
" När jag gör frimärken vill jag
fånga känslan"

Samtal med konstnären Eva Jern
av Thorsten Sandberg

"De båda kv innorna badade ostört ända
till j ul.
På f redag tredj e j anuari f ick man se att
det lyste i bykstugan och rök ur skorste-
nen.

Bonden drar p å sig v intermössan, tar
sin käpp och stöv lar ut.

Bykstugan är reglad inifran.
Han bultar.

Vem är det?
-  Vad gör ni i bykstugan så här dags

och sa här ars?
Vi badar . . .

???

Han star tyst länge, undrar, ti nker vända
om in. Situationen går över hans f örstånd.

-  Gå ut därifrån, skriker han p lötsligt
ilsket.

-  Vi badar, sager Fredri ka.
-  Ja, v i badar si ger mor Sofi.
-  Va ä de f ör f örbannade luderfasoner,

sluta opp me de annars ska jag v isa er.
Bykstugan är min.

-  Va sa han, f rågar mor Sof i.
-  Han kallar oss f ör luder f ör att v i v ill

bada oss rena, sager Fredrika mycket högt
och bonden utanf ör hör det och skriker:

-  Ja ena rik tiga luder är ni, ger er till
att bada meddetsamma ni f irat j ul, men
det är min bykstuga.

Då öpp nar Fredrika bykstugdörren. N a-
ken står hon i öpp ningen medan den kalla
luf ten v irvlar om henne som moln. Stor
och ståtlig och v it sk imrar hon sp öklik t
mot den mörka j anuarihimlen och bonden
står stel av ja, han vet inte vad. En
naken kv inna har han aldrig skådat f örr.
Kallt, mitt i v intern, Fredrika och Sof i.
D et går runt i huvudet, han har bliv it ga-
len. Men Fredrika har en stor bykskop a

TH O RSTEN SA N D BER G, f ödd 1952, är f il
kand i bl a konstv etensk ap och arbetar vid PFA
Sv enska Frimärk ens PR- och inf ormationsav -
delning . I Postryttaren 1989 intervjuade han
f rimärk sk onstnären Ingalill Axelsson.

f ull av rätt varm asklut och tömmer den
rask t över honom och sager:

-  Här ska du f å f ör luder, dej måtte jag
väl kän na sen v i gick i skolan v ilket kräk
du va. A ldrig kunde du läxor a. Du bara
åt, bar stora lass med mat med dej och
bara åt, och hurdan va du inte ve fl ickor-
na. Gå in med dej , annars ska j ag döpa
dej ordentligt, och så låter du oss va if red;
v i bara tvät tar dyngan av oss en gang i
veckan.

Och mor Sof i och Fredrika f ick bada
if red. "

Den här mustiga skildringen är hämtad
från kapitlet " Mor badar" ur Moa Mart in-
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Originalförlagan till frimärket Kvinnor och äp-
pelträd, som kom den 6 oktober 1990. Mär-
ket ingår i utgåvan  till  100-ärsminnet av Moa
Martinsons födelse.
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sons debut roman på Bonniers förlag
K vinnor och äppelträd" fr an 1933. En av

Moas bästa och fränaste böcker, en ligt
henne själv.

Scenen från bykstugan har illustrerats
av Eva J ern på ett av de två Moa Mart in-
son-fr imärken som gavs ut 8 augusti i år,
till h und raarsmi nne t av fö rfatt arinna ns fö -
delse.
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Eva Jern. Foto Per M yrehed.

-
Eva, hur kom det sig att du fastnade

för just den här scenen ur Moa Martin-
sons stora produktion och hur kom mo-
tivet till?

U tgåvan skulle innehålla två fr imärken i
tvämotivru lle, och Moas port rätt bo rde
vara med på det ena. J ag hittade en bra
b ild på ansiktet, ett foto , och ett typsnitt
som jag tyckte stämde med b ilden . Så
skulle jag göra nägot utifran hennes fö rfat -
tarskap på det andra märket.

J ag skissade på ett kärlekspar, tvätt och
hart kvinnoslit , men hittade inte rikti gt
det jag ville ha. D å fick jag ett tips från
PF A :s nya marknadschef, Ruth O landers -
son : "Det f inns en bra sk ildring av kv in-
nor som badar i romanen Kvinnor och äp -
p elträd ".

