
Ett frimärke är bild-och-text
Samtal med Ingalill Axelsson

Av Thorsten Sandberg

Ingalill Axelsson är jämte Svenolov Ehren
den konstnär som formgivit flest svenska
frimärken . H ennes 60:e är frimärket An-
tarktis med forskningsfarty get An tarctic i
isen och kejsarpingviner i förgrunden. Fri-
märket ingår i häftet Svensk polarfo rsk-
ning som nyligen gavs ut .

TH ORSTEN SA N DBER G, f 1952, arbetar se-
dan 1979 'aid PFA Svenska Frimärken. Fram
till 1986 var han verksam v id utv eck lingsav -
delningen och däref ter på Aff ärsområde Filate-
li, där han arbetar med bl a PFA -bulletin en
och PFA :s årsbok . Thorsten Sandberg är f il
kand i historia, konstvetenskap, ide- och lär-
domshistoria och f olklivsf orskning.
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-  Jag har försökt att framställa fredspristagaren Albert Luthuli som stolt och stursk. En man
som det inte går att kuva, säger Ingalill Axelsson om förlagan i förgrunden. Här arbetar hon med
skissen till Bertha von Suttner-frimärket.
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In galill är känd so m en sk ick lig grafisk
k o nstn är , m ed ged ign a k u n sk aper i t eck -
n in g o ch textn in g . M en d et var in te teck -
n in g u tan m åln in g so m allra först fån gad e
h en n es int resse . I ton åren , st rax efter an d -
ra värld sk riget , so m m arjo b b ad e ho n p å d e
go t län d sk a b et fäl ten o ch fick p en gar t ill
sitt första sk rin m ed o ljefärger.

J ag har det fortfarande kvar , et t litet skrin i
grå papp. Min bästa väninna var också otroligt
int resserad av att måla. Vi cyklade ofta ut på
landsbygden med våra o ljefärgsskrin på paket-
hållarna. Jag var alltid så avundsjuk på hennes
himlar. H on hade en stor tandborste och med
den strök hon ut de ljuvligaste h imlar på du-
ken . Följden b lev att jag också skaffade en så-
dan tandborste att måla med.
Jag gjorde en stor målning till bonden vi köpte
mjölk av. Tavlan föreställde hans gard . Ryktet
spred sig bland de andra got landsbö nderna och
under ett par tre somrar tjänade jag extra som
gard smalare, 'garamalare' .  En  föregångare till
våra dagars flygfoto grafering av gårdar på
landsbygden. Tyvärr har jag inte sett de här
målningarna sedan dess. Det skulle vara kul att
se hur dåliga de var, eller om de var någorlunda
bra.»

Antarktis historia, utgivet 22 augusti 1989, är
Ingalills 60:e frimärke. Detta gravyravdrag har
handkolorerats av gravören Martin Mörck.

R ed an i fem ton årsåld ern b estäm m er sig
In galill för att h o n efter sko lan sk all p rö va
in t ill K o nst fack i Sto ck ho lm . O ch i b ö r-
jan av 1950- talet sö ker h o n t ill teck n ings-
lä rarl injen d är. Ingalill m in n s in te vilka ar -
b etsp rover h o n sänd e in , m en ho n b lev i

varje fall in te an tagen .

· Jag sökte istället til l Konstfacks Aftons kola
och kom in . D et var en bra skola som dess-
utom gick att kombinera med arbete. Pa kväl-
larna teckning och målning och på dagarna ex-
trajobb vid en reklamatelje, där jag lärd e mig
texta med pensel. Det har jag haft en enorm
nytta av i hela mitt kon stnärsliv. Vi hade b land
annat  N K  som kund och jag textade skyltar till
varuhusets o lika avdelningar.
Det är inte ovanligt att Konstfacks elever bör-
jar pa Aftonskolan, för att under tiden meritera
sig för ansökan till någon av Konstfacks hel-
tidslinjer. 1955 sökte jag och kom in på den
grafiska linjen, en fyraårig utbildning uppdelad
i två år på lägre avdelningen och två år på hög-
re. T ill högre kursen fick jag söka på nytt .
Vi hade naturligtvis grafisk formgivning som
huvudämne men sysslade även med typografi,
måleri, modellering och skulpt ur. Sammanta-
get gav det mig en mycket bred konstnärlig
bas. Lärare i textning och typografi var förres-
ten Sven H öglind , som formgivit stilfulla texter
till mänga av vara frimärken.»

