
KON STMOTIV PÅ SVEN SKA FRIMÄRKEN

A v Ing ri d L indgren

O m man se r på fr imärksutgivningen i vä rlden kan man konstate ra . a tt mer
och mer vill varj e la nd göra sina konstve rk kända genom vackra utgivning-
a r . Ma n kan inte påvisa något sä rskilt konstområde som betonats mer än
andra . Det dyker upp gamla och nya byggnadsverk och skulpturer. mål-
ninga r och teckninga r . konsthantve rk och inte minst porträ tt av konstnä-
re rna . Även i Sverige har ko nstmotiven intagit en sto r pla ts i frimärksut-
givningarna . En tredj edel av svenska fr imärksmotiv utgöre s av motiv med
anknytning till arkitektur . konst och konsthantverk . Endast ett mindre
anta l av dessa har tillkommit före 1965 och de utgöre s till sto r del av
porträ tt som oftast ä r fr ia bearbetningar från o riginalen .

I före liggande uppsats kommer ett antal svenska fr imärken med motiv
från konst och konsthantve rk att beskrivas med avseende på motivets
innehå ll och i föreko mmande fall konstnä ren bakom motivet. De tlesta
svenska fr imä rken trycks med stå lgravyr. O m annan metod använts ko m-
mer dett a att nämnas i samband med beskrivningen av fr imärket.

Då mate ria let ä r omfatt ande ha r det va rit nödvänd igt att ute sluta vissa
mot ivgruppe r t ex arkitektur . Även konstmotiv som hä rrö r frå n främmande
ku lturer och som i Sverige a ldrig va rit annat än föremå l i musee r och
samlingar har ute slutit s . E tt försök att uppdela det å te rstående materia le t
på o lika områden har gjo rt s med hänsyn till tidpunkt och konsto mråde .
Drygt ett hundratal fr imärken ha r redovisats .

Frimärksmotiv från förkristen tid
S ten- och bronsalder
Ett fr imärke med hä llristningar utgavs första gången 1954. Motivet ä r
hämtat dels från ett ristningsområde i Bohuslän dels från klippristninga r i
Jä mtland . Längst ner på märket se r man ett skepp på vilket en man stå r och
lyfte r ett spj ut. T ill vä nster finns en man som blå ser i en lur och på den övre
delen av märket finns tre o lika dj urfigurer - en fisk , en ren och en ä lg .

I det skand inaviska o mrådet kan man spå ra två kultur ellt o lika ristnings-
komplex . De s k vilt ristninga rna har en huvudsakligen nord lig utbredning .
Bilderna åte rger storvilt , ofta i naturlig , ibland t ill och med övernaturlig
sto rlek . Människor ä r sä llan åte rgivna . Bilderna har huggits e lle r slipats in i
klipporna för å rtusenden sedan - unde r stenå ldern . Dessa ristningar , som
även va rit bemålade , ä r en konst i magins tj änst. Genom att hugga in
bilderna ville man d ra villebrådet till pla tsen eller på annat sä tt skaffa sig
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j aktlycka . Bilderna finns ofta på stup , där dj ur en lä tt kan drivas ned och slå
ihj ä l sig .

Stenå lderns hällristningar ha r skapats i e tt samhä lle som hänvisats till
j akt och fiske , medan b ronså lderns hä llristningar hör hemma i ett äkerbru-
kande och boskapsskö tande samhä lle . Dä rigenom ä r dessa helt olika , b ild-
mässigt. Vi finner dem huvudsakligen i Sydskand inavien .

Bohuslän och speciellt T anum är hä llristningarnas klassiska o mråde och
konstnä rligt stå r ristninga rna hä r i sä rklass . E tt av de viktigaste motiven i
de bohusländska hä llristningarna ä r skeppen . Dessa ä r från ng ra deci me-
ter långa upp till omkring fyra mete r , de har ofta elegant svängda stävar och
dekorativa rader av bemanningsstreck . De ha r to lkats som avb ildningar av
kult skepp dragna på land eller so m ve rkliga båta r , för fiske och fö r fö rbin-
delse med främmande länder. I båda fallen ha r de tj änat som en bö n o m
lyckliga· färde r och goda affäre r . Människobilde rna inta r en framträdande
plats på de bohusländska ristninga rna och har otvivelaktigt samband med
fruktbarhetskulten .

F rimärket med hä llristningarna e rinrar så ledes dels om ol ika landomrä -
den dels o m o lika t idpunkte r i den skandinaviska kulturen . Förlagan till
märket som omfattar valö rer mell an 50 och 95 öre och gavs ut under å ren
1954- 64 ha r tecknats av Jurgen von Konow och frimärket har under å rens
lopp grave rats av flera gravöre r.

Folkva ndrin gs-, ve ndel- och viki ngatid
Postve rket har vid o lika tillfällen givit ut fr imärken som haft till förebilde r
fynd som kan härledas till det skede i Sve rige som bruka r ka llas vendelti-
den (550 -- 800) efte r båtgrava rna i Yendel. Från dessa och från andra
bå tgrava r kä nner man en rik konstnä rlig utrustning av hj ä lmar . svärd .
skö ldar , hästmunde ringa r , kvinnosmycken etc . Spå ren av vendeltidens
ku ltur finner vi eme llertid inte endast i Mä larområdet utan även på Ö land
och Gotland . Då man talar o m vendeltidens konst. tänker man framför a llt
på dess o rnamentala ka raktär rytmen och linj e spelet.

De hj ä lmar so m t illhö r epokens p raktutrustningar ha r so m typ länge
kallats vende lhj ä lmar. Att dessa ä r nordiskt arbete anses va ra od iskutabelt.
Det finns d rag på vendelhj älmarna so m å terfinnes på senromerska kam-
hj ä lmar . t ex kammens avslutning med ett ö rn- eller gal thuvud . Vendel-
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hj älmar med ansiktsvis ir av j ä rnp lå t och med hängande nack- och ha ls-
skydd visar direkt på romerska förebilde r . De flesta av hj ä lmarna to rde ha
t illkommit unde r 600-tal et . en del något t idigare .

Man möte r bildkonst framför allt på de pressade figurblecken på hj äl-
marna , oftast på pannbanden , t ex en rad gående kriga re , st rid mellan två
män , en rytta re med två fåglar.

I To rslunda på Öland har man funnit fyra b ronsmatrise r . vilka sanno likt
använts vid tillverkningen av pressbleck t ill hj älmprydnade r från tiden
omkring 500 eller senare . Dessa bronsmatrise r ä r uto mordentligt betydel-
sefulla geno m att de visa r att bild konst av denna art med säke rhet utförts i
N orden . Torslundaplå ta rna visa r oss den nordiska j ä rnå lderns första i
egentlig mening be rä ttande bild konst.

Det rö r sig om en mycket begränsad repe rtoa r av bildmotiv t ill hj ä lmar-
nas pre ssbleck - endast ått a o lika mot iv ä r kända frå n hj ä lmar och från de
fyra to rslundamatrise rna . Då o rnamentiken var det vanliga utt ryckssä tt et
för nordborna sj älva . to rde även motiven till dessa b ildbleck ursprungligen
uppstå tt av senromerska framstä llninga r so m kommit till N orden tillsam-
mans med hj ä lmtypen . Men då framstä llningen , kanske i andra e ller tredj e
hand . öve rfö rdes till N orden ha r de nordiska konstnä re rna förmodligen i
b ilderna inlagt den innebörd som de tyckte s ig kunna utläsa ur motiven .
Många försö k har gjo rts att tyda dessa o lika bilder . Mestadels sätt s de i
samband med den nord iska gudasagan . Sanno likt ha r de ett magiskt syfte .

De fyra bronsmatrise rna för t illve rkning av p re ssbleck so m man funnit i
Torslunda på Ö land å te rgavs på fr imärken 1967 med valö rerna 10. 15 . 30
och 35 ö re . Förlagorna till fr imärkena har utförts av Arne Wall horn ( 15 och
35 öre) och Czeslaw Slania ( 10 och 30 ö re). Grave ringen har utfört s av den
sistnämnde . Bronsmatriserna finns numera i Statens Histo riska Museum .

Människorna på matrise rna ä r framstä lld a med kropparna en face och
med benen i profil. På en av matrise rna se r man en man iförd en hornprydd
hj ä lm samt med ett svä rd hängande i ett axe lgehäng . I va rde ra handen
hå ller han ett spj ut och han inta r en dansande att ityd . Yid sidan om honom
stå r en annan man . även han beväpnad med spj ut och svä rd . dessutom
utklädd i en va rghud . På en annan av matriserna ses en man med svä rd och
kniv stående mellan två bj ö rnliknande figure r . som stå r resta på bakbenen
och vänder sina gap mot mannens huvud . Ma nnens korta t röj a och bj ö r-
na rnas päls ä r tydligt åte rgivna på plåten . De tsamma gä ller även bilden med
mannen som i ett koppe l hå ller en liknande bj ö rnfigur som sitt e r på bakha-
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som a . Den fjä rde matrisen framstä ller två krigare , vars hj ä lmar ä r krö nta
av galtfigurer .

Å r 1975 gav postve rket ut fr imä rken i valö re rna I0 , 15., 20 och 55 ö re
- med fyra motiv från fynd ur vendelgrava rna . Märkena ha r formgivits av
Jan Magnusso n efte r teckninga r av O lof Sörling - en av vå ra förnämsta
fö remä lstecknare und e r 1800-tale t och de ha r graverats av Czeslaw
Slania .

På I 0-ö re smärket som åte rge r ett hj ä lm bleck möte r man en b ild av en
beväpnad rytt a re med två fåglar. Bilden har to lkats som Odin med de båda
korpa rna Hugin och Munin .

På 15-ö re smärket ä r motivet fästet och doppskon till ett s k ringsvä rd .
Fäste och ba lja på vendeltidens svä rd ä r högtstående hantve rk . Detalj e rna
ä r ofta prydda med dj u rornamentik och halväde lstenar. Silve r och guld
ko m till användning för svä rd i lyxutförande . De s k ringsvä rden kä nne-
tecknas av en ring vid svärdsknappen . Av det fornenge lska Beo wulfkvädet
framgår bl a att sä rskilt frej dade svä rd betraktades som levande väsen och
hade egna namn.

20-ö re smärkets motiv ä r en rikt o rne rad skö ldbuckla . Redan från b rons-
å lde rn finns skö ldar beva rade . I skild r inga r på gotländska bild stenar och på
pre ssbleck finns ofta skö ldar avbildade och man har också hitt at ett stort
anta l skö ldar i bå tgravarna . Skö ldbuckla n som ä r av j ä rn ä r fastnitad på
skö ldens utsida - dess funktion ha r va rit a tt skydda skö ldbä rarens knogar .
Bucklan b rukar vara rikt orne rad med p rydnadsnita r och pre ssbleck .
Bucklan har ett kraftigt brätte , avsatt hals och vä lvd kalott. som ibland
krö nts med en skö ldknapp .

För fr imärket med valö ren 55 ö re ha r man va lt en hj ä lm . Denna hj älm ha r
två över hj ä ssan vinke lrätt ko rsade rikt o rnamenterade meta llband . På
pressblecken som bilda r ett band runt skallen se s kriga re med höga kam-
hj ä lmar och som bä r på spj ut och svärd . O van de o rnamente rade ögon-
brynsskydden visa r e tt pressbleck två beväpnade män med svä rd och
pilbågar.

Å r 1975 åte rgavs på fr imärke p re ssade guldbleck som man funnit vid
utgrävninga r vid Eketo rps borg på Ö land . Sammanlagt 15 små . pre ssade .
lövtunna guldbleck med instansade mans- och kvinnofigure r ha r påträ ffats i
ett bebyggelse lage r frå n t iden 400 - 700 . De visar tre o lika motiv .

Sj u bleck visa r en man i profil. H an har marke rad näsa och ett sto rt öga .
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lå ngt hår som faller mj ukt ner mot ryggen . Han är klädd i kort pälsdräkt och
står på tå som om han dansar . Två bleck är lika det ovan beskrivna med den
skillnaden att denna figur går på hela foten . På sex bleck ses en kvinna en
face . Ansiktet är päronformat. hon ser ut att ha en schal över en kj ortel och
på fött erna har hon träskoliknande fotbeklädnader .

Dessa g uldgubbar» frän Eketorp på minner om liknande guldbleck frå n
övriga Skandinavien men är helt unika i sitt slag. Vad dessa och övriga
påträffade guldgubbar har använts till är tyvärr hölj t i dunkel. De har inga
hål eller något annat som tyder på att de varit fastsatta på något underlag.
E ventuellt kan de ha haft en kult isk funktion. Dateringen av de Eketorpska
guldblecken är svår att faststä lla men de torde härrö ra från 500 - 600-ta len .

Frimarket - med valören 25 öre - ät erger tre g uldgubb ar». en av varj e
typ . Frimärket har formgivits av Jan Magnusson och Arne Wallhorn har
graverat det.

Ytterligare några frimärken finns med motiv frå n förkristen tid . En
skeppssättning vid Kåseberga som ligger vid Skånes sydkust - benämnd
Ales stenar har t ex återgivits på ett frimärke som utgavs 1966. Det är
vårt lands största monument i sitt slag och har en längd på 67 meter.
Skeppssätt ningen omfatt ar ett 60-tal stenar och det rör sig sannolikt om ett
sto rslaget minne efter en sj öfarande storman från vikingatiden . T ypiskt för
skeppssättningar är j ust kustläget. Märket som har valören 3,50 kr har
tecknats av Gunnar Norrman och graverats av Heinz Gutschmidt.

Vårt land är rikt på såväl bildstenar som runstenar. Några av dessa har
återgivits på frimärken vid olika tillfällen .

Av bildstenarna finns de flesta på Gotland , där man haft rik tillgång på
kalksten och sandsten . Bildstenarna omspä nner en tidrymd på över ett
halvt årtusende , från 400-talet t ill 1000-talet , och representerar skilda
konstnärliga faser . Bildstenarna är t roligen alla minnesstenar . De äldre har
stått på gravfälten och på något sätt ingått i gravmonumenten . De yngre
däremot tycks i flera fall ha varit resta vid vägar och a llmänna platser för att
ses och beundras. Med största sannolikhet har stenarna varit bemälade .
• Bildstenarna kan , något generaliserat , indelas i grupper. Äldst och bäst
huggna är stenarna från ca 400 fram till ungefär 600. De har dj upa rött er och
har ibland varit mycket höga . Motiven är geometriska och ornamentala
med inslag av människo- och dj urfigurer. Vanligast är stora virvelhj ul och
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liknande figure r . Ett roddarskepp finns ofta under det geo metriska huvud-
motivet. Kantbå rde r kan förekomma .

En annan grupp ä r sma »dvä rgstena r» som man funnit pa gra vfä lt .
Bilderna på dessa ä r ofta geometriska och st ilise rade . Vanliga motiv ä r
fåglar av anktyp och skepp . Kantbå rden ä r ofta en bandtlä ta med rätvinklig
ko ntur . Stena rna har date rats till 500 - 600-ta len .