Började läsa boken noggranne, och det
var ju jätteb ra det där ! Sedan gjo rde jag
skiss efter skiss, d irekt ur min egen läs-
upp levelse.
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N ågonstans inom mig började också en
ny känsla att växa fram : att använda foto-
gratier som skissunderlag, som jag gjo rt i
alla år när jag formgivit fr imärken , kändes
inte bra. J ag tyckte p lötsligt inte rikti gt
om det.

J ag hade en massa croquiteckningar ,
studier av nakenmodeller , liggande hem-
ma och fick för mig att jag sku lle kunna
använda några sådana som underlag till
fr im ärksskisserna. Jag har tecknat mycket
croqu i på fr it iden under de senaste femton
åren .

G jorde en sammanställning av cro qui-
teckningarna och fr imärksskisserna och
gick upp till N ils G Stenqvist , grafi kpro -
fesso r och vår konstnärlige rådgivare. H an
såg väld igt betänksam ut. F linade litet
grand . "Ska du ha det så där?", sa han och
t itt ade fragande pa mig.

J ag berättade att det var en scen hämtad
d irekt frän romanen . "D en där modellen
ser konstig ut ", fo rtsat te han och pekade
på Fredrika i förgrunden . "D et måste du
göra någonting åt. Hy r en modell!"  Får
man det då . . .? ?  'Ja, hyr en modell".

Sagt och gjo rt . D et här var på en torsdag
och förlagan t ill frimärket sku lle vara fär-
d ig på måndagen . H ur skulle jag få tag i en
modell med så kort varsel ? Så kom jag på
en god vän som är konstnär och hade stått
modell och hade tid ! "D et skall bli j ät -
terolig t ", sa hon .

U nder fredagen stod hon modell för
Fredrika, jag arbetade med sk isser under
hela helgen och på måndagen var förlagen
k lar.

D u tyckte plötsligt inte om att använ-
da fotografier som skissunderlag för fr i-
märken, ville jobba fr iare. Vad har lett
fram till den känslan, men först : vilken
roll hade du från början vid PFA?

J ag bö rjade på PF A I976, men int e som
formgivare. Snarare som deltagare i ett
slags workshop . Vi skulle fixa fram allt
som hade med fr imärksmotiven att gö ra
och administ rera verksamheten .

M in egen funktion var grafisk medarbe-
tare och k raven var att jag hade grafisk-
teknisk bakgrund och kunde arbeta med



reprokamera. Men det var också mening-
en att jag skulle förstärka avdelningens
bildkunnande.

Det behövdes en person som kunde se
på bilder och värdera dem, alltså hade
konstnärligt omdöme. O ch som kunde en
hel del om bokstäver, typografi och tryck-
teknik, men samtidigt var rätt allmänbil-
dad . Summa summarum en funktion som
stod mitt emellan administratrören och
den rene konstnären.

Det gick pa den tiden inte att jämfö ra
oss på PF A :s utvecklingsavdelning med
konstnärerna. De var ju, tyckte jag, så
mycket kunnigare. Jag hade inte heller de-
ras kunskaper, dom var ju outstanding.
Men jag kände mig dragen till konstnärligt
skapande och formgivning, och inspriera-
des av konstnärerna vi samarbetade med.
D e kunde ju nägonting som jag inte
kunde.

Jag hade egentligen aldrig tecknat och
målat tidigare. Ja, i varje fall precis bara

börjat , men int e på någon hög konstnärlig
nivä.

Du inspirerades att gå vidare i ditt
eget skapande av de konstnärer PFA an-
litade, det kan jag förstå. Men var detta
den enda impulsen ?

Jag har alltid velat bli konstnär, men
fick av olika skäl int e utveckla den delen
av mig själv när jag var barn. Konstnär
ansags vara ett jobb man int e kunde för-
sörja sig på. Men jag har ändå valt saker i
mitt liv där jag fått hålla på med bild och
konst . Som på PF A .

Men när jag hade jobbat här i t re år bör-
jade jag känna mig alldeles tom, deprime-
rad och utäten. Trots att arbetet var väl-
digt frit t . Bara förlagorna blev bra fick vi
göra på vilket sätt som helst. O ch det
fanns inga ekonomiska hinder. Tyckte
man att något var värt att kolla upp, så
gjo rde man det. Vi sökte oss fram på bred
front .

! SVERI GE ]5 . i #@@mma.