E fter exam en fr ån K o n st fack 1959 b ö r -
jar In galill arb eta helt id p å rek lam b y råer.
H o n jo b b ar m ed d et m esta fr an id ek läck-
n ing o ch sk issarb ete t ill up p läggn in g av
h ela rek lam k am p anjer. E n k am p anj m in ns

h o n sp ec iellt väl.

»D et var pa Lintas annon sbyrä och  vi  skulle
göra en kampanj för Blå Bands produkter, sop-
po r och chokladkrämer. Satt och skissade på
förpackningen till chokladpudding, då jag kom
på att sätta chokladpuddingen som en mössa på
huvudet på en kille ! Det såg väldigt festligt ut
och Bl Band köpte iden direk t .
Jag jobbade också en tid på Studio G avler som
ägdes av Mart in Gavler, min huvudlärare på
Konstfack . Gavler gjorde en del jobb åt Post-
verket, b land annat årsberättelsen och perso-
naltidn ingen .
Fast jag arbetade at Postverk et hade jag inte
några funderingar på frimärkens färg och form.
D et var nog ett alldeles för långt steg. Fri-
märksform givning hade på den tiden ett sken
av att vara litet förnämare än annan grafisk
konst. D et kändes ouppnåeligt för mig att job-
ba med frimärken ».
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Ingalill börjar sä smäningom dra sig
bort från reklambyråernas värld . Det
känns till slut för ytligt . D et mesta hon
och andra gör hamnar i papperskorgen,
och så är det fort farande. Det tillhör
branschens villkor. Ingalill riktar istället in
sig mot museivärlden.

»Jag ringde helt enkelt upp Statens konstmuse-
er och fick göra ett provjobb. Det __ gällde en
stor utställning av kinesisk konst på O stasiatis-
ka museet och man behövde o lika typer av affi-
scher. J ag jobbade ut ett stort co llage som skul-
le sitta över hela stan, bland annat i bankernas
skyltfönster. Collaget var en komposition av
olika bilder och texter, och det blev kolossalt
lyckat !

20 5
22 8

76 < . i»
N ationalmuse um

A ffischen till Serge/uts tällningen. Foto Sta-
tens Konstm useer.

J ag fick därför möjlighet att fortsätta hos Sta-
tens konstmuseer och framför allt blev det N a-
tionalmuseum. H är jobbade jag med uttorm-
ning av annonser och textade informations-
skyltar t ill hela utställningar. Idag är det säll-
synt att utställningar handtextas. Jag utforma-
de också en hel del utställn ingsaffischer. Bland
annat till Sergelutställningen, A rmand H am-
mer-utställningen, Rubensutställningen och
utställningen Tre temperament i väv, som pre-
senterade textilkonstnärer».

National
mu seum
tret onorament
IVaV, . -

6 .10 6 .86

Skiss till utställningen tre Temperament i väv
på Nationalm useum.

Ingalill hinner också med att göra en del
jobb t Riks utställningar och Moderna
M useet, men när de tre barnen kommer
trappar hon ner. H on frilansar dock i mån
av tid med formgivning av trycksaker i
ateljen hemma. Bland annat gör Ingalill
den grafiska formen till en av Stig T Karls-
sons uppmärksammade fotoböcker Rum-
pan har gått.

»På den här tiden, 1960- och 1970-talen, upp-
levde jag mig egentligen inte som en bra teck-
nare. Snarare tvärt om. J ag jämförde mig med
min mamma. H on hade varit väld igt duktig på
att teckna och hennes dröm var att bli teck-
ningslärari nna. Men hennes föräldrar förbjöd
henne att syssla med utövande konst. Mamma
och jag talade därför nästan aldrig om teck-
ning, och någon uppmuntran i den vägen fick
jag därfö r inte. Beslutet att ga konstnärsbanan
var helt mitt eget, men jag kan ju inte förneka
att mamma ändå var en inspirationskälla».

För Ingalill tar tecknandet ordentlig fart
först när hon 1979 börjar på G ravyrskolan
vid Konsthögskolan. Den unika Gravyr-
skolan start as av Tumba bruk och Post-
verket gemensamt, för att tillgodose beho-
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vet av egna konstnärer och gravörer. Tolv
elever ant as, däribland alltså Ingalill. Men
det är på vippen att hon missar den utb ild-
ning hon alltid drömt om.