Sto ra monumentala stenar som likna r kluvna champinj oner börj ade
uppträda på 700-ta le t. H uggtekniken ä r sä mre och rött e rna mindre än på
den förstnämnda gruppen . Stena rna ä r uppdelade i ho risonta la bildfält och
framstä llninga rna ä r be rätt ande . de ä r »fr iare» och mer realistiska än på de
t id iga re grupperna . Bilde rna framstä ller en sammanhä ngande hand ling i
o lika scener och avdelninga r . De van ligaste mot iven från den hä r tiden ä r
bå ten med mast och segel. den tyd ligt tecknade besätt ningen med skö ld och
spj ut, kriga re i kamp e ller i processio n , hästen - den tidens mest avbildade
och förmodligen också mest vördade dj ur . Bildframstä llningen inramas av
en bandtläta av växlande utformning .

Stenar med samma ytt e rkontu r som de sistnämnda men med konturen
följd av ett runskriftsband avsluta t i d rakslingor i typisk runstensstil bö rj a-
de uppträda på IO00-ta let. Övre fältet har på dessa stenar e tt mer e ller
mindre stiliserat kors . vilket tyde r på att kristendomen börj ade göra sitt
inträde i Sverige vid denna t idpunkt.

Ar 1973 utgavs två fr imärken , båda dä r motiven ä r deta lj e r från en
bildsten som man funnit på H ammars gå rd i Lä rbro socken på Gotland .
Stenen ä r date rad till 700-tale t och finns numera på Bunge Museum . Det
ena motivet, en bunden häst. å te rfinns på ett av de övre vågräta b ildbanden
på stenen . Det andra motivet. so m utgöre s av e tt vikingaskepp med tvä r-
stä llt rå sege l och med d rakhuvud . finne r man på nederbilden av bildstenen .
O mbord på skeppet finns t io beväpnade vikinga r som alla hå lle r i va r s itt
skot. De båda frimärkena med valö re rna 5 respektive IO ö re - ha r
formgivit s av teckna ren Jan Magnusson och graverats av Zlatko Jakus .

En bildsten från I 000-tale t å te rgavs på ett fri märke 196 1. Mot ivet ä r i
dett a fall från en ö lä ndsk b ildsten som ursprungligen funnit s på Resmo
kyrkogå rd . F rimärket förestä ller e tt bandformat dj ur. ett bildele ment som
ä r utmärkande för stilen under vikingatiden . Bildstenen finns numera på
Statens H isto riska Museum . Frimärket ha r valö ren IO kr och det har
tecknats av konstnä ren Å ke W Larsson . Grave ringen ha r gjo rts av Arne
Wallhorn .

Inget land i vä rlden kan uppvisa så många runinskrifter - runstenar och
runhäl lar - som Sverige , sammanlagt över 3 500. En sto r ande l av dessa
finns i U ppland . Runstenen ä r liksom bildstenen en minnesvå rd . Under
missions tiden - 1000-tale t fick bruket a tt re sa runstenar ett ofantligt
uppsving i Sve rige .

Man har kunnat fastslå att runorna bygger på ett sydeuropeiskt alfabet.
De ä ldsta urnordiska runorna t illhör den 24-typiga runraden , ett skrift sys-
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tern som varit i bruk hos alla germanfolk , inte endast hos nordgermaner .
Omkring år 800 förenklades emellertid runalfabetet till 16 tecken .

Vikingatidens första århundraden var fatt iga på runstenar . Av allt att
döma gjorde man då huvudsakligen uppteckningar i material, som inte haft
stenens och metallens motståndskraft. Till denna runstensfatt iga period -
800-talet - hör ett av Sveriges märkligaste och mest berömda runorna-
ment : Rökstenen från Rök i Östergötland . Detta monument återgavs på
frimärke år 1975.

Rökstenens ristningsytor är helt täckta av runor , annan utsmyckning
saknas helt , den är den svenska forntidens stora litt erära minnesmärke .
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Stenen har den längsta av alla bevarade svenska runinskrifter. Den är
utförd med vardagsrunor , den enklare runskrift som vanligtvis användes till
dagliga antecknin gar pa trä el ler näver - int e med de högtidligare runor
som på de flesta runstenar hyllar minnet av stupade hj ältar. Ocksä Rök ste-
nen är en minnessten men efter en helt ung man som inte hunnit utföra
några bragder innan han dog . Hans far har ristat den långa inskriften till
hans minne . Inskriften innehåller anspelningar på försvunna hjä ltesånger
och sägner , varigenom den ger oss inblick i vikingatidens diktning.

Rökstenen är av lj us , finkornig granit och är mer än 2,5 m hög. Bredden
ä r mellan I och 1,5 m.

Frimärket som har valö ren 2 kr har graverat s av Maj vor Franzen efter ett
fotografi av Sören Johansson .

Frimärksmotiv från kristen tid
Medel ida ky rk lig konst
För eftervärlden har de bevarade medeltida kyrkorna blivit av utomordent-
ligt stort intresse . ty det är i kyrkorna som det mesta av det medeltida
konstnä rliga skapandet finns . Av den profana konsten ä r mycket litet
bevarat.

På fr imärken har motiv frå n den medeltida kyrkliga konsten återgivits vid
ett flerta l tillfällen . Här kan nämnas stenskulpturer frå n gotlä ndska kyrkor .
statygruppen S: t Göran och draken , medeltida a ltarprydnader och Maria-
skulpturer , må lningar från medeltida kyrkor. Dessutom finns frimärken
med medelt ida textilkonst , medelt ida konstsmide samt medeltida sigill.
Dessa frimärken behandlas i särskilda avsnitt.

År 197 1 utgavs ett automathäfte med fyra olika motiv från gotländsk
stenhuggarkonst i valö rerna 5. 10. 55 och 65 ö re . På två av frimärkena är
motiven hämtade från romanska dopfuntar och på de två övriga från
gotiska kyrkoporta ler. De fyra frimärkena har graverats av Czeslaw Slania
efter fotografier .

Den gotlä ndska stenhuggarkonsten har mycket gamla anor . De gotländ s-
ka bildstenarna visar att man redan under förhistorisk tid var väl fört rogen
med det hållbara materia let. den lätthanterliga sandstenen och den fina
kalkstenen . Under medeltiden pryddes öns många kyrkor med skulptur på
porta ler och dopfuntar. ett myller av figurscener som visar kristna motiv.
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Enligt medeltida uppfattning skulle katekumenen den som skulle
döpas - nedsänkas i vattnet t re gå nger . Därför gjordes dopfunten så stor
att man kunde doppa ett litet barn i den och så hög att prästen kunde utföra
neddoppningen utan att behöva böj a sig så mycket.

En dopfunt bestå r av cuppa , skaft och fot , och cuppan är den skål i
vilken dopvatt net finns . Uttömningshål finns i cupporna till omkring 1250.
Detta gäller särskilt de rikt skulpterade funtarna . I cuppar från senare
datum har dopvatt net legat i en nedsänkt , flytt bar metallkitt el.

Man delar upp de gotländska dopfuntarna i tre grupper , nämligen de
ikoniska , de släta samt musselcuppfuntarna . Av olika forskare har de
ikoniska funtarna delats upp i ytt erligare fyra grupper , skilda åt på stilistis-
ka grunder : Byzantios , Maj estat is , Sighrafr och Hegwaldr . Den svenska
dopfuntsskulpturen utgör ett av landets mest sj ä lvständiga bidrag till Euro-
pas romanska konst.

Stenmästaren Sighrafr tillskrives dopfunten i Grötlingbo kyrka . Reliefer-
na på cuppan skildrar Jesu barndomshistoria . Den på 5-öresmärket å ter-
givna scenen visar De tre vise männen med sina gåvor . Funten dateras till
slutet av I 100-talet.

Den åttkantiga dopfunten i Hogräns kyrka har tillskrivits Byzantio s som
fått sitt namn av det tydliga bysantinska inflytandet i hans verk . Funten är
från I I00-talets senare del. På ett frimärke med valören 55 ö re å terges två
scener från re lieferna på cuppan - en bevingad rytt are samt Simson och
lej onet.

Gotlänningarna ansåg att I 100-ta lets kyrkor var a lltför oansenliga för sitt
syfte och att de sj ä lva hade rikliga resurser för att skapa en högre kulturell
standard . Man byggde om eller börj ade att bygga om de flesta kyrkorna
under 1200-ta let. Idealet var ett kort , brett kyrkorum med fyra valv och
som bars upp av en pelare i långhusets mitt. I riktigt stora och förmögna
socknar kunde långhuset få sådana dimensioner att det behövdes fyra
pelare och nio valv för att täcka det.

Även tom byggen hörde t ill tiden . De tidigare fortifikato riska tornen
ersattes med torn som hade stora lj udgluggar i klockvå ningen och gallerier i
norr och söder . ibland även i väster .

Det praktfullaste hos de gotiska kyrkorna är huvudingången på lå nghu-
sets sydsida . men många gånger kommer korporta len inte långt efter .
Porta l sidorna har rader av slanka kolonnett er som bär upp kapitäl band med
växtornament eller figurer . Över den höga portöppningen finns tympanon
som ofta är smyckad med reliefer . Tympanon inramas av sidokolonnetter-
nas bågformiga fort sätt ning över kapitä lbanden - arkivolten varp a det
hela avslutas med ett spetsigt gavelfält - vimperg en .

Lå nghusporta len i Stånga är ett av Gotlands märkligaste kyrkliga monu-
ment. På kapitä lbanden skildras Jesu barndomshisto ria . På frimärke -
med valören 65 öre har återgivits scenen med Fl ykten från Egypten .
Josef leder åsnan som Maria rider på med barnet i famnen . En tj änarinna
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bär den heliga familj ens packning . Stå ngaporta len har tillskrivits »Egypti-
cus» som var verksam under 1300-talets mitt.

Gammelgarn hör till de mest sevärda kyrkorna på Gotland , främst genom
sin praktfulla södra lå nghusportal från 1300-talet. Från denna portal har
motivet hämtats till I 0-öresfrimärket. På kapitä l banden framställs scener
hä mtade ur Gamla testamentet , bl a Adams och Evas historia . Motivet på
frimärket som återger Syndafallet finns på det västra kapitä lbandet. Adam
och Eva står på ömse sidor om ett stiliserat kunskapens träd i vars topp
ormens huvud med kvinnoansikte sticker fram . Båda ä ter äpplet som Eva

bj udit på .
Enligt Erland Lagerlöf är porta len ett arbete t illkommet i nä ra samband

med den anonyme stenmästaren »Egypticus» verkst ad . Såväl Johnny
Roosval som Er ik Lundberg har emellert id tillskrivit »Mäster Fabulator»

Gammelgarnsportalen .
Medelt idens kyrkliga konst är i första hand utt ryck för rent kyrkliga ideal

och värderingar men den kunde också ge utt ryck för vä rldsliga ideal och
intressen . Ett exempel härpå är skulpturgruppen S:t Göran och draken i
Stockholms Storkyrka . Gruppen är ett monument över segern i slaget vid
Brunkeberg 147 1 och har givits formen av ett helgons seger över ondskan .
Draken symboliserar Kristian I och dennes soldater och S:t Göran symbo-
liserar Sten Sture d ä , segerh erren . Ursprungligen var det meningen att
skulpturgruppen skulle bli ett gravmonument över Sten Sture d ä och
dennes gemål, men dett a förverkligades aldrig.

Skulpturgruppen som huvudsakligen är av ek har tillskrivits Bernt Notke
- en av medeltidens mest berömda Lubeckerkonstnärer. Detta styrks av
urkundsfynd i Lubeck och av att Notke var en flitig stockholmsre senär
under åren omkring 1489 da monumentet invigdes . Han kan emellertid inte
ha utfört hela gruppen sj älv utan måste haft ett antal gesäller till hj ä lp .
Verket präglas av 1400-talets burgundiska realism som Notke lärt känna i

sitt hemland .
S :t Göransgruppen utmä rks av en del märkliga päfund , t ex iden at t

använda horn av älg och hjort till drakens vingar , fenor och taggar , eller att
lägga skrynkliga snörstumpar under krederingen på hästens bakdel för att
på så sätt skapa en illusion av svällande blodkärl. Fragment som förestä ller
människor finns vid drakens kropp , vilket enligt Johnny Roos val kan tolkas
som en symbol för Brunkebergsslagets okände soldat.

Monumentet återgavs på frimärke år 1962. Märket som har valö ren 20
öre , är graverat av Czeslaw Slania efter en teckning av konstnären Walde-

mar Bernhard .
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E n se rie j ulfr imärken med motiv från medeltida kyrklig konst gavs ut å r
1975 . Det ä r fem motiv : två deta lj er frå n en romansk a lta rprydnad . en
madonnabild . en bild av den sö rj ande Maria samt en deta lj från ett gotiskt
a lta rskåp .

Under medeltiden var a lta ret gudstj änstens naturliga centrum och ut-
smyckades på o lika sä tt. F rå n bysantinsk konst upptogs seden att smycka
alta ret med ett förs tycke av meta ll, kallat antemensa le . Dekorationen be-
stå r dels av figurer nästan i fr iskulptur . dels av re liefe r med bild framstä ll-
ninga r och till sist vanligen o rnamenta la bå rde r .

I Sve rige ha r vi prov på denna teknik i ett a lta re från Broddeto rp i
Väste rgöt land . Alta ret finns numera på Statens H isto riska Museum. Alta-
rets framsida ä r klädd i driven och förgylld kopparplå t med inbränd brun
färg . Mitt på antemensa len trona r Kristus- Gud fade r i en mandorla som
bäres av fyra ängla r. I fälten ovanför kör so len och månen s ina spann
såsom i antikens förkristna konst. De sex re lieferna till vä nste r skild rar
Je su ba rndomshisto ria och de sex till höge r passio nshisto rie n . N edtill tro-
na r de to lv apostlarna . Altaret date ras till sena re hä lften av I IOO-ta let.

T vå motiv från Broddeto rpsa lta ret finns bland ovannämnda j ulfr imär-
ken . Det ena märket visa r re liefen dä r so len kö r s itt spann . och på det andra
märket ä r motivet scenen med Kristi födelse .

I den kyrkliga bild vä rlden unde r medeltiden va r snidade kultbilde r i trä
en viktig del. Dessa b ilder va r inte ba ra form utan ä ven färg . Den snidade
kultbilden öve rdrags med en kreder ingsgrund av pastos krita . som bildade
underlag för färg elle r förgyllning . N ästan obligato riskt var ett t riumfbåge-
kruc ifix invid koret och dä rtill kom ofta en eller fle ra helgonbilder . Dessa
sena re placerades vanligen på lekmannaa lta re i kyrkans långhus .

E n av Europas bäst beva rade Mariakultbilder frå n romansk tid ä r en
madonnabild från Viklau kyrka på Gotla nd . Maria sit ter fronta lt i en sma l
sto l med höga ryggsto lpar. H on bä r en krona på huvudet och har båda
händerna framsträckta . Den högra handen har t roligen hå llit i en sp ira ,
medan den vä nstra skä rmar ett förlo rat K ristusba rn . H ennes hå llning ä r
sträng och sluten , men kroppsformerna modelleras fram under dräktens
finplisserade veck . A nsiktet ha r rosa ka rnation , blå ögon , röda läppar ,
brunt hå r som falle r i flä to r . K rona och kläder ä r förgyllda och ha r imite rad
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ädelstensbesättning. Klänningsärmarna är fodrade med rött. kronans in-
nersida är röd . Viklaumadonnan anses vara ett nordfranskt eller västtyskt
arbete från omkring 1175. Madonnan förvaras numera på Statens H istoris-
ka Museum.