" +«5

Originalförlagan till häftet Svampar  som  utgavs 7 oktober 1978. Svamparna är från vänster i övre
raden tegelkremla. vårtig röksvamp, stolt fjällskivling, kantarell. stensopp och druvfingersvamp.
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För att balansera de negativa känslo rna
bö rjade jag en kur s i akvarellm åleri och
hade turen att få en b ra lärare. H an tyckte
jag var duktig och gav mig mycket upp -
munt ran . M ina kon stnärsvänner ansag
också att jag skulle fortsätt a med måleriet .
O ch jag bö rjade jobba hårt på det .

D u talar om utätenhet och negativa
känslor. Men samtidigt gör du flera fina
utgåvor, bland annat Svampar. Hur
hänger det ihop?

Svamputgåvan var kul att jobba med .
D et var en fr i uppgift , och jag fick mycket
uppm untran och beröm . O ch ändå var jag
tämligen självlärd när jag giord e fö rlagor-
na, hade ännu inte några djupare bild kun-
skaper.

J ag tyckte nog att jag fått rätt mycket
ut rätt at . Men det är så med mig att jag
måste hitt a på nya saker hela tiden , annars
blir det trist . M in upp levelse just då var att
jag hade gjo rt det mesta, och bara hade
patentlösningar kvar på resten . D et kän-
des p recis som att det int e längre gick att
expandera på jobbet .

O ch då, efter mycket funderande och
" med sto r fara för livet" som det kändes,
åkte jag på en fyra veckor lång målarkurs
på G erlesborg i Bohuslän . Bort a från ar-
betet en månad ! D et kändes mycket för-
bjudet. . . O ch sen så kom jag väl igen då,
fick en ny start .

Ater pa arbetet kom jag pa at t jag skulle
kunna måla på delt id . J ag sökte och kom
in på Medborgarsko lan i Stockho lm . Job-
bade på PF A från ått a till ett varje dag och
stö rt ade sedan iväg t ill Medborgarsko lan,
där jag arbetade som en dåre fyra timmar .
Första månaden gick jag ner flera kilo ,
tecknade sa intensivt .

Men målarsko lan var bra för mig. T yck-
te i grunden att jag var rätt p roffsig i job-
bet , men kände som jag nämnt inte att jag
fördjupade mig tillräckligt . En helt ny
vär ld öppnade sig på sko lan, och jag är
fo rt farande bara i utkanten av den .

Påföljande höst sökte jag till Pernbys
målarsko la i Stockho lm och kom in . J ag
jobbade bara med bild . T ecknade och må-
lade. Målade och tecknade. T ecknade

mycket modell och st illeben och fick ett
ny tt sätt att se på bild .

N är man jobbar med fr imärken jobbar
man med design, med dekorering av en
y ta. O ch med ett innehåll som stannar vid
att man visar en sak som ser ut si eller så.
D et hela arrangeras snyggt med typografi
och valö r så att det bildar en helhet .

N är man målar är det int e dekoration
det handlar om, utan djup . Man jobbar
mycket mer aktivt med den tv dimensio -
nella ytan fö r att försöka utvidga den ti ll
en t red im ensio nalitet .

Ett fr imärke ska ju beskriva någont ing,
ge ett specifikt budskap , till skillnad mot
fr itt skapande. Men jag gillar på sätt och
vis också det här dekorat iva, som en fr i-
märksb ild o fta har.

J ag har allti d tyckt att vi pa PFA job bar
fö r litet med ideb iten . Man väljer ut nagot
objekt fö r ett ämne, ger det en dekorativ
infattning och sedan blir det ett fr imärke.
O ch det är väl i och fö r sig svart att fö r-
djupa frimärksmot iv.

Istället för att bara välja ett objekt och
sedan utforma en bra design, vore det
tacksammare att associera k ring ämnet
ifräga. O ch kanske h itta en annan infalls-
vinkel än den första tanke som dyker upp i
hjärnan . Med vissa ämnen kan man göra
så, men int e med alla.

O m vi stannar till en stund vid "fr i-
märket som dekoration", ett begrepp
som du hyser delade känslor inför. H ar
du något exempel på hur du själv jobbat
med en sådan utgåva?

U tgavan Svensk rokoko fran 1979 tyc-
ker jag är en formgivningsuppgift av den
typen . D är fick vi från början en mängd
b ilder, m inst ett tjugo tal, från museichefen
Bengt D ah lbäck på N ationalm useum .
O ch utifrån dessa skulle jag försöka få
ihop en fr im ärksutgåva.