»Ansökningstiden ti ll G ravyrskolan gick ut en
fredag, men det hade jag int e en aning om. Jag
visste ju int e ens att den här skolan skulle star-
ta. På onsdagen kommer en väninna hem till
mig och visar annonsen i tidningen . Jag minns
att jag blev hemskt sur på henne. Allting rasade
för mig. D et där var ju precis vad jag hade gått
och väntat på i alla år, just den typen av kurs.
O ch så hinner jag inte söka! Jag skulle aldrig få
ihop tillräckligt med teckningar och målningar
på två dagar. T ill på köpet hade jag lektioner i
Vaxholms skola på torsdagen. Jag jobbade ex-
tra där som teckningslärare några timmar i
veckan.
På onsdagen var jag ledsen , ja helt nere. Jag
gjorde ingenting, drog inte ett streck med pen-
nan . Men på torsdagen hände något märkligt.
J ag vaknade tid igt, redan klockan fem, och sat-
te igång som en idiot att måla akvareller och
teckna. Tog ledigt från skolan. Jag har aldrig i
hela mitt liv, varken förr eller senare, känt en
sådan inspiration som den dagen ».

Ingalill tecknar och målar av föremål
hon har till hands i köket : lökar, krusbär
och potatis. H on hinner arbeta både
snabbt och koncent rerat . Det finns ingen
tid ti ll tvekan - klockan är »fem i tolv»
minst - och hela henn es tjugofemäriga
konstnärliga erfarenhet fokuseras som ge-
nom ett brännglas på akvarellpappret .

»Sädana akvareller har jag inte gjort sedan dess.
N är jag ser på grejer jag gjorde för tio, femton
år sedan tycker jag int e att de håller måttet .
Men allt det jag gjorde denna gudabenådade
torsdag håller fort farande.
Jag jobbar alltid bäst under tidspress, men den
här gången fanns det liksom ingen tid alls.
Egentligen hade jag passerat gränsen för be-
greppet_tidspress och kommit in i ett annat sta-
d ium . An idag är jag fascinerad av det jag
åstadkom .
D et kändes underbart när beskedet sedan kom
att jag ant agits till G ravyrskolan. N u skulle en
ny epok i mitt liv börja. Men första veckan på
skolan var kämpig. Alla var så duktiga att jag
fick komplex. Vi fick direkt i uppgift att teckna
av varandras ansikt en . Jag sneglade på de and-
ras teckningar och blev nästan förlamad. Jag
tänkte : stannar väl en vecka, sedan hoppar jag
av. Jag måste erkänna att jag inte var van vid så
stark konkurrens som på G ravyrskolan . Men
spänningarna släppte i slutet av veckan. D å be-

slutade jag mig för att i alla fall gå en vecka till,
och se hur det utvecklade sig.
Vi blev världens bästa gäng! H ela gruppen kom
in i en fantastisk stämning där kritik gavs och
togs öppet och konstru ktivt».

Tumba bruk och Postverket räknade
med att hälften av eleverna av olika skäl
skulle falla bort under den tvååriga kur-
sen . Men int e en enda slutar. Förklaringen
är G ravyrskolans utomordentliga kvalitet.
Bästa tänkbara lärare och intressanta stu-
dieresor i Sverige och utlandet . Skolan har
16 lärare, alla mycket framstående inom
den grafiska konsten . En av gravyrlärarna
är frimärksgravören Arne W allhorn.

»Arne var en inspirerande lärare och vi tyckte
alla väld igt bra om honom. G ravyr var natur-
ligtvis ett av de viktigaste ämnena, med två hel-
dagar i veckan . Vi gjorde linjeuppläggningar
och graverade i koppar efter dessa. Anledning-
en till att vi graverade i just koppar var att
kursen var mer inr iktad på sedlar än frimärken.
Men vi hann också prova på stålet och gjorde
även en del trägravyrer.
N u började jag så smått att int ressera mig för
fr imärksformgivning. Vi fick också i uppgift
pa skolan att göra skissförsla g til l 1982 ärs
EU RO PA-frim ärken . Amnet var H istoriska
händelser, och de förslag som till slut antogs av

EIPICTVM CROCEOVELME
N BCG KHQ XYZ SEIPC IM C

BDC AORTVCING ALI LL

I Q HI N
C EPSPO N L
Y Z ·KAPITA
Q UA DA TA D

BSN PRE SGXZA BCDEFG -

p accr o fcR qa
es 1u ca ea s cacr s

Självporträtt av Ingalill Axelsson med kalligrafi
i bakgrunden. Nederst  s  k irisk halvuncial. en
stil från medeltiden.
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Postverket hade gjort s av Lars Sjööb lom och
G öran O sterlund . Efter den här upp giften kän-
de jag att jag passade till att jobba med frimär-
ken , med det lilla form atet».