Ett frimärke med Viklaumadonnan ingår i serien j ulfr imärken från 1975.
Detta märke samt de båda t idigare beskrivna med motiv från Broddetorps-
altaret har valören 55 öre . Samtliga tre märken har tryckts i fle rfärgs
fotogravyr hos Harrison & Sons Lt d i England efter fotografie r av Sören
Hallgren.

Under I 200-talet börj ade man flankera triumfbågekrucifixen med skulp-
terade framställningar av de två närmast sörj ande , Jungfru Maria och
älsklingslärj ungen Johannes . Dessa placerades liksom sj älva korset på en
tvärbj älke i t riumfbågen . Dessa kors fäste lsegrupper - kalvari egrupper
blev vanliga på Gotland under inflytande från Westfalen . Korsmitt en och
Kristushuvudet omgavs ofta av en stor ring, i vilken mindre figurscener
kunde inplaceras . Ett sådant exempel är kalvariegruppen i Oja kyrka .
vilken dateras till omkring 1275. Med utgångspunkt från originalet t ill
Mariabilden , som numera finns i Gotlands fornsal i Visby , har ett frimärke
framställts - en beskuren bild av den sö rj ande Maria .
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U nder gotiken fick altarskåpen allt större be tydelse och 1400-ta let blev
altarskåpskonstens tid . Ett gotiskt a ltarskåp ä r vanligen utfört som en
triptyk , i vars mittpart i finns en figurrik skulpturkonst. Skulpturerna är
förgyllda och avtecknar sig mot guldbakgrund . Altarskåpets dörrar är be-
målade på både in- och utsida . Utsidans målningar brukar samspela med
kyrkointeriörens dekor på väggar och valv .

Lubeck var under 1400-talet den konstnärligt och ekonomiskt ledande
staden vid Östersj ön . F rån verkstäderna kom en ström av altarskåp och
annan konst till de svenska kyrkorna . Samtidigt utvecklades i de svenska
handelsstäderna en egen produktion , dels av inflytt ade nordtyska , dels av
svenska mästare .

Mot 1400-talet s slut börj ade en import av nederländska , flandriska , a l-
tarskåp till Sverige , som då stä llde den nordtyska altarskåpskonsten i
skuggan . De flandriska altarskåpen innebär höjdpunkten i den medeltida
altarprydnadens utveckling både i illustreringen av e vangeliet och i den
höga konstnärliga halten i målningar och skulpturer , som utfört s av specia-
liserade konstnärer i de stora verkstadskollektiven .
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I se rien j ulfr imärken från 1975 ingå r ett märke med motiv från ett a lta r-
skåp från Lofta kyrka i Småland . Skåpet , som numera finns på Statens
H isto riska Museum, ä r tillverkat i Antwerpen omkring å r 1500. Det ä r i
må lning och skulptur en hyllning till Jungfru Marias ä ra . Man kan lä sa sig
fram genom bilderna , om J ungfru Marias barndomshisto ria , bebådelsen ,
Je su födelse och ba rndom . I bott envåningen på skåpets mitt pa rti sitt er
stamfadern J esse sovande i en sto r t ronsto l och ur hans sköte vä xe r
stamträdet med Jungfru Maria s förfäder i bladklockor . Det ä r denna s ist-
nämnda bild som finns återgiven på fr imärke .

Såväl fr imärket med den sörj ande Maria från Öj a kyrka och märket med
Loftaaltaret ha r valö ren 90 ö re . Båda ha r grave rats av Czesla w Slania efte r
fotografie r från Statens Histo riska Museum .

Vid två t illfällen . 1970 och 197 1. har fr imärksmotiv hä mtats fran takmä l-
ningar i medeltida församlingskyrkor - Dädesj ö kyrka i Små land och
Södra Råda kyrka i Vä rmland .

SVERIGE 20

De flesta svenska lantkyrkor från romansk tid har efte rhand förlo rat sin
ursprungliga karaktä r . Dädesj ö gamla kyrka i Små land tillhö r det fåta l
medeltidskyrkor som överlevt. K yrkan ha r fått stå kva r för att den utnytt-
j ades av församlingen som magasin . Långhusets inne rt ak av t rä med några
a v Sve riges märkligaste må lningar räddades hä rigenom till efte rvä rlden .
Målningarna so m ald rig varit öve rmå lade kan date ras till omkring 1275 på
grund av de många rent gotiska stildragen och är t roligen utförda av en
inhemsk mästa re vid namn Sighmunder . I taket finns trett io medaljo nger
med figurscene r och utrymmet mellan medalj onge rna ä r dekorerat med
stj ä rnformiga rosette r och akantusspetsa r och infattade palmett e r . De t ret-
tio medalj onge rnas bild innehå ll utgörs huvudsakligen av scene r kring Je su
födelse och u r legende r med anknytning till denna händelse . Den av me-
dalj ongerna som återgivits på fr imärke skild rar en episod ur Staffansle gen-
den . På bilden vattna r Staffan kung H erodes fålar . H an ä r avb ildad med
hä nderna höj da i tillbedj an mot den nya stj ä rnan . Bet lehemsstj ä rnan . Fri-
märket som ha r valö ren 20 ö re ä r tecknat och graverat av Arne Wallhorn .

E n annan av Sver iges få beva rade medelt ida träkyrkor ä r den å ldr iga
t immerkyrkan i Södra Råda socken i sydöstra Värmland . Kyrkan som
anta s vara uppförd på 1260-ta let ä r invä nd igt he lt dekore rad med må lninga r

33



so m ä r exakt date rade . Målninga rna i ko ret har ä rta let 1323. De ä r ganska
väl bevarade , i höggotik med anknytning t ill samtida franskt må leri.

Långhusets dekoration so m ä r i he lt annan stil ä r signerad av mäster
Anund 1494 . Här finns nio o lika motivgruppe r , b l a berätt elsen o m Den
förlo rade sonen . Denna berätte lse o mfatt a r tj ugo medalj onge r som finns i
takets norra sidovalv . På fr imärke skild ras den rike ynglingens s ituation
sedan han förslö sat s itt arv och tvingats leva som svinahe rde . F rimärket
ha r grave rats av Arne Wallho rn efte r e tt fotografi . Det ha r va lö ren 15 ö re .

Det kan nä mnas att fornforska ren och konstnä ren N ils Månsson Man-
delgren ( 18 13 99) besökte Södra Rada 1849  för  a tt studera den gamla
t räbyggnaden och rita av må lningarna . H an uppmanade dä rvid församling-
en . vilket också antec knades i stämmopro toko llet . a tt ej låta riva den gamla
kyrkan i samband med nytt kyrkobygge .

B onad f ran Grödin ge kyrk a ., Söderma nland. Dubbelvä vn ad i bl@nu och vi nt y lle . I400-talet .
100 x 234  cm.

Text ilkons t
Yid fyra o lika tillfälle n ha r postve rket givit ut fr imärken med motiv hä mta-
de från svensk textilkonst. Den s k G röd ingebonaden återgavs på fr imärke
å r 197 1. å r 1974 va r motiven på j ulfr imä rkena hä mtade från medeltida
mosaikbrode rie r och a r 1979 utgavs ett fr imärke so m visa r en deta lj från
dukagångsdrätt frå n Skåne . Det senaste fr imärket med motiv från textil-
konst utgavs a r 1982 och det visa r en broderad spets från Skåne .
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Yi vet att textilkonst utövades både yrkesmässigt och som hemslöjd
redan under medeltiden. Bonaden från Grödinge kyrka är ett utomordent-
ligt vackert exempel på dubbelvävnaden som vid medelt idens slut var en
allmän vävnadsart. Vävnaden består av två skikt i tuskaft i blå tt och vitt ,
som vid mönstervävningen byter plats . Mönstret framträder så ledes om-
kastat i färg på räta och aviga . Bonaden är utförd i ylle och mönstret består
av kvadrat iska ruto r i horisontala rader . Varj e ruta visar i profil ett dj ur ,
omväxlande grip, fågel och lej on . Dessa fabeldj ur har sitt ursprung i bysan-
t inska siden från betydligt äldre datum. Dock har geometriseringen , som
har sin grund i den primitivare tekniken och det grova ullmaterialet , som
bården av bevingade drakar nedtill på bonaden givit vävnaden en utpräglat
nordisk karaktär . Ursprungligen har Grödingebonaden troligen prytt en
vägg. Den kan dateras till 1400-talet . Bonaden hänger numera på Statens
Historiska Museum .

T vå av fabeldj uren har återgivits på fr imärke . ett lej on och en grip , båda
med valören 25 öre . Förlagorna har utförts av Jan Magnusson och Czeslaw
Slania har graverat märkena.

Även hos en annan grupp textilier spårar man bysantinska dj urmönster
som förebi ld - mosaikbroderierna - av vilka en stor del varit pällar.
Brudpällar har alltsedan medelt iden använts i Sverige och även s k likpällar
är tidigt omnä mnda . Tekniken i dessa pällar är ett slags mosaik av olikfär-
gad vadmal, som ger effekt sett från båda hållen . Konturer och komplett e-
rande teckning har markerats med smala skinnremsor. Den äldsta av de nu
kända pällarna - tyvärr endast bevarad i en teckning av N M Mandelgren
frän 1850-talet - har daterats till 1300-talet s börj an och kan tänkas som en
förebild till de övriga . De som finns kvar är alla yngre , dvs frå n medeltidens
slut.

Motiven till j ulfrimärkena från ar 1974 är hä mtade från broderier som
funnits i Skepptuna kyrka i Uppland och Hög kyrka i Hälsingland , vilka
numera förvaras i Sta tens H istoriska Museum. Frimärkena har formgivits
av Jan Magnusson och tryckts i fotogravyr hos Harrison & Sons Lt d i
E ngland .

Täcket frå n Skepptuna kyrka består av tj ugofyra rutor i rött , blått och
grönt , skilda åt från varandra av vita vadmalsremsor . Runt om är en bård
av grön vadmal med på sydda rankor. Intressanta är dj uren : en hj ort , e tt
lej on , en grip , en enhörning samt ett hästliknande dj ur . T io av motiven har
givits ut i ett frimärksblock med valören 45 öre .

Broderiet frå n Hög kyrka , som är ett fragment från ett liknande mosaik-
broderi , är sannolikt ä ldre än täcket från Skepptuna . Det består av en
nä stan kvadratisk ruta med mörkblå botten . Mot denna framträder i en
rundel ett hj ort liknande fabeldj ur , till färgen rött med grönt ögonlock .
F rimärket har valören 75 öre .

Dukagängsdrätt ar är långa , horisontala , två våder breda vävnader av vitt
linne med dekorativt mönstrade , lodräta bårder i dukagångsteknik i blått ,
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ibland med inslag av rött och grönt. De är framför allt kända från sydöstra
Skåne där de användes vid festliga tillfällen för s tugans dragnin g . De
ingick i den välbärgade bondflickans hemgift och kan dateras t ill 1700-talet s
börj an fram till 1800-ta lets mitt . Dukagangstekniken kän netecknas av att
mönsterinslagct alltid binds ner av samma varptradar vilket gör mönster-
partierna randiga i vävnadens längdriktning. Det är en gammal teknik .
Fragment finns bland Birkafynden från 800 - 900-ta len . De har förts hit
över Ryssland från Medelhavsområdet där tekniken ännu lever kvar i
folkkonsten . Dukagångsvävnader har påträffats i egyptiska gravar från
400 - l000-talen. Orätt är en sydsvensk benämning på en vävd bonad .

Som ovan nämnts utgavs ett frimärke 1979 med ett motiv som visar en
detalj av en dukagangsdrätt föreställande ett bemannat skepp . Den är vävd
mellan 1855 - 60. Frimärket som har valören 4 kr har graverats av Maj vor
Franzen efter ett fotografi av Lennart Hansson .
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Med anledning av att »Kulturen» (Kulturhistori ska Museet) i Lund å r
1982 fyllde I 00 år har två frimärken givits ut , varav det ena motivet visar en
broderad spets .

» Kulturen » har rika samlingar av skiftande karaktär , som ryms i ett
t rettiotal byggnader . Museet har en förnämlig textil avdelning med bl a
folkdräkter.

Den på frimärke avbildade spetsen visar en del av ett klutband , utfört
under t idigare delen av 1800-talet i sydöstra Skåne . Den gifta kvinnan bar
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till sin dräkt en huvudduk som kallades klut och denna klut kunde ha ett
klutband . Dessa huvudbonader som till det yttr e ve rka r komplicerade har i
fler talet fall visat sig bestå av kvadratiska lin nedukar , som lagts i trekant
och bundits över huvudet. Originaliteten bestå r allt så i sj ä lva uppbindning-
en . H uvuddukens sidosnibbar ha r dragit s ned och korsats i nacken och
sedan bund it s upp över hj ä ssan . För att underlätt a bindningen har ett par
band isytt s , s k klutband , vilka ofta har avslutats med spetsa r .

F rimärket har va lören 2,70 kr och ha r graverats av Mart in Mörck efter
ett foto från K ulturen .

S vensk konstsmide
Å r 1970 utgavs ett auto mathäfte med fr imärken dä r motiven visade svenskt
konstsmide från olika epoker : Söderalaflöj eln i valö re rna 5 respektive I 0
ö re , en medelt ida kyrkdörr i valö ren 55 ö re samt ett gravkors i valö ren 30
öre .

Söderalaflöj eln ä r en väderfana i förgylld koppar . Den ä r ett p raktfullt
exempel på forntida nordiskt meta llhantverk . Väderfanor p rydde mastt opp
eller stäv på vikingaskeppen . Söde ralaflöj eln kan under 1000-ta lets börj an
ha sutt it på ett vikingaskepp i Knut den Sto re s flott a mot E ngland , i vilken
skepp från he la N orden deltog . De bevarade nordiska flöj larna ha r alla
samma form . De ä r trekantiga med en bågformigt svängd framsida . vid
v ilken meta llbleck hängt och skramlat. På spetsen stå r en i samtliga fall
nästan identisk dj urbild i ronde bo sse . F löj larna ä r dekorerade i dj u rorna-
mentik i sena vikingast ila r och kan va ra genombrutna som Söderalaflöj e ln .
Väde rfanor ha r bevarats till vå r tid genom att användas som kyrkflöj lar.
vilket t ex ä r falle t med väderfanan från Söderala kyrka . F löj eln förva ras
numera i Statens H isto riska Museum .

Det ä r i kyrkorna vi finne r de bä st beva rade proven på medeltida konst-
närl igt skapande . Där finns också det ä ld sta med konstnä rlig ambit ion
framstä llda smidet. Det finns sanno likt inget land med så mycket beva rat
romanskt j ärnsmide som Sverige . Vi har ett sextio ta l kyrkdö rrar , några
kyrkkisto r och dessuto m ett flerta l försvunna smiden som beva rats i bild
tack vare  N M  Mandelgren .

Den tidigt medeltida kyrkdörren gjo rdes av sparsamhetsskä l av t rä med
j ä rnbeslag . U tgångspunkten för dörrens j ä rndekoratione r ä r gå ngjä rnsban-
den tvä rs ö ve r hela dörrens bredd . Jä rnbanden bär dörren och b id rar till a tt
hå lla ihop de vertika la pla nkorna so m bilda r sj ä lva dörren . Denna har också
ofta förstä rkts med horisonta la band me lla n gångjä rnen . Såvä l kyrkdörren
som -kistan täckte s med tä ta mönste r av smidda o rnament.