D et var en svår uppgift , och jag resone-
rade mycket med min dåvarande chef Ing-
rid Flo ren . T illsammans titt ade vi pa en
del äld re frimärken , och särski lt häftet ti ll
kung G ustav VI Adolfs 90-årsdag 1972.
Märkena avb ildar gamla kinesiska vaser
och rhododendronblommo r. D et var ju
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Sittande modell. Olj emålning från tiden
198 1- 1983. Pernbys målarskola.

Stående modell. Akvarell 1984.

Klippor i Bohuslän. Oljemålning från 1977.
Gerlesborgs målarskola.

gr«,

Olj emålning från tiden 198 1--  1983. Pernbys
målarsko/a.
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Originalförlagan till frimärket med Johan
Bergengrens kaffekanna i silver från 7764.
Märket ingick i utgåvan Svensk Rokoko som
kom 6 oktober  7 979.

rätt sny ggt , tyckte vi. O ch trodde att vi
kanske kunde gå vidare och utveckla nå-
got frän den iden i roko kout gavan.

Så formades vår uppfattning, både om
märkenas format och utseende. Med
konstfö remäl fran epoken som motiv, till
exempel silverkannan . D e foton jag fått
från Bengt D ahlbäck föreställd e det mest
kända och bästa av det som kommit till i
Sverige under rokokon . D en period i vår
konsthisto ria då även vårt konsthant verk
stod på topp .

Jag p rövade Bengt D ahlbäcks bild er i
mängder av kombinationer. T ill slut kom
jag på hur dispositionen skulle vara :
mindre bilder på de mittersta fr imärkena
och stö rre bild format för de två ytt re. U n-
getär som en inr amning.
N ågra av D ah lbäcks foton kunde jag an-
vända : silverkannan och damport rätt et.
D e andra fungerade helt enkelt inte i dis-
positionen och vi mäste välja nya motiv.

D ah lbäck kompletterade med en teck-
ning, men den gjo rde sig inte i fr imärks-

format . Jag bad honom om ytterligare fo-
tografier av rokokoföremål, skulptu rer,
målningar, po rt rätt eller annat .

"Vi kanske kunde ta Mariebergsum an"
föreslog han och H elena Lutteman , inten-
dent på museets konsthantverksavdelning,
kon taktades. H on tyckte också att urnan
var b ra och den blev sedan utmärkt som
frimärksmotiv.

Men vi behövde ha en pendang till ur-
nan . D ahlb äck kom att tänkta pa den te-
gelfärg ade skulpt uren av Bouchardon han
just fått in . D en port rätterade kakelugns-
makaren C ron sted t . D ah lbäck var rätt
nöjd med nytö rvärvet och tyckte att
sku lpturen skulle kunna testas i frimärks-
utgåvan . O ch så blev det.

Bengt D ah lbäck var en fantastisk män-
niska att jobba med , engagerad i ämnet
och sa öppen fö r ideer . H an var väldigt
rolig när jag besökte honom på N ational-
museum .

"Du f år komma in till stan of tare så f år
du litet kul. Sit ta  där  ute i Kista kan väl
inte vara f ör roligt. Kom hit och titta på
det vackra vattnet v i har här utanf ör,
mellan museet och slottet ", sa han.

H är har jag beskrivit det tradition ella
sätt et att arbeta med en fr imärksutgåva. Vi
utgick från fotografier av föremålen och
försökte sedan hitta en form som var bra
för ett helt fr imärksblock .

I samband med detta p rövade jag också
pa att räkna fram ett helt nytt frimärksfo r-
mat , A2Q . O ch det var stimulerande och
ku l ! J ag hade långa d iskussioner med tryc-
kerichefen Lars-Eric Ewert om banbredd ,
cylinderb redd , omkrets och andra teknis -
ka data.

N är de fy ra fö reml en Mariebergsur-
nan , måln ingen av damen, silverkannan
och porträttskulp turen - var bestämda,
bö rjade C zeslaw Slania sitt gravyrarbete.
O ch i det ingick ett mycket noggrant stu-
d ium av föremålen . Silverkannan till ex-
empel fotograferades från alla håll med
o lika ljussättning. J ust för att Slania skulle
få möjlighet att gravera på bäst sätt , och
skapa vo lymkänsla. Så gjo rdes även med
sku lpturen .
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Frimärksblocket Svensk Rokoko, utgivet till Frimärkets Dag 7979. Märkena är från vänster
potpurrikruka i fajans från Marieberg (1765), damporträtt av Johan Henrik Scheffel, Johan
Bergengrens kaffekanna i silver och Jacques-Philippe Bouchardons gipsbyst av arkitekten  C  J
Cronstedt.