1981 är u tb ild n in gen vid G ravy rsko lan
slu t o ch d e to lv eleverna an ställs av T um ba
b ruk . R ätt snart h ö r sig P F A P o stens F r i-
m ärk savd eln ing för o m det går att få låna
en form givare o ch en gravö r un der en t id .
V alet faller p å In galill Axelsso n och Lars
Sjö ö b lo m .

»Jag skulle bara jobba med frimärksformgiv-
ning, inte gravera. D et blev Lasses uppgift. Jag
startade med ett p rojekt som resulterade i utgå-
van Frukter i februari 1983. D en allra första
teckningen jag gjorde på PF A var en tallkotte i
blyerts. En av mina nya kolleger kom in på
mitt rum när jag nästan var klar med bilden.
H on titt ade på mig och sade förvånat : 'Men du
kan ju teckna!'.
N är jag giorde fruktserien tecknade jag texter-
na själv. J ag har alltid haft den bestämda upp-
fattningen att när bild och text finns tillsam-
mans på en trycksak skall de int egreras i var-
andra. Formgivaren skall alltså jobba samtid igt
med bild och text för att resultatet skall bli
helgjutet .
N är jag började att teckna frimärken fick jag
anledning att gå tillbaka i tiden och se hur fri-
märken utformats under olika perioder. Jag
satt flera dagar på Postmuseum och studerade
förlagor från 1920-talet och framåt. O m jag
skall nämna någon frimärkskonstnär jag fast-
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-  Den allra första teckning jag gj orde på PFA
var en tallkotte i blyerts. Kotten var först tänkt
att ingå i utgåvan Frukter, säger Ingalill

s vrig
,,
ore

l i stka stanj l esculus hippocastanu n
Ingalills första frimärke, utgivet den 10 febru-
ari 1983.

nade för blir det O lle H jortzberg, en av Sveri-
ges allra främsta frimärksformgivare.
Märkena fram till 1960-talet var i allmänhet
bra, med utmärkt samspel mellan bild och text
men på 1970-talet blev det litet sämre. Spon -
tant tyckte jag att de märkena såg ut som vy-
kort , eller fotografier, med text påklistrad i ef-
terhand . Det var för lättvindigt pa nägot sätt ».

Ingalill h ar svårt att b edö m a vilk en roll
ho n själv sp elat i d en p rocess so m lett bo rt
fr ån foto grafier so m fr im ärksförl ago r.
H o n vill istället ly fta fram T o m H ultgren ,
verk sam so m fr im ärksform givare sed an
1958.

»H ans texter är alltid otroligt väl anpassade
till b ilderna. T ittar man på Toms frimärken
övert ygas man snabbt om detta. D et slår mig
också att han alltid har en väl vald typografi till
sina frimärken.
Men sedan är det ju så att många av de konst-
närer PFA anlitar inte kan textning och typo-
grafi. D å får man ju sätta dit texten i efterhand.
O ch det är en nackdel. Den idealiske frimärks-
formgivaren är en person som är duktig både
på bild och text. J ag anser att om PF A lägger ut
jobb på en konstnär som int e klarar typografin,
så skall man se till att denne från början får
möjlighet att jobba ihop med en typografiskt
kunnig konstnär. D et har jag försökt att d riva
sedan jag kom till PFA.»

In galills and ra fr im ärksserie b lir T ry c-
k erik o nsten i Sverige 500 år , so m ges u t
sam m a d ag so m F rukter. H o n b lir n u er-
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Akvarellen av apelsinen med sina läskande klyftor målades under
Konstfackperioden i slutet av 1950-talet
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/· 9 t i . r - 3
-  Lökar är en av de akvareller jag sände in tillsammans med min ansö-
kan till Gravyrsko/an 1979. Jag hade j u ingen tid alls på mig och målade
av det jag hade till hands i köket, säger Ingalill.
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bjuden fast anställning som frimärksform-
givare vid PF A . Tidigare har hennes kam-
rat från Gravyrskolan Lars Sjööblom an-
ställts som gravör. N u börjar också Inga-
lills specialitet att skönjas.

