bilden från det platta trätaket i Dädesjö kyrka i Småland, som visar
Staffan Stalledräng. Staffan tillber Bet lehemsstjärnan som också observeras
av den ena hästen under det att den andra ostört fortsätter att dricka
av vattnet som t . o. m. kommer honom till mötes. Målningarna som tillkom
vid 1200-talets slut bär en signatur gjord med runor och namnet Sigmun-
der.  Tr oligen är dett a namnet på den svenske eller danske målare som
gjort dem. I kyrkans t riumfbåge finns bl. a. en framställning av Knut den
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Wallhorns teck ning till 20-öresf rim ärk e 1970,

helige, som antyder dansk påverkan. Mellan medaljongerna ser man pal-
meeter i 1200-talets sti l och sådana återkommer i bården som omger de
olika takfäl ten. D essa skildrar Jesu födelse och barndom samt hans lidan-
des historia. Gravyren gjordes av Arne Wallhorn och tar väl till vara den
spröda poesin hos detta mästerverk från högmedelt iden.

I samma häfte som Söderala-flöjeln ingår två fr imärken i valören 55
öre som visar samma motiv. D et är ett av vårt lands praktfullaste järn-
smiden frän 1300-talet, den vackra kyrkdörr en frän Björkesta kyrk a i
Västmanland. Den är signerad i runor av smeden Rudinger. I smidet ser
vi en dekor av bladrankor, liljor och rosetter. Upptill finns vidare två
heraldiskt ställda lejon och till vänster nertill livst rädet . Gravyren som
är ett sannskyldigt filigransarbete av Gutschmidt är en av vår moderna
fr imärkskonsts vackraste arbeten.

Riksklämmn an Sveriges medeltida rikssigill tillkom är 1439. Det var
samma år som Erik av Pommern förklarades vara avsatt som kung i
Sverige. Sigillet torde ha beställts av riksrådet som med Karl Knutsson

1970
[ ärnsmide
Rudingc r
Gutsc hm idt

1970
Riks-
kläm man
1439 5 kr
S A Gus-
tafsson
M. Franzen
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Gutschmid t har k omp let terat d en f ragm en tarisk t bev a rad e ky rk d örren f rån l JOO-talet .

som riksföreståndare styrde landet t ill 1440 när K ristoffer av Bayern
(1440- 1448) valdes till kung. Sigillstampen till riksklämman är av silver
och ett av vår medeltids vackraste arbeten. Man vet ingenting om konst-
nären eller tillverkningsorten men troligen rör det sig om ett tyskt,
mö jligen lybskt a rbete. Sigillet visar Sankt Erik i r iddarutrustning stående
och med öppet visir och en femuddig kunglig krona över hjälmen. H an
håller i höger hand ett tudelat vimpelstandar som är fäst på lansen och
i vänster hand r ikssymbolen, skölden med t rek ronorsvapnet . Inskrip tionen
lyder : SAN CTUS + ERICUS SUEU(C)ORUM : GOTH ORUM REX
SIGILLUM REGN I SUECIE.

Frimärket som har valören 5 kronor och blågrön färg ersatt e det nästan
30 år gamla märket med mot ivet Kungliga Slottet som utkom 1941.' Gra-

1 Se Post rytt aren I 965 sid . 138.
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För at t uppn/l en enk lare och m era slagk raf t ig bild of f rad e Sv en A k e Gustaf sson d en

rika bak g rund sdek oren och ritad e sigillf örlagan ov al.

vyren gjordes av Majvor Franzen, men teckningen har ett mindre skön-
hetsfel i det att ordet SUECIE med efterföljande blomornament är alltför
rakt tecknat i förhållande till den övriga sigilltextens vackra rundning.
Teckningen gjordes liksom för övriga fr imärken med sigillmot iv som
utgavs 1970 av Sven Åke Gustafsson.
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1962
Sankt Gö ran
B. N oke
W. Bernhard
Slania