Rokokoutgåvan blev dekorativ och
estet isk, i postiv bemärkelse. Mycket be-
roende på att de föremål som avbildades
var mycket vackra och at t gravyrerna blev
fant ast iska. Men har man otur får man
estetik istället för liv.

Skissförslag till ej utgivet frimärke med pe-
lousen, gräsmattan, vid Haga slott. Skissen är
utförd i gouache.

N är tycker du erfarenheterna från
konstskolorna började synas i arbetet,
och påverka ditt sätt att välja form och
innehåll i fr imärksbilderna?

I bö rjan av ått iotalet gjorde jag ett stort
researcharbete för en H aga-utgåva, som

SVERIGE 3 KR
Skissförslag i gouacheteknik till ej utgivet fri-
märke med ett av koppartälten i Hagaparken.
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ald rig b lev av. Jag hade kontakt med
mängder av personer, specialister på H a-
gaparken och all konst som finns där.

F ick fram ett bra fotografiskt grundma-
terial som jag bearbetade. P lötsligt kom
jag på mig själv med att måla fram fr i-
märksfö rlagor, utifran mina nya erfaren-
heter.

J ag målade av pelousen , den stora gräs-
slänten nedanfö r Koppart älten , vilka jag
också målade på en skissförlaga. Bilden av
pelousen lade jag ut på två sammanhäng-
ande fr imärksskisser för att skapa en hel-
hetskänsla. Vissa invändn ingar kom fran
gravö r håll : kan man gravera efter det
här ?

Förlagorna visades i Konst- och p ro-
gra mradet , men de antogs int e. Skälet var
att ämnet uppfattades som för smalt. I var-
je fall blev skissresultatet mycket b ra och
ger en vision av H agapark en . H ela det här
materialet finns nu pa Postmuseum fö r
den som vill tit ta.

N är jag något år senare började med
G ripsholm-häftet använde jag delvis erfa-
renheterna från rokoko- och H agajobben .
På samma sätt som i fallet rokoko fick jag
en mängd bilder från N ationalmuseum,
nu från Bengt D ahlbäcks eftert rädare Per
Bjurström . O ch efter många försök med
o lika b ild lösningar stannade utgåvan vid
en viss likhet med rokokon .

Jag uppfattar cirkushäftet från 1987
som ytterligare ett steg på vägen för dig
mot en mer självständig konstnärsroll.
Stämmer det?

J a, när jag började med cirkusutgåvan
kändes allt mycket fr iare och jag hade

möjlighet att påverka arbetet på ett nytt
sätt . Men utan förarbetet med H aga hade
in te cirkushäftet sett ut som det gör.

J ag p ratade mycket med folk på C irkus-
akademien . Speciellt med en underbar
gammal cirkusart ist som visade mängder
av unika affischer och andra cirkusbilder i
akademiens arkiv.

Men redan fö re besöket hade jag en ide
om vad jag ville göra : en enda stor cirkus-
föreställning ! O ch då hade jag tänkt att
allt skulle ske på alla fr imärken samtidigt .
J ag kom också på att art isterna på märke-
na sku lle leka och jonglera med bokstäver-
na i o rdet C IR KU S. Fö rknippade o rdet
cirkus helt och hållet med lekfullhet .

Men när jag började läsa om cirkuslivet
kom jag underfund med att detta kanske
var en naiv inställning, som bara utgick
från clow nernas verksamhet. D et finns ju
väld igt mycket av arbete, allvar , skicklig-
het och dödsfö rakt hos cirkusart ister. Att
kasta sig ut i luften där uppe under kupo-
len är knappast en lek utan det handlar om
liv och död .

H är i Sverige har vi allt id varit b ra på
akrobatik . J ag fick höra talas om en man
som cyklat enhjuling på lina, stående med
händerna på pedalerna ! H an den ende i
hela världen som lyckats åstadkomma det.