Den på fr imärke avb ildade dörren ä r av sen datering . från I 300-ta le t. Den
ä r från Bj ö rksta kyrka i Västmanland . Dörren ä r horiso ntalinde lad . Den ä r
dekorerad med blad rankor . liljor och rosett e r. I det öve rsta fälte t finns två
mot varandra place rade lej on och i mitt fältet finns till vänste r ett livst räd .
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Dörren är signerad i runor av smeden Rudinger. Den finns numera på
Statens Historiska Museum.

Gravkors i smidesj ärn finns i nästan hela Sverige och har säkerligen vuxit
fram inom bondekulturen . Förebilderna t ill gravkorsen får man söka i kors
som utfört s  i  annat materia l. Det ä r framför allt i trakter som saknar t illgång
till lätt arbetad sten som de flesta och de äldsta j ärnkorsen förekomme r . Två
grundtyper har varit utgångspunkt vid utbildandet av lokala typer av kors .
Äldst är ringkorsen som förekom redan på I 600-talet. Dessa har sin utbred-
ning i mellersta och norra Sverige . Den andra huvudtypen har sitt ursprung
i de vanliga enkla träkorsen . Fö r att skydda det förgängliga materia let hade
dessa ofta ett litet skyddstak . varigenom korsen fick formen av en triangel
och denna form efterbildades gä rna i smidet. De triangulära korsen finns
framför allt i Småland .

Under senare hälften av 1700-talet förekom många olika . lokalt begrän-
sade variat ioner av kors . som vanligen har utt rängt andra typer. Så ä r fallet
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med korsen på E kshä rads kyrkogå rd i Vä rmland . Där finns något över 200
gravkors i smidesj ä rn , va rav fle rta le t ä r fle rarmade med hänglöv .

En förutsä tt ning för att man öve r huvud taget skulle kunna använda j ä rn i
gravkorsen va r att man hade t illgång på råva ra . Dä rfö r är det framför allt i
nä rheten av b ruken j ä rnkorsen förekommer. Bönderna som va r brukens
leve rantörer av t räkolet hade dä rigenom möj lighete r att komma öve r smi-
desj ä rn . Korsen ä r till övervägande delen utförda av bondsmeder.

Ett gravkors med hä nglöv från E kshä rads kyrkogå rd ä r å te rgivet på
fr imärke . Korset ä r flerarmat och ha r en hammare som att ribut , vilket
pekar på att korset re sts till minne av en man som varit smed . Korset kan
dateras till bö rj an av I 800-tale t.

Alla t re fr imärkena med svenskt konstsmide ha r graverats efte r fotogra-
fie r , de bäda lägsta valö rern a av Maj vor F ranzen och de övriga valö rerna
av H einz G utschmidt.

Sig ill och my nt
Ä ven sigill och mynt har varit populä ra motiv vid fr imärksutgivning .

Bruket av sigill ä r urgammalt. Sigillet ha r använts dels för att styrka ett
dokuments äkthet , dels so m försegling . U nde r medeltiden va r sigillet det
viktigaste äkthetsbeviset på en hand ling , t o m viktigare än namnteckning-
en . Sigillen var mestadels konstnä rligt utförda . Medelt idens sigill var ofta st
avtry ck ta i vax , men metal l - sä rskilt bly - fö rekom också , dock aldrig i
Sver ige . F r o m 1500-talet blev lack- och ob latsigill a llt vanligare .

År I964 gav postve rket ut ett fr imärke med ä rkebiskop Stefans s igill som
motiv . Stefan var c iste rc iensermunk och Sve riges förste ä rkeb iskop med
säte i Uppsala . Han invigdes i sitt ämbete för omkring 800 å r sedan - är
1164 - i staden Sens i F rankrike av påven Alexande r  II I.  som under den
rådande påveschismen tagit sin tillflykt till Sens . Sigillet bä r inskriften :
SIG IL L VM ST EPH AN I D Ei GRAT IA U PSAL EN SIS A RCH IE PISCO PI
(Sigill för Stefan med Guds nåde , ä rkebiskop i Uppsala) .

Frimärket som finns i va lö re rna 40 och 60 ö re ha r grave rats av Czeslaw
Slania . Förlagan har tecknats av Sven Å ke Gustafsson .

SVERIGE 40
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Ytterligare tre frimärken med sigill som motiv gavs ut år 1970 i valörerna
2,55  kr.  3 kr och 5 kr . Det är Magnus Ladulås sigill av r 1285. Hertig E rik
Magnussons sigill av år 1306 samt Rikssigillet av år 1439.

Magnus Birgersson , Sveriges kon ung 12759 0, har kallats Magnus La-
duläs sedan medeltiden . Han var andre son till Birger Jarl. Magnus var en
kraftfull regent som bl a försökte skapa ett gott förhållande till kyrkan . När
det gällde rikets förvaltning genomdrev han en hel rad reformer .

Det på frimärke å tergivna sigillet visar en idealiserad kungagestalt sittan-
de på en tron med insignerna krona , spira och riksäpple , allt efter utländsk
förebild . Sigillets text lyder: SIGIL L VM MAGNI DEI GRACIA REGIS
SWEORVM (Sigill för Magnus med Guds nåd svearnas konung) .

Hert ig Erik Magnusson var andre son till Magnus Ladulås . Han kom
tidigt i strid med sin ä ldre broder , landets konung , Birger Magnusson . Den
striden slutade med en av de mest kända händelserna i Sverige under
medelt iden , det s k N yköpings gästa bud 13 17, där Erik och hans bror
Valdemar bragtes om livet.

3-kronorsmärket visar Erik Magnussons sigill . Hertigen är avbildad till
häst. Han är i full rustning med folkungarnas vapenmärke - lej onet - i
sköld , baner och hästtäcke . Sigillet har inskriften : SIGILL VM ERICI DEI
GRACIA DVCIS SWEORVM (Sigill för Erik med Guds näde svear nas
hert ig).

Sveriges medeltida rikssigill , den s k riksklämman , kan betraktas som det
svenska rådets sigill . Sigillstampen , som är av silver , finns ännu idag i
Statens H istoriska Museum. Den är ett av de vackraste arbeten som har
bevarats till våra dagar från nordisk medeltid . Konstnären och tillverk-
ningsort känner man dock inte till.

Rikssigillet som återges på 5-kronorsmärket visar E rik den helige i rust-
ning . Han bär hj älm med krona , öppet visir , brynj a , svärd och två bälten
med bjä llerkransar. Att han företräder Sverige som stat framgår av att han
håller en sköld med riksvapnet T re kronor i den vänstra handen och en fana
i den högra . Man tror att fanan förestä ller Erik den heliges baner , som
förvarades i U ppsala domkyrka ännu på 1400-talet. Sigillets text lyder :
SAN CTVS ERICVS SVEVORVM GOTHORVM REX SIGILL VM
REGN I SVE CIE (Er ik den helige svearnas göternas konung Sveriges rikes
sigill).

4 1



Förlagorna till de tre frimärkena från 1970 har tecknats av Sven Åke
Gustafsson efter avgjutningar som finns förvarade i Riksarkivet i Stock-
ho lm. Märket med Magnus Ladulås sigill har graverats av Arne Wallho rn.
märket med Hertig Erik Magnussons sigill av Heinz Gutschmidt samt
market med Rikssigillet av Maj vor Franzen .

Vid två til lfä llen - 197 1 0ch 1972 har mynt utgjort motiv för frimär-
ken , med valö rerna 4 respektive 6 kr .

De första svenska mynten ä r frå n tiden omkring år IO00 och 1000-ta lets
förra del. De präglades i Sigtuna . Man börj ade prägla mynt med kunga-
namn under Knut Erikssons tid - senare hä lften av I IO0-ta let. Under
senmedeltiden var örtug huvudvalören av de mynt som präglades i silver.
Ort ugen ersattes senare av daler som gavs ut i Sverige fr o m 1534. Dessa
präglades både som silver- och kopparmynt under 1600- och 1700-talen . Ar
1766 blev riksdalern . som endast präglades i silver , Sveriges huvudmynt
och å r 1873 ersatt es riksdalern av myntenheten krona .

4-kronorsmärket har som motiv en klipping . den berömda blodsklipping-
en från å r 1568. Enligt Bra böckers lexikon är klipping »ett mynt som på
enklaste sätt tillklipptes med sax och därvid fick en fyrkantig eller oregel-
bunden form. l utlandet var mynten nöd- och inflation smynt . i Sverige
oftast regulj ära . De första svenska prä glades 152 1. Pa 1500- och 1600-talen
myntades de i guld och silver , frän 1624 även i koppar».

Grunden till benä mningen »blodsklipping är att sö ka i de s k Sturemor-
den . Som bot för morden utbetalades IO00 mark lödig (ca 200 kg silver) till
den mördade Svante Stures änka . Denna stä llde blodsboten till hertigarna
Johans och Carls förfogande när dessa höjde upprorsfanan mot kung Erik .

I klippingen ser man Johans (lohannes) och Carls (Carolus) initia ler
sammanknutna med fädernevapnet , den krönta vasen . På baksidan av
klippingen har Tre Kronor präglats . Präglings- eller myntort är Vadstena .

F rimärket visar båda sidorna av myntet. Som bakgrund har en karta
tecknats med Carta Marina som förebild och där svenska myntorter finns
angivna . Märket har tecknats av Sven Åke Gustafsson och graverats av
Czeslaw Slania .

Motivet pa 6-kronorsmärk et utgöres av ätsidan av Gustav Vasas daler
från 1547. På myntet , som är av silver , ser man Gustav Vasas midjebild
över det fyrdelade riksvapnet med kungens släktvapen - vasen - i hj ärt-
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skölden . Kungen bär öppen krona och är iklädd rustning. Över högra axeln
bär han svärd och i vänstra handen riksäpplet. Mästaren t ill myntet är
okä nd . Myntet har slagits på Svartsj ö kungsgård på Svartsj ölandet dit
myntverket flyttat i börj an av 1540-ta let. På frånsidan av myntet finns en
salvatorsbild av Kristus . vilket motiv återfinns på de svenska speciedaler-
na I t o m Kristinas regering.

Som bakgrund på märket visas ett handskrivet brev daterat den 9 j uli
1542 från myntskrivaren Mårten Jönsson till kungl sekreteraren Clement
Hansson . Märket har tecknats av Sven Åke Gustafsson och graverats av
Maj vor Fr anzen.

A llmo gekonst
Som motiv för I 973 å rs j ulfrimärken valde post verket ut fyra allmogemål-
ningar.

Man kan dela upp det svenska a llmogemåleriet regionalt i tre huvudom-
råden: I ) det nordsvenska med Hälsingland och Gästrikland 2) Dalarna
3) det sydsvenska med Södra Småland och Halland som kärnområde .

Inget annat land i Europa kan visa upp något liknande det svenska
allmogemåleriet. vilket helt är böndernas konst. Det är en kulturytt ring helt
skild från den gängse konsten som var avsedd för städernas borgare . Om
man betraktar de folkliga bonaderna som konstinnehav så var bönderna
redan under 1600-ta let den samhällsgrupp som hade de flesta väggprydna-
derna . Bonadsmåleriet hade sin höj dpunkt omkring 1800 och var nästan
helt försvunnet i mitt en av 1800-talet.

Det ä ldre bevarade måleriet visar att det funnits ett klart traditionsbundet
samband mellan söder och norr och att dess rött er är att söka i kyrkligt
muralmåleri från medeltid och renässans . Motiven är huvudsakligen hä m-
tade från bibeln .

Övervägande delen av bevarade bonadsmålningar frän 1600-talet är från
H älsing land .  Det tycks ha varit vanligt där med målningssviter som täckte
ett helt rum. Väggarna brukade spännas med grov väv av hampa eller lin
och i taket målade man direkt på plankorna . Man målade med limfårg i
dova toner där kimrök och umbra dominerade med några inslag av rött.

Dalarna  blev det landskap som mot 1700-talets slut skulle bli konstnärligt
ledande i a llmogemåleriet. En o rsak härtill var att måleriet so m till stor del
utfördes på papper icke enbart var avsett för den egna provinsen utan
salufördes med framgång utanför landskapsgränserna . Målarna har bl a
hä mtat motiven ur den illustrerade upplagan av 16 18 ärs bibel. Men utfor-
mandet av motiven är fr itt och individuellt.

Samtidens kungafamilj er har skildrats otaliga gånger i dalmålningarna ,
framför allt Karl XIV Johan . Dräktskick , möbeltyper och dekorativa de-
talj er präglas av det rådande stilidealet.

1 Med specie menas präglade mynt i motsats till bl a sedlar.
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Det som framför allt ger dalmålningarna dess speciella charm är den
praktfulla st iliserade blomsterkvast som dominerår tavlan , den s k kurbit-
sen . Den har konsthistoriskt sitt ursprung i renä ssansens blomsterurna och
uppträdde först i möbelmåleriet. Dalmålarna ta lade sj ä lva om »rosor och
blommor» så att benämningen kurbits är en litterär efterkonstruktion .
Genom Erik Axel Karlfeldts diktsamling »Hösthorn», 1927. blev kurbits
den allmänna benämningen på blomsterkvasten .

Men se min kurbits
dess resning och snits
Allt högre den gror

blir kunglig och stor
en alla gur kornas gurka
från landen där solen bor

De  sydsvenska  bonaderna skilj er sig både till format och delvis till
innehåll från de nordsvenska . De sydsvenska ryggåsstugorna var låga , men
långsmala bonader kunde man få plats med ovanför de väggfasta bänkarna .

Till skillnad från bruket norröver hade man inte sina bonader uppe året
runt. De satt es upp endast t ill de större helgerna , främst j ul och påsk . Detta
förklarar att måleri med scener ur j ulevangeliet och passionshistorien är
allmänt förekommande . Målningarna är utförda på väv e ller papp . Många
bonader har målats på gamla drätt adukar och det händer att fransarna
alltj ämt sitt er kvar. Målade bonader bö rj ade förekomma i de sydsvenska
bondstugorna i slutet av 1600-talet och 1700-talets börj an . Vid 1700-ta lets
mitt hade bonaderna blivit allmä nna .

På de tidigare nämnda j ulfrimärkena har två av motiven hämtats från
dalmålningar och två från sydsvenskt bonadsmåleri. Samtliga motiv är
utsnitt e ller deta lj er.
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» Korg med kurbits» är utförd omkring 1805 av Björ Anders Hansson ,
som tillhörde Rätt viksskolan . De dominerande färgerna i Rätt viksskolan är
rött och grönt , medan huvudfärgerna i Leksandsskolan är blå tt och rött.
Den senare skolan tillhörde Kers Erik Jönsson som är konstnären bakom
»Ryttaren». Ryttaren utfördes 1838 och före stä ller en ligt inskriptio nen Karl
XIV Johan .
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Ett av motiven som hämtats frå n sydsvenskt bonadsmåleri förestä ller
» Tre vise män». Bonaden har utförts av Abraham Clemetson 1796. Denne
tillhörde Kinnevaldsskolan , en av de många lokala skolorna . På bilden ser
man de vise männen under valvbågar av romansk karaktär . Här är sam-
bandet med kyrkligt muralmåleri uppenbart. Konstnären har arbetat i tem-
pera på duk i dova färgtoner .