»Frimärken med naturmotiv tycker jag bäst
om att jobba med. Varje år sedan jag kom till
PF A har det blivit en naturserie och ant alet
naturfrimärken har fakt iskt bara ökat . Jag vet
inte om jag själv har varit pädrivande, men när
jag jobbat ut en serie har det blivit en massa
skisser över som har kunnat användas till fri-
märken påföljande år. Så på något vis har jag
väl drivit det här ämnet .
Mina naturfr imärken har en specifik konstnär-
lig linje och de har samma typografi rakt ige-
nom. Stilen heter D iotima och har ritats av den
schweiziska bokstavskonstnärinn an G udrun
Zapf. D en stilen passar utmärkt till naturmotiv
eftersom den lever på ett speciellt sätt . Ibland
använder jag den kursiva varianten , men oftast
väljer jag den raka D iotiman på mina fri-
märken.
T rots att naturmärkena har en klar linje är jag
inte rädd at t fastna i ett maner. Tvärtom tycker
jag att en medveten linje är ett tecken på bra
formgivning. O ch en sådan profil kanske man
int e som konstnär ens bestämmer över . Man
har sitt givna formspräk redan från början och
det skall man int e försöka ändra på. H ellre då

utveckla det. Jag hoppas att jag int e kommer
att tappa mitt personliga formspråk utan istäl-
let kan fördjupa det .»

För utgåvorna N obelp ristagare- Fred
och Levande N atur får Ingalill Reklam-
förbundets pris U tmärkt svensk form. I
Levande natur ingår också hennes eget fa-
voritmärke Storrödingen. Ingalills senaste
frimärksutgåva är som nämnts häftet
Svensk polarforskning, utgivet till Kungli-
ga Vetenskapsakademiens 250-årsjubile-
um och den stora svenska Antarktisexpe-
ditionen vären 1989.

»D et har varit hemskt roligt att jobba med den
utgåvan. H ar haft lådvis med böcker om polar-
forskning här i rummet intill skissbordet. Från
början handlade det om att Vetenskapsakade-
mien ville ha ett jubileumsfrimärke. D e gjorde
ett eget förslag med en institutionsbyggnad
som mot iv. Sedan kom Polarforskningssekre-
tariatet in i bilden . De ville ha en bred presen-
tation av svensk polarforskning förr och nu.
O ch så b lev det den här kombinationen med
polarforskningsmotiv på samtliga frimärken
och beteckningen Kungliga Vetenskapsakade-
mien 250 år på ett av dem .
D et här häftet är också ett typexempel på ett
bra samarbete mellan formgivare och gravör.

Torrnålsgravyr av död ejder. Fågeln låg på en ö utanför Möja i Stockholms skärgård.
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E
-  Ledamöterna i Konst- och programrådet
blev oroliga när de såg mina förslagsskisser
till nya märken med kungen och drottningen.
Porträtten är kraftigt beskurna och koncentra-
tionen ligger på ansiktena, säger lnga!i/1. En
av rådsmedlemmarna, konstprofessorn Philip
von Schantz, blev emellertid förtj ust och sa
att »det är precis så här kungafrimärkena skall
se ut».

Mart in Mörck och jag har haft en otroligt fin
dialog. Precis som i utgåvan N obelpristaga-
re- Fred . Vi har hela tiden följt upp varandras
arbete och rådfrågat varandra. Förutsättningen
för att fa fram bra frimärken är faktiskt ett nära

samarbete mellan formgivare och gravör, team-
work så att säga. Egentligen blir det ju på detta
sätt varken mina frimärken eller Mart ins fr i-
märken, de b lir vära gemensamma.»

O m Ingalill fick välja en framtida favo-
ritu tgäva att jobba med skulle det bli
kungen och drottningen. För fem år sedan
gjorde hon utkast till nya frimärken med
kungaparet , men hennes skisser ansågs för
avancerade.

»Ja, ledamöterna i Konst - och programrädet
blev oroliga när de såg min fräna formgivning.
Port rätten var kraftigt beskurna och koncent-
rationen låg på ansiktena. Rådsmedlemmen,
konstprofessorn Philip von Schantz blev emel-
ler id förtj ust och sa att 'det är precis så här
kungafrimärkena skall se ut ' . Men det gick inte
hela rådet med på. Den som till slut fick upp-
draget att utforma de nya fr imärkena med
kungaparet b lev John-Eri k Franzen, som just
päbörjat arb etet med en stor mälning av hela
kun gafamiljen . D et är Franzens frimärk en vi
fort farande har.
Innan jag startade mitt eget skissarb ete var jag
på Postmuseum och tittade på hundratals fri-
märken med kungar och president er. Alla var
väldigt kon vention ellt utformade. Port rätt rakt
upp och ner. Med tanke på att vi har ett mo-
dernt kungapar kan jag mycket väl försvara en
modern utformning. O m man ger kungafri-
märkena en modern form understryker man ju
också den positiva bilden av ett modernt
kungapar. D et gör man ju knappast med den
utformning vi har idag.
Jag har en förebild i sammanhanget. Ett fräsigt
engelskt fr imärke frän 1960-talet med kron-
prins Charles. Det är utformat på det rätta sät-
tet , med kra ftigt beskuret, koncentrerat ansik-
te. O m jag någon gång får teckna frimärken
med kungen och drott ningen skall jag göra så
här. O ch Mart in Mörck skulle gravera.»