D et dröjde till 1962 innan vårt märkligaste nationalmonument, Sankt
Göransgruppen i Stockholms Storkyrka blev fr imärksbild. Det året utgavs
den första serien Svenska Byggnadsminnen och valören 20 öre rödbrun
visar en interiör av kyrkan med Bernt N otk es (1440- 1509) förgyllda och
bemälade monumentalskulptur av t rä Sankt Göran. Denna beställdes av
Sten Sture d. ä. (1440- 1503) som votivgäva och samtidigt som ett seger-
monument över Slaget vid Brunkeberg den 10 oktober 1471 - alltså snart
ett 500-ärsminne. Monumen tet invigdes på nyårsaftonen 1489.

Bernhards tex t er änd rad es radik alt i d en f ärd iga g rav y ren som äv en gjordes

m ind re p last isk av S lania.

N otke som var född i Pommern me n senare flyttade till Lybeck där
han hade atelje blev kallad t ill Stockholm där han hade egen verkstad
1484- 89. H an var Sten Stures off icielle målare och skulptör och tycks
ha återvänt t ill Sverige efter en t id i Lybeck och var på nytt verksam i
Stockholm åren 1493- 96 då som landets myntmästare.

En del konsthistoriker anser Sankt Göransgruppen vara enastående som
ryttarmonument norr om alperna under medeltiden. Det är påverkat av
nederländsk och även italiensk ungrenässans och har vissa stildra g som
föregriper senare t ider. Man har t ill och med funnit surrealistiska drag
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genom att konstnären använt andra material t . ex. älghornen på drakens
skulpturalt upplösta kropp. N otke ti llhör 1400-ta lets fr ämsta konstnärer
och bestämningen av den märkliga skulpturen t ill denne mästare gjordes

1905 av professor Johnny Roosval.
Sankt Göran sfrimärket i valören 20 öre tecknades av Valdem ar Bern-

hard (1890- 1965) och graverades av Cz. Slania.1

A r 1906 utgav den Sv enska N ationalf öreningen m ot T uberk ulos et blät t
v älgörenhetsmärk e m ed det ak tuella motiv et St Göran och d rak en. Där
ser man ock så N otk es prinsessa. Detta märke ritades av d en k ände bok -
illust ratören A RT H UR SJOGR EN (1874- 1951). K onstnärens signatur
f inns i bildens ned re v änstra hörn. Sjögren uppf at tade ry ttargruppen be-
ty dligt f riare än Bernhard. Märk ets ram gjordes med jugendstilens rik a

rek v isita av dek orativ a bildelement .

' Frimärket avbi ldas i färg i P ost ryttaren 1963 sid . 130 ff. Samma moti v användes
också på det s k T rosapostkorte t med valö rstämpeln 30 öre ( ! 965).

2 Se även Gilbert Svenson, God H elg i sext io år, VI julnummer 1964 sid . 2 1 ff .
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1971 utgav s y tt erligare ett par k omp letteringsv alörer med m edeltida motiv . Valören 75
öre som grav erats av A rne Wallhorn v isar D en f örlorade sonen Jr/in en av mäster A mund
1494 gjord medaljongm/ilning i Söd ra R /ida k y rk as 1/inghus i Värmland . Färgskalan

är röt t, blatt och gult. Frimärk et t ry ck tes i g on f ärg pd gröntonat papper.
Valören 25 öre som utgav s i tv a v arianter i blä f ärg v isar ett par stiliserade, heraldisk t
teck nade djur Jr/in den s k Grödingebonaden (Grödinge ky rk a i Södermanland), som har
daterats till 1400-talet, m en där ornamentik en, p/iv erk ad Jr/in O rienten, är bety dligt
äld re. För f örsta gin gen anv ändes tex tila bilder pd v ära f rimärk en, nägot som äv en

understry k s av Slanias grav y rer.
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