Det andra motivet från sydsvenskt bonadsmåleri har Johannes N ilsson
från Gyltinge till upphovsman . Det är en detalj frän »Bröllopet i Kana» och
har daterats till I 808. Johannes N ilsson tillhö rde Brearedssko lan , som hade
sitt verksamhetsområde i Södra Halland . Han arbetade i lysande färger ,
där orange . rött och klarblått dominerade . Johannes Nilsson betecknar
höj dpunkten inom det sydsvenska bonadsmåleriet. han utvecklade efter
hand en alltmer personlig stil.

Originalet till » Korg med kurbits» finns i Rätt viks hembygdsmuseum, till
»Ryttaren» i Örebro läns museum och t ill de båda sydsvenska bonadsmäl-
ningarna på Nordiska Museet i Stockholm.

De båda frimärkena med motiv från dalmålningar har valö ren 75 öre och
de båda med motiv från sydsvenskt bonadsmåleri 45 öre . F rimärkena har
tryckts i flerfärgs fotogravyr hos Harrison & Sons Ltd i England .

För de småländska bonadsmålarna fanns också förlagor att tillgå i sä tt -
ugnarnas konstnärligt utformade j ärnhällar . Sätt ugnar börj ade användas i
de högre samhällsskikten redan under 1500-talet och fick en mera a llmän
spridning under 1700-talet . Sättugnen placerades i stugan i anslutning till
murstocken . Sättugnar tillverkades i Småland redan i börj an av 1600-talet .

Bildmotiven är av huvudsakligen re ligiöst men även profant slag och
framställdes på sätt ugnarnas sidohällar . Man skar ut motiven i trä och
platto rna lades i gjutsandsform för att ge avtryck , när det smälta j ärnet
fylldes på .

Det fanns många bruk i Småland som tillverkade sätt ugnar . Framställ-
ningen av bilder på sätt ugnshällarna förutsatt e tillgång på träsnidare . På
dessa sättugnar fanns alltså redan mer än hundra år före det egentliga
bonadsmåleriet sådana motiv som användes i den folkliga målarkonsten .
Valvbågar och pelare som inramade bibliska berätt elser fanns redan som
sättugnsmotiv .
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År 1977 utgav postverket ett frimärke med valören 70 öre , som förestäl-

ler en sättugnshäll. Hällen på frimärket är hä mtad från en ugn med norskt
ursprung, vilken nu finns på Nordiska Museet i Stockholm . Frimärket har
graverat s av Maj vor Fra nzen efter ett fotografi frän Nordiska Museet .

O rig konst
Motiv från annan svensk konst - målningar. teckningar och skulpturer
finns många exempel på i den svenska frimä rksutgivningen . I föreliggande
avsnitt har en redovisning skett i följ ande ordning: I ) porträ tt måleri, 2)
övrigt måleri samt 3) sku lpturer . Porträtt måleri representeras bl a av så
kä nda namn som David Klöcker Eh ren strahl. Carl Gustaf Pilo . Alexander
Roslin . Bland andra konstnärer , vars verk finns å tergivna på frimärke kan
nämnas Johan Tobias Sergel. Ernst Josephson, Ivar Arosenius . Carl Mil-
les .

David Klöcker Ehrenstrahl ( 1628- 1698) är den svenska stormaktstidens
störste målare . Efter studier bl a i Rom. Paris och London kom han till
Sverige 166 1. där han utnämndes t ill hovmålare . Ehrenstrahl tillhör den
organiserade svenska konstens pionjärer . Praktfulla dekorationsmålningar
och porträ tt i fransk och engelsk stil ingår i hans verksamhet. För kungen
utförde han dj urbilder och stilleben ett omist ligt bidrag till tidens sven-
ska naturalistiska må leri. Han spelade ä ven en skolbildande roll som port-
rät tör . Rättfram karakterisering präglar Ehrenstrahls målningar av lärda
män och av män ur folket. Monumentalt enkel avtecknar sig t ex Georg
Stiernhielm i svart d räkt med vit krage mot en stympad kolonn .

Port rä ttet av Georg Stiernhielm ( 1598 1672) a tergavs på frimärke år
1972 till minne av att 300 år förflutit sedan hans död . Stie rnhie lm. som var
en uppburen författare vid drott ning Kristinas hov . är framför allt känd som
d en svenska skaldekon stens fader». Hans lärdom var sto r och han gjorde
sto ra insatser som expert på mått , må l och vikt och som matematiker.
Dessutom sysslade han med filosofi och spra kforskn ing . Han var även en
flitigt anlitad j urist och ämbetsman . Ehrenstrahls porträtt av Georg
Stiernhielm tillhör samlingarna på Gripsholms slott.

Frimärket som har valören 85 ö re har tryckts i fotogravyr hos Harr ison &
Sons Lt d i England efter ett fotografi.

Ar 1972 utgavs ett häfte med frimärk en kallat G ustaviansk konst».
Häftet omfattade sex olika konstmotiv . dä ribland två porträtt som målats
av Carl Gustaf Pilo respektive Alexander Roslin .
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Carl Gustaf Pilo ( 17 11- 1793) är en av den svenska rokokons främsta
konstnärer . Man vet föga om hans konstnärliga utbildning. Han slog sig ned
i Köpenhamn omkring 1740 där han gjorde en snabb och lysande karriär
och där han stannade i 32 är. Han blev professor och senare direktör vid det
nygrundade Kunstakademiet. Intriger tvingade honom att å tervända till
Sverige 1772.

Pilo har huvudsakligen målat kungliga porträtt. Han är en av våra största
kolorister och lj usmålare . Hans dukar är ljus och skugga och luftig tonig-
het. F ram till 1760 dominera de nyanser av kyligt grönt och blått , men han
utvecklade efter att ha studerat Rembrandts måleri en varmare kolorit
så som i port rä ttet av prinsessan Sophia Magdalena .

Efter hemkomsten t ill Sverige var Pilo föga verksam som porträtt målare .
Hans sena produktion domineras helt av den stora tavlan med Gustav IIl :s
kröning , som han arbetade med t ill sin bortgång . Den är till stora delar
ofullbordad men klart komponerad och intonerad i en kolorist isk enhet. I
denna tavla har Pilo målat sitt eget sj älvporträtt. Bakgrunden på tavlan
visar de fyra stånden och bland bönderna ser man Pilo som bj uder Elias
Martin på snus .

Port rättet av Sophia Magdalena ingår som motiv i frimärksserien »Gus-
taviansk konst». Sophia Magdalena som var dotter t ill F redrik V av Dan-
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mark var gemål till Gustav III. Det var ett rent politiskt äktenskap som blev
mycket olyckligt. Port rätt et målades 1765, året före äktenskapets ingående .
Det finns att se på Nationalmuseum i Stockholm. Frimärket som har
valören 75 öre har graverats av Czeslaw Slania .

Carl Gustaf Pilo är också representerad med ett frimärke från 196 1, ett
minnesfrimärke till 250-årsdagen av konstnä rens födelse . Motivet är ovan-
nä mnda sj ä lvporträtt på den stora kröningstavlan , som även den finns att
beskåda på Nationalmuseum. Förlagan har tecknats av Arne Wallhorn.
Denne har även graverat märket som finns i två valörer , 30 och 140 öre .

Alexander Roslin ( 17 18-- 1793) var framför allt porträttmålare . Han till-
bringade större delen av sitt liv utomlands . Efter några kringflackande år
bl a som hovmålare i Bayreuth reste han till Venedig och Florens , där han
fort satt e att utbilda sig. År 1752 kom han till Paris där han fick Boucher
som beskyddare . Han gjorde en enastående snabb karriär. I franska aka-
demien blev han invald 1753 och 177 1 fick han ämbetsbostad i Louvren.
Han kom att inta platsen som en av samtidens mest eftersökta porträttörer.
Hovet och aristokratin i Paris men ä ven i Stockholm och Ryssland gav
honom mer bestä llningar än han hann utföra . Paris blev dock hans egentliga
hem och där bodde han till sin död .

I Paris tillägnade sig Roslin rokokons elegans och lä tt het i färgen . Som
stoffmålare är han en av 1700-talets förnämsta , han har en mästerlig förmå-
ga att återge rokokodräkternas siden .

Konstnärens hustru, mälningen »Damen med slöj an», finns som motiv på
ett frimärke i häftet »Gustavia nsk konst». Porträttet tillhör N at ionalmusei
samlingar. F rimärket som har valören 75 öre har graverats av Czeslaw
Slania .

Ytterligare en konstnär från samma tid som Pilo och Roslin finns repre-
senterad med ett porträ tt på ett svenskt frimärke , nämligen Johan Henr ik
Scheffel ( 1690 - 178 1). Denne som var född i Wismar - på den tiden
svensk besittning kom till Sverige 1723, där han blev en av de mest
anlitade porträtt målarna . Hans ca 700 porträtt visar övergången från ba-
rock till rokoko . Han var oj ämn som konstnär och hamnade ibland i
schablon . Hans stoffbehandling är dock utsökt och färgkombinationerna
eleganta . Högst når han som skildrare av ålderdomen . Han är påverkad av
den franska samtida konsten .

Ett miniblock med fyra olika frimärken , speglande den svenska rokoko-
tiden , utgavs av postverket år 1979. I blocket ingår ett märke som återger
en målning av Henrik Sche ffel - porträt t av okänd dam , 1740-talet. Märket
som har valören I , 15 kr har graverats av Czeslaw Slania och blocket har
tryckts i kombinerad fotogravyr/ stå ltryck i Holland .

Med anledning av det internationella kvinnoåret l975 gav postverket ut
ett j ubileumsfrimärke , vilket so m motiv har vår internationellt kända sång-
erska Jenny L ind . Märket som har valören I kr har graverats av Czeslaw
Slania efter en olj emålning av Johan Olof Södermark .
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Jenny Lind ( 1820 -- 1887). ofta kal lad d en svenska näktergalen». blev sin
samtids mest ryktbara operasångerska och hade stora framgångar i bl a
Tyskland . Österrike och England samt Amerika . Hon tillbringade sina
sista år i England . E n minnesplatta över henne finns i Westminster Abbey i
London .

Johan Olof Södermark 1790 - I 848) ägnade sig först åt det militära men
övergick så småningom till konsten . Han kom att intaga en central ställning
i det t idiga I 800-talets måleri. Övervägande delen av hans verk är porträtt.
Han blev framför allt en driven och exakt tecknare . Södermarks styrk a ä r
mansporträ ttet. Det enkelt manliga och kärva låg väl till för honom . hans
verk utmärks av realism och de är måttfullt idealiserade .

Postverket uppmärksammar ofta j ämna I00 år efter en känd persons
födelse . Så har fallet varit med Anders Zorn ( 1960). Prins Eugen ( I965) och
Albert Engst röm ( 1969) .

Anders Zorn blev således ihågkommen 1960, då ett frimärke med hans
porträtt utkom i valörerna 30 och 80 öre .

Anders Zorn ( 1860 - 1920) nädde tidigt framgångar som akvarellmålare .
Han målade e leganta porträtt och färgkänsliga landskap frå n bl a Spanien
och Algeriet samt genremotiv från hembygden i Mora. Ar 1888 flyttade han
till Paris , där han övergick till att måla i olj a - naketstudier och porträ tt.
Han blev snart lika skicklig i denna teknik som i akvarelltekniken . När han
utbildade sin oljefärgsteknik spelade den franska impressionismen en icke
obetydlig roll. År 1896 bosatte han sig i Mora och efter detta använde han
sig främst av motiv från Dalarna såsom badande frodiga kullor och folk-
livsbilder.

Även som etsare blev Zorn en av våra mest framstående och han ut-
vecklade en säregen streckteknik med ett rembrandtskt lj usdunkel.

Efter sekelskiftet förlorade dock hans måleri alltmer sin ursprungliga
friskhet och han förföll till rut in , men enstaka förstklassiga arbeten finns
även från denna t id .

På Zornfr imärket återges ett sj ä lvporträtt av konstnären , en etsning från
1904, som numera finns på Zornmuseet i Mora. Märket har graverats av
Czeslaw Stania .

År 1965 är det Prins Eugens tur att ihågkommas med ett frimärke .
Motivet blev ett porträtt av prinsen efter en etsning av David Tägt ström .
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Frimärket finns i valörerna 40 öre· och I kr och har graverats av Czeslaw
Slania .

Prins Eugen ( 1865- 1947) var landskapsmälare . H an var med om att
skapa 1890-talets natione llt romantiska landskapsmåleri och han utveckla-
de en egen personlig stil med förenklade former . Ar 1905 bosatte han sig på
Waldemarsudde där han en tid målade en rad skymningsmotiv i mer im-
pressionistisk stil. Han fick en del ornamentala uppgifter bl a en fresk i
Stockholms Stadshus , vilket ledde till allt strängare stilisering.

Prins Eugen var en betydande mecenat och konstsamlare och hans hem
på Waldemarsudde är numera offentligt museum.

David Tägtström ( 1894 198 I ) blev tidigt en skicklig grafiker och utförde
ett betydande antal blad mest i torrnål. Han övergav dock grafiken för att
helt ägna sig åt porträtt måleri, inom vilket område han har blivit en av vår
t ids främsta i landet. Han hade sinne för färg och valör och otaliga är de
port rätt som utgätt frän hans ate lj e . Han har sj ä lv sagt om sitt sät t att
arbet a : »Modellen är ' annorlunda ' den första tiden , men det är inget att
låtsas om, det skall så vara . När han sutt it t illräckligt länge slutar han att
posera , slappnar av och blir sig sj älv - dä är det bara att måla av honom».

David Tägtströ m utförde 1946 i etsning en närstudie av Prins Eugens
huvud samtidigt som han målade ett porträ tt av honom. Det är denna
etsning som ligger till grund för minnesfrimärket.

Albert Engström (1869- 1940) hedrades 1969 med ett minnesfrimärke .
Han var tecknare . grafiker och författ are . Han bö rj ade sin bana som
medarbetare i Söndags-Nisse . Sjä lv grundade han skämttidningen Strix .
som sedermera sammanslogs med Söndags-Nisse . Fö rutom att han teck-
nade skrev han kå serier. reseskildringar m m. Han hade redan från ungdo-
men blivit väl bekant med grafiska reproduktionstekniker och hade som
tecknare lärt sig tänka i svart och vitt. Med sina originella karikatyrer och
skä mtteckningar och sina humoristiska texter gjorde Albert Engström en
mä rklig konstnärlig och litterär insats . Han hade en stark förankring i det
folkliga och skildrade med varm humor småländska bönder och Roslagens
skärkarlar. Hans originellaste figur var den traselegante Kolingen .

Motivet på minnesmärket är ett sj ä lvporträ tt från ett t idningsomslag i
Strix 190 I . Han har avbildat sig sj ä lv som skärkarl och j ägare och med
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vishetens uggla 1 som emblem. Frimärket finns i valörerna 35 och SS öre .
Maj vor Franzen har utfört gra vering en.

Konstnären Pehr H illeström ( 1733 18 16) har vid två olika tillfällen varit
representerad vid postens frimärksutgivning, dels i häftet med »Gustavi-
ansk konst» år 1972. dels vid Kungl Teaterns 200-årsj ubileum år 1973.