Så här skall ett bra
porträttfrimärke se

ut enligt Ingalill
Axelsson. Frimärket
gavs ut i Storbrittan-

nien 1969 med an-
ledning av att kron-

prins Charles blev
prins av Wales.
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Ingalill Axelssons frimärken 1983- 1989

N r Utg.-dag N amn Gravör Ingalills kommentarer

83-02-10 H ästkastanj Arne D et var min egen ide att ha frukter som motiv
Wallho rn t ill denna lågvalörutgåva. T og in frukter d i-

rekt från naturen och lade på arbetsbo rdet.
T extade Sverige och valö r gravyrmässigt.

2 83-02- 10 Skogslö nn

3 83-02-10 N yponros

4 83-02-10 Slån

5 83-02- 10 T ryck typer Majvor J ag var projektledare för hela denna utgåva.
F ranzen Kom på den list iga iden att sk icka efter t ryck-

typer från Berlings stilgiute ri i Lund, och
teckna av ordet Sveri ge i pers pektiv.

Hf/k / pTAm lit In I+ [
f or handsatt n

TRYCKERIKO N STEN I SVERIG E 50 0 Å R

6 83-02- 10

7 83-08-24

8 83- 10-01

9 83- 10-01

A BC -böcker

Fjällräv

Klassisk
musik

J azz

Zlatko
J akus

Majvor
Franzen

C zeslaw
Slania

C zeslaw
Slania

Lå nade små A BC -böcker från Kungliga b ib -
lio teket och gjo rde denna komposit ion . En
present ation av vanligt folks böcker förr i
tiden.

H är använde jag för första gången G ud run
Zapfs typsnit t D ioti ma, som sedan använts
till alla mina naturfr imärken . Fjällräven ville
jag framställa som et t stolt djur. I bakgrun-
den syns fjäll och i förgrunden björklö v.

G jorde flera o lika utkast . Ett med A rne
D om nerus pa. Men sa smäningom fastnade
jag för Lasse G ullin, som ju var den störste
inom svensk jazzvärld .
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N r Utg.-dag N amn Gravör Ingalills kommentarer

10 83- 10-0 1 Fo lkmusik D ett a po rträtt hänger på T h ielska G alleriet i
Stockholm. C zeslaw har gjort en fruktans-
värt bra gravyr !

11 83- 10-01 O pera Jag tycker inte att dett a t illhö r mina bättre
frimärken .

12 83- 10-0 1 Pop Fö rsö kte få fram festglansen kring ABBA.
Skuggorna i förgrunden är fansen, publiken.

13 84-03-27 Fjällämmel Majvor H ar här gjort en något lekfull komposit ion .
Franzen Lämmeln t ill vänster r iktar b licken mot va-

lö rsiffran 1.90. Valö ren kommer på så sätt i
b lickp unkt en.

14 84-03-27 Myskoxe Genom att min ska bildyt an nert ill kunde jag
få fram djurets nos på ett dram atiskt sätt .

15 84- 10- 13 T hulin D Zlatk o D et här var rolig u tgåva att arbeta med . J ag

Jakus hade hela t iden ett nära samarbete med T ek-
niska museet och tlygveteraner . Pa dö rren till
flygplanet på Ahrenberg-fr imärket sitt er en
reklamskylt för T omtens skurpulv er . Ah ren -
berg gjo rde reklam för detta. N ybergs p lan
Loppan kom ald r ig upp i lu ften utan hoppa-
de bara runt på isen utanför Lid ingö .

16 84- 10- 13 C ederst röm

17 84- 10- 13 Saab 90 Scandia

18 84- 10- 13 Ah renberg

19 84- 10- 13 N yberg

20 85-03- 14 H asselmus Majvo r H är har jag utjämnat texten sä att ordet Sveri -
Franzen ge går från kant t ill kant . M ajvor gjo rde ett

bra gravyrjobb .

2 1 85-03- 14 Storrö ding Mit t favoritfrimärke! J ag h ämt ade djupfry sta
storröd ingar ute på Sötvatt enslaborator iet
vid D rottningholm . D et luktade p yton » i
rummet innan jag var k lar med det fr imärket .