C ykelakrobaten på mitt fr imärket är en
del i häftets helhet . C irkustältet håller
ihop fö reställningen och art istern a är in-
zoomade. Ett försök att få tag i de verkligt
spännande, roliga och vackra situatio-
nerna.

C low nmot ivet följde den ursp rungliga
iden , där den fine clown en i vitt jon glerar

r >  1)  -

i
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g i ot a

Originalförlagan till
frimärksblocket
Svensk cirkuskonst 200
är
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Skiss till frimärket Clowner ur utgåvan
Svensk cirkuskonst 200 år.

med bokstaver och den andre litet ruttiga-
re klädde clownen - Augusten - försö-
ker störa balansakten.

Bokstäverna i ordet Sverige och valören
blev en historia för sig. Det är vanligt med
triangelformade dekorationer och former i
manegen. För att fånga upp dem valde jag
stilen Fut ura Black, som bygger på geo-
metriska former. Jag arrangerade SVERI-
GE som manegedekoration, och det blev
en rolig lösning. På cykelmotivet satte jag
texten på snedden, som en dekorerad
stödstolpe t ill tältd uken.

Hur tror du att du hade gjort en ut-
gåva som Cirkus för tio år sedan. Lika
sval och estetisk som rokokon?

Det vet jag inte, eftersom de tva uppgit-
terna är så olika. Då hade jag i varje fall
int e samma kunskaper om bild som idag.
Rokoko var ett försök att göra något ut-
sökt, i cirkusutgåvan är det kreatören i
mig som på ett friare sätt får komma fram.
Men det har varit mycket hårt arbete un-
der de här åren för att nå dit.

Ett försök i tillämpad formgivning - att
vara grafisk formgivare och lägga till något

mer - var väl också utgåvan Bordtennis-
VM . N är jag gör frimärken vill jag fånga
känslan i ämnet . Det är så jag jobbar. Ja,
överhuvud taget vad jag än håller på med
så försöker jag göra det.

I Sverige gor vi inte sa mänga fanta sifri -
märken och C irkus är kanske ett försök i
den vägen. Våra fr imärken har en mer ve-
tenskaplig och fakta späckad inri ktn ing pa
nägot sätt . D et har ju alltid varit vikti gt att

innehållet i bilden skall kunna bekräftas.
Jag tror att den vetenskapliga prägeln

delvis hänger samman med filatelisternas
krav. De ger gärna en sådan dignitet åt sin
hobby . Att utreda och forska litet kring
frimärket och placera in det i sitt samman-
hang. Men det finns också en väldigt stark
knytning till de ämnesspecialister vi sam-
arbetar med .

Den här vetenskapligheten leder ofta till
bra resultat i vissa utgavor. Jag skulle inte
ens idag kunna tänka mig att själv göra
egna bilder t ill rokokoutgåvan, det skulle
också kännas främmande. I ett sädant äm-
ne finns ett ypperligt material att bara ösa
ur. Allmänt kan jag väl säga att konstföre-
mål illustrerar sig bäst själva på frimärken,
utan omvägen kri ng avmalning.

Rokokon är på något sätt ett otriare äm-
ne än cirkus. C irkusämnet är mer av fri
konst , mer av en tolkn ingsuppgift där det
förstås går att få in mer av sin egen person-
lighet .

Att jag idag jobbar som konstnärlig
formgivare handla r inte bara om min egen
utveckling i takt med maleristudier och
annat. D et handlar också om att Posten
och företaget PFA har utvecklats.

N är jag började här för fjo rton år sedan
skulle de anställda göra vad de blev tillsag-
da, och gjorde man något annat var det
inte populärt . Man insåg inte heller att vi
som kom utifrån var en resurs. Vi hade så
annorlunda yrkeserta renheter.

Vi skulle inlemmas i det postala syste-
met, och det blev så att man delvis började
sträva efter det själv. O ch det var ju inte
bra. Förr var det mer av: får jag det här,
tö rs jag det här. N u är det : jag ska. Men
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fort farande händer det att jag stä ller fra-
gan : får jag det ?

D et måste ju finnas ett bra klim at att
jobba i även för bildkreatö rer, som inte
alla gånger tänker på formalia som brev-
hant ering och diariefö ring. O ch det kli-
matet är kanske int e ett regelklimat, utan
någo t annat. D en avdeln ing jag jobbat på
under alla mina PF A-år har ändå erbjudit
en sto r frihet i fraga om ideer och nya
lösningar på själva bildskapandet.