Pehr H illeström börj ade sin konstnärliga bana som vävare vid Stock-
holms slott. Men han övergick efterhand till måleri. Hans genrebilder ger
en god bild av gustavianskt folk- och kulturliv . de berätt ar enkelt och
okonstlat om de svenska hemmen . I de realistiska idyllerna och i hans
stilleben kan man spåra Chardins anda . Särskilt bö r hans bruks- och berg-
verksmålningar nä mnas . effektfulla smedje- och gruvinteriörer . Under
praktiskt taget hela sin produktiva t id målade han motiv frå n smedjor. På
äld re dagar utförde han noggranna studier av svenska folktyper i national-
d räkt.

I häftet G ustaviansk kon st» ingår ett fr imärke som återger Pehr H ille-
ströms tavla »Interio r av ankar smedj a vid Söderfo rs bru k». Längst ti ll
höger på tavlan ser man ägaren . brukspatron Grill med hustrun , välkomnas
på inspektionsbesök av brukskamrern. Smedernas livliga rörelser och spe-
let i e ldslj uset ger skildringen karaktär. Tavlan målades 1782 och å terges
något beskuren på frimärket. Czeslaw Slania har graverat mä rket. som har
valören 75 öre .

Gustav II I gav Hilleström i uppdrag att dokumentera de skådespel som
uppfördes på teatrarna . Konstnären utförde dett a med sin sedvanliga om-
sorgsfullhet. På frimärke har å tergivits Hilleströms berömda tavla från
Glucks opera »Orfeus och Eurydike». Man ser här bl a den dekorat ion som
alltj ämt används på Drott ningholmsteatern då man spelar Glucks opera .
Frimärket har valören I kr och har graverats av Czeslaw Slania .

1 Strix ä r det lat inska ordet för uggla
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I häftet »Gustaviansk konst » från 1972 finns även Johan Tobias Sergel
( 1740 18 14) represente rad med en teckning . Denne är en av de få svenska
konstnärer som nått internationell ryktbarhet. Han börj ade som elev och
medarbetare till L ' Archeveque och därmed i den franska rokokons anda .
1767 reste han till Rom där han stannade till 1778 då han på Gustav III: s
begäran återvände till Sverige . Han tog dj upa och bestående intryck av
antiken men förföll aldrig till antikimitat ion utan bevarade mycket av
sensualismen i rokokon . Han gjorde europeiskt genombrott med sitt första
stora arbete »Faunen», där helhetsintrycket ä r klassiskt. men samtidigt
levande . Den enda av hans mer betydande skulpturer efter hemkomsten är
Gustav III :s staty som han formade efter Apollo di Belvedere .

Sergel var också en genial tecknare . Hans teckningar har en målerisk
karaktär med rörelse och livfull skuggverkan . Han gjorde burleska ofta
karikerande skildringar av tidens umgängesliv i Stockholm. Under Romti-
den tecknade han flitigt motiv från antikens sagor och myter.

På frimärke återges en teckning som visar den romerske historieskriva-
ren Liviu s' skildri ng av hur kungadottern Tullia befaller en körsven att köra
över hennes döende fader, Servius Tullius . Teckningen som är från om-
kring I 770 är gjord som en klassisk re lief. F rimärket som har valö ren 75 öre
har graverats av Czeslaw Slania .

Åren I 973 och 1980 har postverket givit ut frimärken där motiven häm-
tats från målningar av konstnären Ernst Josephson ( 185 1- 1906). Denne är
en av de största begåvningarna i svensk konst. Under ungdomsåren tog han
starka intryck av Rembra ndt . Vela zquez . Rafael och Tizian . Intrycken frän
det klassiska måleriet blandades i Paris med impulser frå n Manet och
impressionisterna .

Från Josephsons år i Paris märks en rad ögonblicksbilder av kamrater
och vänner , vilka röj er konstnärens lärdomar från såväl holländska och
span ska 1600-talsmäst are som Manet och impressionisterna . Samma sak
gäller de kvinnoporträ tt som han målade under besök i Sverige .

Josephson var stiftare och ledare av Opponentrörelsen . som han dock
utgick ur 1887 - året innan Konstnärsförbundet bildades . Efter denna
brytning bosatt e han sig i iso lering i Bretagne . där han målade genre och
landskapsmotiv . År 1888 utbröt konstnärens sinnessj ukdom och han kom
hem till Sverige .
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Det centrala motivet i Josephsons konst är »Näcken» som han målade i
inte mindre än åtta olika versioner. Den första varianten av »Näcken» är
vemodigt romantisk i toner av umbra och silvergrått. Den slut liga målning-
en »Strömkarlen» fullbordades som friluftsmåleri efter levande modell i
Norge . Den stilla vemodiga stämningen har bytt s ut mot en våldsam ut-
trycksfullhet. Näcken är inte längre poesi och drömmeri utan saklighet ,
kroppslighet , verklighet .

Under sj ukdomsåren inleddes ett nytt skede i Josephsons konst. Barn-
domsminnen blandas med historie- och sagoromantik i färgskimrande ,
drömlika målningar som t ex Gå slisa eller expressiva konturteckningar i
slingrande tuschlinj er. I »Gåslisa» förenas Kristusmystiken med sagans och
folkvisans värld. Josephsons av sj ukdom präglade konst kom att betyda
mycket för expressionister och naivister , både i Sverige och utlandet.

År 1973 utkom ett frimärke med valören 10 kr som till motiv hade
Josephsons mälning »Gäslisa». Originalet t ill mälningen - frän omkring
I 890 finn s på Prins Eugens Waldemarsudde . Det var det svenska fri-
märkstryckeriets första sexfärgsfrimärke och det första frimärket i hela
världen som tryckts i sex färger på en trefärgs stå ltryckspress . Czeslaw
Slania utförde graveringen.

År 1980 gav postverket ut det andra frimärket med motiv från en målning
av Ernst Josephson , denna gång »Näcken». Den på frimärket avbildade
Näckenversionen kom att hamna hos konstmecenaten Pontus Furstenberg
i Göteborg. Det sägs att tavlan förvarades hoprullad i en garderob och togs
fram endast om någon så önskade . N umera hänger Näckentavlan på
Konstmuseet i Göteborg. I sammanhanget kan nämnas att den sista versio-
nen av motivet - Strömkarlen fi nns på Prins Eugens Waldemarsudde .

Frimärket som har valören 8 kr har graverats av Czeslaw Slania . Det är
dennes 500:e frimärksgravyr.

Ett EU ROPA-frimärke med August Strindbergs Inferno-tavla gavs ut år
1975. E UROPA-frimärken gavs ut för första gången är 1960. Sverige har
t idigare givit ut EUROPA-frimärken vid tre t illfällen : I 960, 1969 och 1974.
T o m 1973 har motiven fastställts av CEPT , men fr o m 1974 har man skilda
motiv , men på ett gemensamt tema . För är 1975 var temat målningar .
Förutom frimärket med Inferno-tavlan , som har valören 1, 10 kr . utgavs vid
samma t illfälle ett märke med valören 90 öre som till motiv har en tavla av
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Eric Hallström . Båda mä rkena har tryc kts i flerfärgs fotogravyr hos Harri-
son & Sons Lt d . England .

August Strindberg ( 1849 19 12) är mest kä nd som författ are till romaner .
dramer och skådespel. Men han har ä ven rönt stor uppmärksamhet och
ryktbarhet som må lare . Han var dessutom en flitig konstrecensent och
bevakade t idens ytt ringar inom konstlivet. Hans insatser på detta område
är betydande .

I första hand var Strindberg landskapsmålare och han hämtade motiv
främst från Stockholms skärg ard havet . stränderna och skogen . Han
behöll under sina målarperioder en kontinuitet i motiv och uppfatt ning .
Strindberg framträdde för första gången som målare å r 1872 och denna
första målarperiod som varade fram t ill I 875 har en naturalistisk hållning .
Den andra perioden , bö rj an av 1890-ta le t . har en mera symbolisk utt rycks-
kraft. Det starkt expressionistiska måleri. som tillkom efter I890 äters peg-
lar ofta konstnärens splittrade sinnesstä mning. Efter förebild av Courbet
använde han palett kniv i stä llet för pensel. Färgskalan gick oftast i svart.
grått . blå tt och vitt.

Frimärksmotivet - Inferno-tavlan - malades 190 1. Stri ndberg pendlade
vid denna tid mellan goda arbetsdagar och depressioner . Tavlan förestä ller
ett piskande regnväder från grå himmel över e tt dj upgrönt bö lj ande hav sett
genom ett omramande lövverk . och i lövverksramen finns röda fläckar.
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Eric Hall ström ( 1893- 1946) är en av de första naivisterna i Sverige . Han
var i det nä rmaste sj ä lvlärd . Målarglädj e och berättarfantasi präglar det han
gjort , såväl de tidiga naivistiska skildringarna från Stockholms utkanter och
norrlandsbilderna med litt erär inspiration från Pelle Molin och Dan An-
dersson som 1920-talet s sakliga detalj realism eller 1930-talets expre ssio -
nistiska , fårgintensiva norrlandslandskap , som är inspirerade av van Gogh
och Bonnard . Hallström var en av initiativtagarna till gruppen Färg och
Form .

Som motiv till frimärket har målningen »Nyårsafton på Skansen» från år
19 18 valts . Målningen har något av bilderbokens stämning med stj ärngos-
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sarna framskridande som dalmålningsfigurer . Tavlan finns att beskåda på
Moderna Museet i Stockholm .

Tidigare har nämnts at t postverket givit ut j ubileumsmärken med anled-
ning av att I00 år förflutit sedan en känd persons födelse . Konstnärer -
förutom tidigare nämnda - som på denna grund bidragit med frimärksmo-
tiv - malningar eller teckningar - är Ivan Agueli ( 1969). Oskar Andersson
( 1977). Karl Isakso n ( 1978). Carl Kylberg ( 1978). Ivar Arosenius ( 1978).
Viking Egge ling ( 1980) samt John Bauer ( 1982).

Postverket gav 1969 ut ett block med frimärken som återger sex må lning-
ar av Ivan Agueli. med valörerna 45 respektive 55 öre , tre av vardera .

Ivan Aguelis ( 1869 - 19 17) verk tillkom under två perioder. 1890 - 95 och
19 11-- 17. Under mellanperioden ägnade han sig å t reso r . j ournalistik .
orientaliststudier och re ligionsfilosofi samt väckte stor uppmärksamhet för
sina insatser i dj urskyddet.

Agueli visade en ovanlig öppenhet för de nya konstströmningarna . På
1890-talet kom han i Paris i kontakt med Emile Bernard . det syntetiska
måleriets vapendragare , och I9 I0-talet studerade han den moderna kon-
sten . framför a llt kubismen och sökte kontakt med Picasso och Leger.

D E N SV EN S K E MA LA REN I V A N A G U ELI ( 186 9 19 17)
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Agueli mälade i Sverige , F rankrike , Egypten och Spanien . Han är en
förgrundsgesta lt inom modernt svenskt måleri . Han är intimist och färgly-
riker men samtidigt mer avancerad och revolutionär än hela sin generation .
Ingen hade som han tidigare skildrat sydländska landskap med så utsökt
kolorit och dj ärvt förenklad konstruktiv form, man hade ej heller sett en
hängivnare gotlandsskildrare . Hans porträtt studier är nästan karikatyrmäs-
sigt förenklade men intensivt utt rycksfulla .

Som konstnär var han ganska okänd fram till en minnesut stäl lning 1920.
där han gjorde sensation med sina små dukar och skisser. Över en natt blev
namnet Ivan Agueli berömt.

Ovannämnda frimärksblock omfattar Egyptiskt flickhuvud .
Stockholmsutsikt , Gotländskt landskap , Landskap med väg, Nature Morte
och Egyptiskt kupolhus . Originalen till Egyptiskt flickhuvud och Nature
Morte finns på Prins Eugens Waldemarsudde och till Egyptiskt kupolhus
på Moderna Museet i Stockholm . Övriga avbildade konstverk är i privat
ägo .

Märkena är tryckta i sex färgers offsett ryck - i en offsetmetod kallad
delacryl - hos det engelska frimärkstryckeriet Thomas De La Rue .
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Den kände karikatyrtecknaren Oskar Andersson ( 1877 1906) - signa -
turen OA - ihägkoms 1977 med et t minnesfrimärke . OA blev endast 29 år .
Som skä mttecknare bl a för Söndags-Nisse t illhör OA vära förnämsta . Han
har en originell ofta galghumoristisk fantasi som kan visa sig i drastiska
utt ryck . förryckta proportioner. orimliga förlopp och rent vidunderliga
väsen . Han är inbillningskonstnären vilken med suveränt förakt lå ter sina
infall växa fram på papperet.

Privat var OA mycket av »Mannen som gör vad som faller honom in»,
vilken är hans mest kä nda serieteckning utan text - en symbol för den
hä mmade fantasimänniskans revolt mot en tvångsbunden tillvaro.

Den teckning som valts ut för j ubileumsfrimärket - skämtbilden »Artig-
het» från 1905 - har grafiska kvaliteter vid sidan av den humor som bilden
utstrå lar , med de båda männen som art igt t raskar bredvid spåren i snön .
Frimärket har graverats av Czeslaw Slania och finns i valörerna 75 öre och
3.80 kr .
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År 1978 utkom en serie med j ubileumsfrimärken till minne av de tre
svenska konstnärerna Karl Isakson , Carl Kylberg och Ivar Arosenius .

Karl Isakson ( I 878- I 922) var under sin livstid nästan helt okänd i
Sverige . Numera betraktas han som en av de stora nyskaparna i modernt
skandinaviskt måleri och hans konst har haft stort inflytande på en efter-
följ ande svensk och dansk målargeneration . F rån 1902 var han bosatt i
Köpenhamn. Under inflytande av kubismen och framför allt av Cezanne
målade han modellstudier, stilleben och porträtt. Hans konst utvecklades
mot allt större färgrenhet och formsyntes , och han framstår idag som en av
våra största färgkonstnärer.

Isakson släppte aldrig tanken på att skapa ett religiöst symbolmåleri och
under sina sista levnadsår återupptog han arbetet med religiösa och sym-
boliska kompositioner och han lyckades i dessa sista bibliska mer e ller
mindre skissartade målningar skapa något av det skönaste och mest gri-
pande i den nordiska konsten.

Frimärket som utgivits till minne av Karl Isakson visar en av hans
naketstudier . Märket har graverats av Czeslaw Slania och har valören 1, 15
kr.
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Carl Kyl berg ( 1878 - 1952) är en av den moderna svenska konstens mest
särpräglade personligheter och var på sin t id bland de mest omstridda
målarna i svensk konst både i konstnärskretsar och bland den stora publi-
ken .

Efter en kort tid pa Valand i Göteborg utvecklade Carl Kylberg sin konst
helt på egen hand . I sin målning tar han i första rummet sikte på en målerisk
helhetsverkan och formgivningen blir ofta ytt erst summarisk . Han lä mnar
en hel del outsagt i sina målningar för att locka åskådaren till en medska-
pande inlevelse . I en del målningar försvinner formerna stundom i ett
turnerskt färgdis . dä r människornas närvaro markeras genom lodräta
streck .