V E R I

.
'l , .

on o d r s l ,
- -

Förlagan til l frimarket Storr@ding. LfSoI
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22 85-03- 14 Brunkulla Lars Vilket rabalder det b lev kring detta fr imärke i
Sjööblom J ämtland där b runkullan är landskapsbl om-

ma. Färgen på brunkullan på fr imärket b lev
fel, därav ilskan. D et upp fatt ades i Jämtland
som en parallell t ill att kasta den svenska flag-
gan på en dynghög. Komposit ionsmässigt
håller bilden och Lasse gjorde ett b ra jobb
med gravyren.

23 85-03- 14 Röd näckros Ett mycket upp skara t frim ärke, speciellt i J a-
pan . Vacker ärghållning

24 86-04- 11 O lof Palm e, 2 .10 C zeslaw Märket gjo rdes på nolltid . A lla ställde upp
25 86-04- 11 O lof Palme, 2 .90 Slania helhjärt at. J ag bestämde mig först för ett all-

varligare port rätt . Men efter samråd med Lis-
bet Palme valde vi denna bild där O lof Palme
står framför björkarna vid Bommersvik i Sö-
dermanland .

26 86-05-27 Bilavgaser Majvor H är har jag löst b ild frågan symbo liskt : avga-
Franzen ser från bilen , svart a träd . Typsnitt et är en

hårt utjämnad Futura, Postens officiella typ-
snit t.

27 86-05-27 G lobal lu ft förorening
,,

Föroreningarna förs med vindarna över grän-
serna.

28 86- 11-25 Bert ha von Suttner Mart in D et var ett nöje att arbeta med utgåvan N o -
Mö rck belpristagare-Fred . Visste från första stund

hur jag skulle lägga upp den : stora port rätt .
Bert ha von Suttners ansik te ligger halvt i
mörker och på den belysta delen finns ingen
hel konturl inje. T ypsnitt et t ill alla fem mär-
kena är Ericus, tecknat av Karl-Erik Fo rs-
berg.

'
t

t l s }
r ift,)'"

't

' '  I... ,

r '
BERTH A

SUTTN ER
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29 86- 11-25 Carl von O ssietzky Det är välgörande med en profilbild i en
port rättserie av denna typ . N aket, känsligt
ansikte mot en tidning i brand . I högra nedre
hörnet syns ett hakkors.

ar1933

CARL
V US.SIETZ

2 90
SVERIGE

•  Ossietzy
\
nfang des Jahres

die Luft voll Blut
von Boxhe im nur

inde wird die Hitlr
sind d ie Ian en

30 86-11-25 Albert Luthuli Försökte att framställa honom stolt och
stursk. En man som det inte går att kuva, fast
han sitter bakom galler.
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31 86- 11-25 Mart in Luther King H är ville jag ha fram det visionära. G udstron ,
blicken framåt, uppåt mot h imlen . O ch mas-
so rna bakom ho nom .

' HE '

90
RIGE

32 86- 11-25 Moder T eresa J ag hoppas att dett a po rt rätt ly fter fram god -
heten i det fårade ansiktet.

)

I
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33 87-03- 10

34 87-03- 10

35 87-03- 10

36 87-03- 10

37 87-08- 10

38 88-03-29

39 88-03-29

40 88-03-29

4 1 88-05- 17

42 88-05- 17

43 88-05- 17

44 88-05- 17

45 88-05-17

46 88-05- 17

47 88-05- 17
48 88-05- 17

49 88-05-17

Mnemosy nefjäril

Fältgenti ana

Läderbagge

Slåttergubbe

Raoul Wallenberg

H avsörn

G råsäl

AI

Blomsteräng

Ky rkb atsrodd

Midsom marstången
kläs

Stangresning

Fio lspel

D ansande par på
N orrskär

Folkdans
D ragspelare

N att i skärgården

Lars
Sjööblom

Martin
Mörck

Lars
Sjööblom

Zlat ko
J akus

Tack vare d iago nalen från vänstra ned re hör-
net t ill det högra ö vre blev det en kom posi-
tion smässigt bra bild . En fjär il just beredd att
kasta sig u t i lu ften

En rätt oansenlig växt som fått en viss pam-
pigh et över sig tack vare djupet i b ilden . Kor-
na och träden i bakgrunden bid rar t ill dett a
djup .

H är beklagar jag att t ryckeriet för att vinna
tid o ffrade den röda färgen t ill texten . D enna
har nu fått samma färg som fr imärket i övrigt.