M an har låt it m ig göra b ilder, och det
redan från första början . D et fanns en in-
tent ion fr an företaget att skapa en form-
givningsavdelning som fungerar. D en vil-
jan hade förra Pf A -chefen Anna-G reta
W aldemarsson .

N är Ingalill A xelsson kom t ill oss i bö r-
jan av ått io talet d rev hon p rofileringen av
fo rmgivarna väld igt hårt . H on var utbi l-
dad frim ärksfo rmgivare fran Konsthög-
sko lans gravyrsko la, till skillnad från mig.
J ag har p lockat litet här och litet där :
form givning, konstvetenskap och måleri.

J ag tycker att Ingalills lansering av oss
formgivare var b ra. Själv ifrågasatte jag
min egen kunskap för mycket och hade
för dålig självkänsla för att våga sticka ut
hakan .

Skickliga fr imärksformgivare är ju ett
b ra säljargument för PFA . U ngefär som
gravörerna har varit i många år.

E VA } £ RN är f ödd 1943  i  Gäv le. Studier v id
Graf iska Institutet 1965- 1967 och på D en
Grafiske H ojskoles i Köpenhamn speicallinje i
graf isk f or givning 1967- 1969. Studier  i
konstv etenskap v id Stockholms universitet
1971-- 1975. Kurser v id Medborgarskolan och
pa Konstf ackskolan i Stockholm samt Gerles-
borgsskolan  i  Bohuslän under 1970-talet. Per -
by s malarskola 1981- 1983. Verksam på PFA
med produk tutv eck ling sedan 1976.

Eva J ern har på o lika sätt medarbetat i föl-
jande frim ärksutgavor :
I R oslagens f amn (1977) : första p rojektet ,
typografisk formgivning av fr imärkena.
Kattuggla (1977) : typografin .
J ulförberedelser (1977) : pro jektan svar,
deltog i u rvalet av fotoförlagorna, typo-
grafisk utformning tillsammans med In-
grid Flo ren .
Fra k rist a samf und (1978) : pro jekt , ide,
u rval av fotografier t ill förlagorna och ut-
formning av fr imärksbilderna, typografin .
N orrpil (1978) : p rojektet.
Sv ampar (1978) : utformningen av trimär-
kena och typografin .
Väggtex til (1978) : p rojektansvar, utto rm-
nin g av frim ärke och typograt i n .
Göta k anal ( 1979) : p rojekt , ide, urval av
foton t ill förlagorna, utformning av fr i-
märkena och typografisk lösning.

t
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J ohan Olof Wallin (1979) : projektarbete
med gravö ren M ajvor Fr anzen .
Sv ensk rok ok o (1979): projektansvar, ut-
formning av fr imärken och fr imärks-
b locket .
Gädda  (1979) : typografin.
Ta hand om (1980) : typografisk utform-
nmng.
Företagspost (1981) : typografin .
j ulpost 1980: projekt, ide, val av b ild rill
förlagan , typografin .
Vilda ork ideer ( 1982) : pro jekt, urval av
b ilder från JW Palmstruchs botaniska
verk, utformning av frimärkena.
J ulpost 1982: pro jekt , urval av bilder från
gotländska glasmalningar, utfo rmning av
fr imärkena.
N orden 83 ( 1983) : proiekt, b ildval och ut-
formning av fr im ärkena efter foton .
VM i bordtennis (1985) : projekt, ide fri-
märksförlagor.
Birger Sjöberg 100 år (1985) : frimärksför-
lagan

Stockholm 86 I V (1986) : p rojekt, ide, fr i-
märksfo rmgivn ing
Rabattf rimärk en (1987) : layout av frim är-
kena och urval av motiv t illsammans med
G allie Eng.
Konst på Gripsholms slott (1987) : fr i-
märksuttormn ing.
Sv ensk cirk usk onst 200 år (1987) : fr i-
märksutto rmn ing .
Sk ara 1000 år (1988) : frimärksutform-
nmng.
Tornsvala  (1988) : typografin .
j ulpost 1988: projektansvarig.
E UR O PA 89: frimä rksutfo rming.
Sv ensk a hundar (1989) : frimärks utfo rm-
nmng.
Ry ttar- VM  (1990) : fr imärksutformning.
Moa Martinson JOOår ( 1990) : frimärs kut-
formning.
Bellman och Taube (1990) : typografisk
utformning.

t
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