Som motiv spelar fartyg under segel en stor roll i Carl Kylbergs måleri.
Ett skepp med blå eller svarta segel glider fram, och seglen som speglar sig i
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röda vatt en är i första hand symboler för människans färd genom livet men
kan också vara en erinran om Kylbergs tid som sj öman i börj an av 1890-ta-
let.

Jubileumsfrimärket återger j ust ett sådant motiv , ett skepp med svarta
segel. Tavlan som kallas »Hemkomsten ml ades 1938, när Carl Kylberg s
hustru hade å terhä mtat sig frå n en svår sj ukdom. Frimärket har valören 90
öre .

I var Arosenius ( I 878 - 1909) blev endast 30 är gammal. Han led av
blödarsj uka och denna sj ukdom kom att prägla både hans personlighet och
hans konstnärskap . Hans konst visar hur han kastas mellan övermod och
förtvivlan .

Arosenius vistades 19030 5 uto mlands bl a i Paris . Stor betydelse för
hans konstnärskap fick en stor utställning av medeltida franskt måleri, där
särskilt de illuminerade handskrifterna väckte hans uppmärksamhet. Dessa
och synminnen frå n en utstä llning av persiska miniatyrer från äret dessför-
innan levde kvar hos honom och fick gestalt i hans serie av små sagor med
österlä ndska motiv .

Men först efter återkomsten från utlandet samt giftermålet och födelsen
av hans dotter växte en ny innerlig konst fram ur det förändrade kä nslolä-
get. En hel rad av vardagsscener ur barnets och hemmets värld kom till
under de tre sista åren av hans liv . Hans många skildringar av Lillan , hela
denna serie av scener ur barnens värld visar att på barnskildringarnas
område är han pionjär.

Arosenius ä r en av vår konsts största berätt are . Hans konst präglas av en
frodig fantasi och humor och har ofta anekdotiska eller ironiska poänger.
Han berätt ar mer med linj en än med färgen . När hans färg är som bäst är
den mj uk och mild , sammanhållen i en grå ton. Under påverkan av persisk
miniatyrkonst får hans österlä ndska sagofantasier emellanåt en mj uk
ädelstensklar kolorit.

Minnesfrimärket å terger hans berömda »Självpo rträt t med blomster-
krans». Ansiktet har ett drömmande men samtidigt trotsigt utt ryck. Kran-
sen kring det yviga håret är av papper och halm men som symbol för
konstens livgivande förmåga har den fått verkan av levande blomster. Vid
sidan finns en blomma som har starka likheter med Kristi blodsdroppe . en
på minnelse om hans dödlighet. Frimärket som har valören 4 .50 kr har
graverats av Czeslaw Slania och har liksom minnesfrimärkena över Karl
Isakson och Carl Kylberg tryckts i stå ltryck hos F inlands Banks Sedel-
tryckeri.

Ivar Arosenius är även representerad i ett häfte med sagomotiv som gavs
ut 1969 som j ulfrimärken . I frimä rkshäftet ingår en bild från hans barnbok
K att resan» som han ritade och berättade för sin dotter Lillan . Frimärket
har graverats av Czeslaw Slania och har valö ren 35 öre .

År 1982 gav Postverket ut ett häfte med j ubileumsfrimärken med John
Bauers sagoillustrat ioner . samtliga hämtade fra n »Bland tomtar och troll».
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John Bauer ( 1882 - 19 18) skapade sin berö mmelse genom illustratione rna
t ill sagobo ken »Bland tomtar och troll», so m första gången kom ut 1907 .
H ans bilder präglas av en sirlig dekorat iv linj eför ing och en dov färgska la .

U nder sina re sor i E uropa tog han intryck av den flo rentinska ungrenäs-
san sen och den tyska medeltidskonsten , men han s verkliga in sp irat ions-
kä lla va r dock den små ländska naturen . U r de gigantiska k lippblocken i de
skogrika trakte rna växte Bauers trollgubbar och -gummor fram .

F ull utveckling nå r Bauers konst först efter hans giftermål. I hustruns
gestalt personifie ras allt vad han d römt om . H on blir skogarn as sagoprin-
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se ssa med det långa hå ret. den sma la midj an . allt det nordiskt blonda och
grac ila . Släktskapet med bl a Bo tice llis madonnor är påtagligt. Denna prin-
se ssa blir medelpunkten i Baue rs många sago teckningar .

Baue r ä r i s ina sago illustrat ione r a ld rig naturalist. Han skapar en sago-
värld och en sagoskog som han befolka r med t roll. H an ha r en utpräglad
stilkänsla och en outt ö mlig fantasi.

John Baue rs le vnad b lev kort. H an o mkom t illsammans med hust ru och
son . då ångfartyget Per Brahe förl iste på Vätt ern .

F yra o lika motiv finns åte rgivna i ovannämnda häfte . Mo tivet »Riddaren
rider» äterger en bild frän »Sagan om ringen » av H elena N yblom ur »Bland
tomtar och tro ll» . 19 14 . E n »florentinsk» prins rider pa sin häst i galopp
öve r de små ländska å sa rna . Ett annat motiv »En sädan eländig liten blek-
nos , sade t ro llgumman» kommer från sagan »Bortbytingarna» även den av
H elena N yblom ur »Bland tomtar och t roll», 19 13. En liten vit rundmagad
figur stå r med hände rna för ansiktet , på tagligt liten och skä r inför de sto ra
ludna trollen . De båda å terstående motiven ä r hämtade ur sagan »Algtj uren
Skutt och prinsessa T uvsta rr » av H e lge Kj ellin ur »Bland tomta r och t roll».
19 13. I » T uvstarr vid den mörka tj ä rnen» s itt er det lilla flickebarnet med sitt
lj usa hå r och sj ä lvlysande kropp och speglar sig i den mörka tj ä rnen . Bilden
bygger på en abso lut tystnad och harmoni och ä r strängt symmetrisk . Den
andra b ilden från sagan visa r ä lgtj ur en Skutt - »N u är det redan halvskum
natt , några små stj ä rnor b länka». Den vä ld iga ä lgtj uren stå r på vakt i
sommarnatt en med den lilla p rinsessan vid sina fött e r .

De båda förstnämnda fr imärkena har graverats av Czeslaw Slania och de
övri ga tvä av Maj vor F ranzen . De fyra fr imärk ena har valö ren 1.65 kr .

I det tid iga re nämnda fr imärkshäftet med sagomotiv från å r I 969 ingå r
även två frimärken som ha r John Bauer till upphovsman .

E tt av fr imärkena å te rge r en illustration t ill »N ils H olgers ons underbara
resa» av Se lma Lagerl öf. den enda av hans teckningar till boken so m hon
godkände . På det andra frimärket ser man »Vill-Valla reman» från »Sagan
o m de fyra sto rt rollen och lille Vil]-Va lla reman » av Cyrus G raner frän
»Bland tomta r och tro ll». 1909 . Cyrus G raner som gav ut barn böcker och
författade sagor red ige rade »Bland tomtar och troll» å ren 1907 - 37. Båda
frimärkena ha r valö ren 35 ö re och Czeslaw Slania har utfört graveringen .

T ill minne av konstnä ren och filmskaparen Viking Eggeling gav postve r-
ket ut ett j ubile umsfr imärke 1980 . Motivet till märket är hämtat från Egge-
lings experimen tfilm »Diagona lsymfoni». F rimärket har valö ren 3 kr och
har graverats av Arne Wallhorn .

Viking Eggeling ( 1880 - 1925) emigre rade vid 17 å rs å lde r från Sverige
och var re sten av sitt liv verksam i Ita lien , F rankrike , Schweiz och T ysk-
land . H an ä r en av de få svenska konstnä re r och filmskapare som gjort en
inte rnat ionellt uppmärksammad insats . Han tillhö rde den urspru ngliga da-
dakretsen i Schweiz men han var ald rig i egentlig mening dadaist. H an va r
en alltför medveten formteckna re härfö r .
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Eggeling betraktas numera som den abstrakta filmens verkliga skapa re .
Den enda film som finns bevarad av honom ä r »Diagonal sy mfoni» so m
fullbordades 1922 ' och visades första gången i Be rlin . »Diagon al sy mfoni»
ä r sva rt/vit , stum och ungefär sj u minuter lång . Som förarbeten t ill filmen
gjo rde Eggeling hundratals stud ie r och skisser . H an uta rbetade därefte r
sin a idee r i fle ra mete r länga och ungefä r 50 cm breda bi ldrullar med
abstrakta former som utt ryckte en rörelseprocess . Bitd rullarna tj änade som
förlagor till filmerna . Eggeling betraktade studie rna och förlagorna t ill
filmexper imenten som partitur .
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Märken med lokal elle r regiona l anknytning är ibland föremå l för utgiv-
ning . Å r 1970 utgavs t ex ett häfte med fri märken , »K ring po lcirkeln». va ri
ett märke ingå r som till motiv ha r en teckning av N ils N ilsson Skum . År
1972 utgavs ett turisthäfte , »I sydost», dä r en tavla av N ils K reuger finns
med som motiv och 1976 kom ett turisthäfte , »Angermanland». dä r norr-
landsmå laren Helmer O sslund b id ragit med ett motiv .

N ils N ils son Skum ( 1872 - 195 1) ä r samisk konstnär. H an utvecklade sitt
konstnä rskap helt på egen hand och å stadkom i teckning och färgkritemå l-
ning ett sto rt antal skildringar u r samernas liv . Sitt geno mbrott fick han
1938 med sitt bild verk »Same sita lappbyn». H ans på en gång naiva och
sakliga teckningar väckte stor uppmärksamhet. H an hade en skarp blick för
det ka rakterist iska och väsentliga i de sj älvupplevda motiven .

Det motiv so m åte rges på fr imärke ä r en bild från renskötarens liv .
F rimärket har valören 45 ö re och har graverats av Czeslaw Slania .

1 1924 enligt Filateli 36/ 1980
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Nils Kreuger ( 1858 1930) studera de under sina år i Paris på 1880-ta let
det franska friluftsmåleriet och impressionismen . Han var med om att bilda
den s  k  Varbergsskolan under 1890-talet som gjorde den nationella roman-
tiken till konstnärligt program. Han tog aktiv del i Opponentrörelsen och
spelade en framträdande roll i Konstnärsförbundet.

Kreuger mottog starka impulser från van Goghs måleri . Av dennes
dynamiska teckningskon st lärde han det stre ck- och prickmaner med tusch
på olj efärg som han skulle utveckla vidare . Hos Kreuger får tuschstrecken
och punkterna en huvudsakligen formell och dekorativ betydelse - i
motsats till van Gogh som har använt metoden för att stegra bildens
emotionella utt ryck .

Under inflytande av neoimpressionismen börj ade Kreuger så småningom
att ansätt a färgen i likformiga fläckar , samtidigt som han börj ade använda
sig av högt uppdrivna färger . Den genr e som framförallt förknippas med
Kreugers namn är de ko- och hästtavlor han målade under sina sommar-
vistelser på Öland .

Den på frimärke å tergivna olj emålningen heter »Hä star vid Borgholms
slott sruin». Målningen som utfördes 1905 är i privat ägo . Frimärket har
valören 55 öre och har gra verat s av Maj vor Franzen .
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Helmer Osslund ( 1866- 1938) var en t id under 1890-talet e lev i Paul
Gauguins målarskola i Paris . Efter några rast lösa . kringresande är ätervän-
de han till Sverige och till sin barndoms Norrland . I Lj ungans och Indalsäl-
vens dalgångar fann han en landskapstyp som passade hans kynne . Under
inflytande av Gauguins syntetiserande stil och av no rdisk skymningsro-
mantik målade han de blånande å sarna . ä lvarna . nipstränderna och forsar-
na . 1905 upptäckte han höstens Lappland . Han renodlade den dekorativa
ytkompositionen alltmer och skildrade med förkä rlek molnmassorna . de
mosaikartade glaciärfläckarna och de höstlövsfärgade fjä llbjörkarna .

Osslund var även en framstående porträtt målare . men sökte sj ä lv sina
modeller som han fann bland lappar och bönder . och som han skildrade
okonventionellt. Han levde länge isolerad och fattig och vann först åren
före sin död erkännande .

På frimärke finns Helmer Osslunds malning U tsikt över Ringkallen»
som återger den sto rslagna naturen längs Höga kusten . Frimärket som har
valören 85 öre har graverats av Czeslaw Slania .
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Å r 1982 gav postverket ut ett fr imärke som till motiv har en etsning ,
kallad G raz iella . av Carl La rsson . Mä rket som ha r valö ren S kr har grave-
rats av Arne Wallhorn .

Carl La rssons ( I8S3 - I9 19) uppväxttid var hård och fatt ig . U nde r s ina
stud ieå r vid Konstakademien försö rj de han sig som fotografiretuschör och
som teckna re . Han for till Pa ris I 877 och s log sig senare ner i byn G rez-
sur-Lo ing . och det var dä r hans må le ri fr igjo rdes . H an s log igenom med
e leganta luftiga akva relle r i nä rmast impressionistisk stil.

Efte r hemkomsten till Sve rige 1885 ve rkade han fle ra å r so m lä rare vid
Ya lands må la rskola i Gö teborg . H ans stil förändrades . den ble v mer stilise-
rad och ytbunden . färgen lades på i hela plan och konturlinj e rna betonades .
Denna förä ndring som de lvis va r inspire rad av j ugendstile n framträde r
sä rskilt i hans sto ra monumenta larbeten . t ex utsmyckninga rna i N at ional-
musei trapphall.

Sto r popularitet vann Carl La rsson geno m sina id ylliska skild ringar av
hemmet i Sundborn i Dalarna . Dessa hembilder gavs ut i bilde rböcke r med
text av må laren och de fic k sto r betydelse för svensk heminr edning . H an
var även flit igt verksam som boki llustra tor . t ex Zachari as Topel ius ' »Fä lt-
skä rns be rätte lser». Vikto r Rydbe rgs »Singoa lla».

O m tillkomsten av den pa fri märke ätergivna etsningen »Grazie lla» be-
rät tas fö lj ande : Till Carl Lars sons ate lj e i Pari s kommer en outvecklad och
mager liten ita lienska på 12 år , ta r av s ig k läde rna och stä lle r sig mitt på
go lvet i barnslig oskuld och med yrkesmässig vana . Inte passade hon till
modell t ill den t riptyk som Carl Lars son a rbetade med fö r Pontus Fursten-
bergs räkning . En etsning blev det dock .

T ill minne av att SOå r förflut it sedan ILO (Internat iona l Labour O rgani-
zation) bildades utgav Postverket ett fr imärke å r 1969 . Mä rket so m å te rger
en o lj emå lning av arbeta rmå la ren Albin Amelin ha r gravera ts av Czeslaw
Slania och finns i två va lö rer . SS och 70 ö re .

Organisationen ILO verkade vid s in tillkomst främst för förbätt rade
förhå llanden på a rbets livets områden men ha r efter hand vidgat sin ve rk-
samhet och ha r numera betyde lse som internationellt samarbetso rgan även
ino m andra de lar av det socia lpo lit iska fältet.

Alb in Amelin . född 1902. ha r huvudsakligen utbildat sig på egen hand .
H an ä r en av de förnämsta representante rna fö r 1930-tal ets kraft fulla färg-
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konst och målar i dynamisk koloristisk stil och pastost pålagda färger. Han
har främst skildrat industriella storstadsscener , arbetare och proletära
kampmotiv . Men även när han ägnat sig åt mera neutrala motiv , såsom
port rä tt , naketstudier och blomsterstilleben , ä r det en expressiv kraft i
måleriet. Albin Amelio medverkade i grundandet av Färg och Form 1932.