Mycket oansenlig b lomma, med ett långt ,
långt skaft. Vackra frod iga blad längst ner.
H är har jag tecknat av blomman som man ser
den snet t uppifran . Skaftet upptattas dä so m
kort are och bladen kommer mer t ill sin rätt .
Jo bbade nästan o rnamentaliskt med dessa.

En krånglig utgåva som jag i all hast fick ho p-
pa in i. Familjen Wallenbe rg ville at t gravö ren
skulle ändra vissa anletsd rag. D et var o lyck-
ligt . J ag fö rsö kte fakti skt fa detta fr imärke
indraget .

Stö rsta hotet mot havsö rnens to rt p lantning
är avsaknaden av träd med stora kronor. J ag
har försökt att visa ett sådant t räd , och hur
stort boet är. Lasses och mitt nam n »fö r-
svann » 1 nedre marginalen.

En liten kut i förgrunden. Vad jag var emot
säldöden när jag gjo rde dett a fr imärke 1 !

J u mer jag tit tar pa det här märket , ju mer
övert ygad blir jag att ålen blev för lång. Men
komposit ionen håller.

D en här ut gavan blev en fullträff. Fick iden
att sk ild ra en midsommarafto n från mo rgo n
till sena natten .

En övergång från det föregående fr imärket :
att p locka blommo r på ängen och lasta i
baten .

Stan gresnin g med röda D alastugor i bak-
grunden.

Svåraste märket att teckna i den här utgåvan .
G jorde masso r med skisser innan »det satt ».

Förflytt n ingen ut i skärgården. Båtarna lövas
allt id . Det är fart och fest .

O bligatoriskt förstås med folkdans (som är
förbaskat tråkigt !) till to ner från ett ensamt
dragspel.

H ar haft Möja i tankarna. Ö n ligger i Stock-
ho lm s skärgård , alldeles int ill mit t eget som-
marparadis.
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50 88-05-17

51 89-01-31

52 89-0 1-31

53 89-0 1-31

54 89-01-31

55 89-01-31

56 89-01-31

57 89-08-22

Midsommarbukett

Slaguggla

Järv

Mindre flugsnappare "

Lövgroda

Sydlig kärrsnäppa

Mindre hackspett

Glaciärforsknin g

Lars
Sjööblom

Martin
Mörck

Buketten man plockar och lägger under hu-
vudkudden . . .

Lasses och mitt samarbete om naturtrimär-
ken fortsätter . D et blev »grönt» hos Konst-
och programrådet vid första visningen. H är
ville jag ha med månen, för atmosfärens skull.
D en lyser upp grant opparna och ugglans
sida.

Kraftig närbild av djuret. I bakgrunden fjäll
och en springande järv.

D en sitter mitt inne i alskogen. H ar förstorat
några löv, så att man ser mer av detaljer. I
bakgrunden grant oppar. Fågeln befinner sig
alltså i en blandskog.

Lövgrodan sitter i begrundan över utsikten .
Djurets favoritt illhåll, våtmarken, håller på
att försvinna genom skogsplantering. Skogen
skuggar lekplatserna som blir för kalla för
grodan.

Tyckte att det skulle vara stiligt med ett port -
rätt här. Fågeln sträcker på sig och halsen är
markerad . Våtmarker och en flock fåglar i
bakgrunden.

H är hade jag ocksa gjort et t beskuret port -
rätt , där man såg fjäderdräkten och de stora
ögonen tydligt. Kunde blivit en vacker gra-
vyr men Konst- och programrådet föredrog
helfigur.

På denna bild ser vi Rhenglaciärens is på
G rönland. En kvinnlig forskare hugger loss
en bit is för den klimathistoriska undersök-
ningen . H erkulesfly gplanet hjälper till med
transporten.
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Förlagorna till Polarutgåvan. Utgåvan Svensk polarforskning är uppdelad i ett övre fält  som  visar
arktis-nordpolen och ett nedre med motiv från antarktis-sydpolen.

58 89-08-22 Abisko Abisko vetenskapliga station med dvärgbjörk
i förgrunden och Lapporten i bakgrunden.

59 89-08-22 O den Isbrytaren O den. I förgunden två forskare
som undersöker ytvatt net . J ag hade först med
en isbjörn men den fick tas bort .

60 89-08-22 Ant arktis Den historiska bilden. O tto N ordenskjölds
forskningsfartyg Ant arctic går under i ismas-
som a (1903). I förgrunden kejsarp ingviner.

6 1 89-08-22 Band vagnar H är rusar en bandvagn fram i snöyran . En
helikopter assisterar.

62 89-08-22 Labb Ett mätinstrument , geodimeter, dominerar
förgrunden men vi ser också en storlabb .
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