En annan organisation som ihågkommits av postverket med ett frimärke
är Publicistklubben som 1974 fyllde I 00 år. Som motiv till frimärket har
valts Axel Fridells to rrn äl sgravyr »Mr Simmon s». Märket finns i tvä valö-
rer , 45 öre och 1,40 kr och har graverats av Czeslaw Slania .

Publicistklubben är en sammanslutning för personer inom press , radio
och TV och har numera 2000 medlemmar. Klubben skall tillvarataga
j ournalistyrkets intressen , frä mj a medlemmarnas etiska och kulturella
strävanden och offentligt företräda dem i angelägenheter som inte handhas
av annan organisat ion .

Axel Fri dell ( 1894 -- 1935) är centralgestalten i mellankrigstidens svenska
grafik . Hans motiv utgörs mestadels av stads- och arkitekturbilder samt
porträtt . Tekniken är framför allt torrnålsgravyr. Den utomordentliga skild-
ringen av mörker och lj us , av luft och atmosfär förenas med en minutiö s
skärpa och saklig realism. Stä mningen i F ridells landskap och stadsbilder
har starka inslag av ödesmättad dramatik .

»Mr Simmons» tillkom I 933 och kan sägas representera höjdpunkten i
Axel Fridells konstnärskap . Om Mr Simmons vet vi inte mer än att han
bodde på samma boardinghouse som Axel Fridell och att han tillbragte
några sysslolösa t immar med att sitt a för konstnären . Han är skildrad med
större intensitet än många av de uppdragsporträ tt som Fridell gjort . Bilden
karakteriseras av en viss aktion - en uppslagen tidning , en engagerad
läsare - ett ögonblick är fångat. I bakgrunden har man fönsterutsikten och
där finns även hamnen samt tegelmuren med brandtrappan till höger -
motiv som ofta återkom hos Axel Fridell.

Skulp turer
Till sist skall här tas upp några frimärken , vilka som motiv har skulpturer
och re liefer utförda av svenska konstnärer. Så utgavs t ex är 1968 ett
minnesfrimä rke med anledning av att I 00 år förflutit sedan träskulptören
Axel Petersson . kallad Döderhultaren , föddes .
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Döderhultaren ( 1868 1925) lansera des av Hasse Z i en utställning av
svenska humorister , och därmed var hans lycka gjord . Han var ett origi-
nellt och helt osko lat konstnärsgeni. Materialet i hans skulpturer är alträ
och de är målade i en sammanhållen färgskala , huvudsakligen svart samt
alträets ockra , men med enstaka högre accenter , i tunn färg som lå ter t räets
egen struktur komma fram. För Döderhultaren var det väsentligt att mate-
rialets egen karaktär fick största möj liga rä tt visa . Han har skildrat den
småländska allmogen med träffsäker karakteriseringsförmåga och dj up
humor - bondbröllop , barndop , begravning och andra folkliga motiv med
en mängd fristående figurer i varj e gru pp - men han har även gjort porträ tt
och dj urskulpturer.

På frimärket visas en av Döderhultarens Fingerkroksskulpturer. Arne
Wallhorn har tecknat förlagan och utfört graveringen . Märket finns i valö-
rerna 5, 25 och 45 ö re . Skulpturen är i privat ägo .

År I 972 uppmärksammades tidningsmannen Lars Johan Hierta (180 1-
1872) med ett minnesfrimärke . Denne inledde ett nytt skede i den svenska
pressens historia , när han grundade Aftonbladet 1830. Tidni ngen gav sina
läsare en mångsidig orientering i t idens händelser . Den blev den liberala
oppositionens huvudorgan. H ierta var tidningens chefredaktör till 185 1 och
hans insats som tidningsman och även som polit iker präglades av hans
strävan att skydda de svagare i samhället.

Inför I00-ärsminnet av Lars Johan Hiertas födelse tog Publicistklubben
init iativ t ill en minnesvård över honom och uppdraget gavs åt skulptören
Christ ian E riksson . Sta tyn av H ierta placerades först i t idningskvarteret i
Klara i Stockholm men står nu vid Munkbron, inte lå ngt från den plats där
Aftonbladet hade sin redaktion under Hiertas ledning. Minnesfrimärket har
som motiv j ust denna staty och gavs ut 70 år efter dess tillkomst , till
100-ärsminnet av Hiertas död . Märket som har valören 35 öre har tryckts i
fotogravyr hos Harrison & Sons Lt d i England efter ett fotografi av Lennart
af  Petersens .

Skulptören Christian Eriksson ( 1858 1935) är bl a känd för sina behag-
fullt realistiska barnmotiv . Han fick många offentliga uppdrag , varav de
tidigare präglas av franskskolad impressionism. Med åren blev hans form
stramare och mer samlad som t ex i Engelbrektsmonumentet »Bägspänna-
ren». Som konsthantverkare är Christian Eriksson en av j ugendstilens
pionjärer i Sverige .
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Frimä rken med motiv från Carl Milles rika produktion har givits ut vid
ett par tillfallen . Således utkom år 1972 ett frimärke med Milles byst av
tonsä ttaren Hugo Alfven och tre är senare utgavs ett märk e med Milles
skulptur Folke Filbyter .

Carl Milles ( I 875- 1955) nädde efter perioder av stilsökande fram till ett
kärvt , stiliserat och verkningsfullt formspråk . Under 1920-talet til lkom de
flesta av hans stora verk i Sverige . Han blev Sveriges mest anlitade monu-
men talskulptör . Han utvecklade en enorm skulptural kraft och iderike dom.
där varj e monument visar nya friska tag. Utvecklingen gick mot en frodig
dekorativ stil. Överflyttningen 193 1 till Amerika , där Milles fick ännu mer
omfattande uppdrag, innebar en märklig förnyelse för honom och hans
skapande personlighet expanderade ytt erligare .

Milles laborerade också med olika material för sina verk och anpassade
dem efter skulpturens innehåll. Form, innehåll och material utgjorde för
Milles en oupplöslig enhet.

Carl Milles hem och at elj e i L idingo - Millesgard en - är numera
museum skänkt av konstnären till svenska folket.

Frimärket med tonsättaren Hugo Alfvens byst utgavs till 100-ärsminne t
av dennes födelse . Hugo Alfven ( 1872 1960) är en av Sveriges yppers ta
tonsättare från förra hälften av 1900-tale t . Ur hans omfattande produktion .
som ofta anknyter till svensk folkton , kan nämnas fem symfonier , orkes-
terverken »Midsommarvaka» och »Dalarapsodi», en mängd festkantater
och ett par balettpantominer. Bland hans körsånger finns både
folkvisebearbetningar och sånger. Hans mest kända solosång är »Skogen
sover». Bysten av tonsätt aren finns uppstä lld på Millesgården . Jan Mag-
nusson har tecknat förlagan till frimärket och Arne Wallhorn har utfört
graveringen . Märket har valören 65 öre .

Frimärket med Folke F il byter gavs ut är 1975  till  100-r s minnet av Carl
Milles födelse . Folke Filbyter , som är centralfiguren i »Folkungabrunnen » i
Linköping ( 1927) har enligt berättelsen ridit ut för att söka sin sonson och
passerar därvid en bäck . Ryttarens och hästens rörelser beror på hästens
oro, då den stiger på de hala stenarna i bäcken , och Folke F ilbyter böj er sig
åt sidan för att kunna se bätt re och följ a hästens steg. F rimä rket - med
valören 75 öre - har graverats av Arne Wallhorn efter ett fotografi taget av
Anders Floren .
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Folke Filbyrer  -  rep lik på M illesgården . Lidingö .

Skulptören och målaren Bror Hj orth har även bidragit med motiv t ill
postverkets fr imärksutgivningar. Ett minnesfrimärke med reliefen » Våren»
gavs ut 1972 med an ledning av F N-konferensen i Stockholm om den
mänskliga milj ön. Fyra år senare återgavs ett annat Bror Hj ort-verk pa
frimärke , nämligen träskulpturen »Flickhuvud».
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Bror Hj ort h ( 1894 1968) var både s kulptö r och må la re . H an utbildade i
sina rikt bemå lade träskulpturer en högst pe rsonlig , grovt tillyxad form . I
Pari s där han fick grundläggande lä rdomar av Bourdelle fick han kontakt
med kubismen , men även naivismen och den p rimitiva konsten har betytt
mycket för honom . I sina skulpturer och reliefer har han utnyttj at stenens
och träets natu rliga form . H an var en lid elsefull förkämpe fö r »tai lle d irec-
te» , dett a att konstnären ska ll arbeta d irekt i materia let. På inspiration från
folkkonsten tyder den stark a fä rgpl äggn ing en med rö tt , blå tt , gult , svart
och vitt på skulpturer och re liefer . E n p rimitiv , expressiv st il utmärker
även hans må lningar som har starka k lara färger och rena former . Det kan
vara svå rt att d ra en gräns mella n skulptu r och måleri i Hj o rths konst. Det
finns må lninga r som ä r helt skulptu ralt tänkta , han har gjo rt må lad skulptur
och hans många reliefe r bygger till sto r de l på färgen .

Milj övå rdsmärket med reliefen »Vä ren» från å r 1972 har t ryckts vid
F inla nds Banks Sedeltryckeri i H elsingfors i sex färgers stå lgravyr . G ravy-
ren har utförts av Czesla w Slania efte r fotografi och märket ha r valö ren 85
öre . Reliefen fanns vid t idpunkten för utgivningen av fr imärket i Hökmos-
sens sko la utanför Stockho lm.

Det andra Bror Hj ort-fr imärket so m kom ut 1976 visar som o van nämnts
t rä skulpturen »Fl ic khuvud». Sku lpturen som ä r frän ä r 1922 ä r giord i
tallt rä . Tallstycket ä r obearbetat bakpå och på s idorna , dä r furans åd ring
framträder o rö rd och blir flickans hå r samtid igt so m de t ä r t rä . Även
spric kan i t rä stycket ha r sin uppgift - att marke ra hå rets fall. A nsiktet ä r
a rbetat i relief. Skulpturen ä r i p rivat ägo . F rimärket ha r grave rats av
Czeslaw Slania efte r fotografi och ha r valö ren 9 kr.
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Å r 1976 gav postve rket ut ett fr imärke som till mot iv hade Eric G rate s
skulptur » Vindarnas grotta». Märket som ha r valö ren 1.90 kr har graverats
av Maj vor Franzen efte r ett foto gra fi av Harry Dittmer .

E ric G rate (född 1896) hade under s ina pa riså r kontakt med surrea liste r-
na och med skulptö rerna Despiau och Maillo l samt Brancusi. Han pend lar i
s ina tidiga a rbeten me llan ha lvabstrakta växt- och dj urformer och ett mera
romantiskt/ rea listiskt formspråk . Unde r sina å r so m lä rare v id Konsthög-
skolan sysslade han främst med lö sninga r av form- och proport ionsproblem
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i klassisk anda. Från 50-talets slut har han vidareutvecklat det surrealistis-
ka arbetet med växt-. insekts-. ben- och mineralformer .

Skulpturen »Vindarn as grott a» står framför Västerås Stadshus . Mot
byggnadens fasad framtonar ett slags ekogrotta i snäckform. Mot grottan/
seglet står en lysande kvinnogestalt. som samtidigt är en N ike i stäven på
sitt skepp . Till vänster finns ett ägg med ytan i skålformar: ägget är ett slags
fokus för vindarna . T iteln » Vindarn as grott a» kommer från skalden Atter-
boms versdrama » Lycksalighetens ö» och i den grottan bor de fyra vindar-
na . Monumentet som är c irka 8 m långt och cirka 6 m högt är utfört i brons
oc h svart granit.

Ett frimärke med motiv fra n Arne Jones skulptur »Rum utan filial» kom
ut 1978. Det har graverats av Martin Mörck efter ett fotografi av Jan
Ja nsson . Märket har valören 2.50 kr .

Arne Jones ( 1914- 1976) arbetade med abstrakta former , tunna ribb- och
bågkonstruktioner. och han lade stor vikt vid det inneslutna rummets
effekt. Hans skulpturer har en arkitektonisk verkan och präglas ofta av en
uppåtsträvande rörelse .
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Skulpturen »Rum utan filia l» riktar blicken å t olika håll men inskriver
med sina b ronsslingor ett stycke luft e ller rymd . T iteln antyder at t skulptu-
ren ä r obunden av andra loka ler , a tt den ä r sluten i s ig sj ä lv , att den tycks
ha lö sgjort sig från sitt underlag: den vilar på t re , nä stan osynliga stöd-
punkte r . Komposit ionen är av typen »space-time» dvs bygger pa iden att
ögonen skall kunna följ a en kretsrö re lse så att man uppleve r rymd och tid .

T ill sist ta s hä r upp ett fr imärke so m gavs ut 1982 till 100-årsminnet av
författ a rinnan Elin Wägne rs födelse . O rigina let t ill fr imärket kan man finna
i utsmyckningen av Ö ste rma lm s tunne lbanestation i Stockho lm och är
utfört av Siri De rke rt . F rimärket so m har valö ren 1.35 kr ha r grave rats av
Maj vor Franzen .

Elin Wägne r ( 1882 1949) slog igeno m som författ a re med sina humoris-
tiska vard agsskild ringar »Norrt ullsligan» och »Pen nskafte t». H on va r en
t id ig kvinnosakskä mpe och hon engage rade sig dj upt i debatt en o m fred och
demokrati. Hon b lev akt iv i Inte rna tio ne lla kvinnoförbundet för fred och
fr ihet och hon var med i kvinnogruppen i Foge lstad .

Bland de sto ra fängslande romane r Elin Wägner skrivit kan nämnas
»Asa-H anna». »Vändkorset», »Väcka rklo cka». H on inva ldes i svenska
akademien 1944 .

Siri Derke rt ( 1888 - 1973) p rö vade först på fauvis mens och sedan på
kubismens idee r . Efte r uppeha ll i sit t kon stnä rliga skapande kom hon
tillbaka med expressionist iska barnto lkningar präglade av stark moder-
känsla . H ennes må lningar och skulpture r utmärkes av en stark utt rycks-
vilja och perso nlig egena rt och stä ller henne i främsta lede t bland männi-
skoskild rarna i mode rn svensk konst. Efte r andra värld skriget engagerade
hon sig alltmer mot samhä llets o rätt viso r och agiterade i s in konst bl a för
kvinnans fr igöre lse . vilket kommer till utt ryck i betongristninga rna i tun-
ne lbanestat ionen på Ö ste rmalmsto rg .

Kvinnosaken ä r huvudtemat i utsmyckningen av Ö ste rma lmsto rgs tun-
nelbanestation . Många framstående kvinno r ha r sina namn e ller po rträtt på
väggarna , dä ribland kvinnor med anknytning t ill Foge lstad . Elin Wägne r ä r
en av dessa . Tekniken ä r blästring i betong . Skisserna försto ras mot väggen
med p rojekto r . Konturerna rita s med o ljefärg elle r fet krita . Med hj ä lp av
tryck luft riktas en sand strå le mot den vitgrå betongen . st rå len blott a r
teckningen i den unde rliggande sva rt a stenen .
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