
Wall hornsgravyrer
av Arne Car/bom

G ravyrkonsten är gammal. Kopparsticket
uppstod i renässansens guldsmedsverkstäder.
T ekn iken, att med gravstickeln göra spår i

me tallplatta n. , har inte förändrats.Kopparplät
som material har varit dominerande. G ravyr i
stål var i me okänd när man i England äterupp-
livade metoden på 1820-taler.

Kopparstick och stålstick har använts både

för repro dukt ion och som konstgra fik. Efter-
som stålet är hårt och inte så lätt låter sig följa
konstnärens intent ioner fick stålgravyren så
småningom ett annat område än konsten.
Metoden medger fina och täta linjer och ger
ett exakt tryck som är svärt att efterlikn a,
varför den har komm it att användas for värde-

tryck, framför allt sedlar och frimärken.

N är det svenska posv erket 1920 övergick
i ll att framställa frimärken i stältry ck fann

man ingen som behärskade gravyren. Man
fick söka hjälp från utlandet. Frimärke n gra-

verades i C anada. De invandrade gravörerna
M axM irowskyoch Paul Wilcke gjord e gravy-
rer for ett antal frimärken.

Svenska gravörer
En ny rid började när postverket anställde en

egen frimärksgravör. Dervar Sven Ewert ,som

debuterade med G ustav V:s jubi le umsmärke
1928 och som verkade +ill 1958. N är Ewert

fyllde 50 r 1945 so d det att läsa i D agens
N vheters gratul ation att det behövdes en
medhjälpare vid frimärksframställningen.
Ewert hade dä nästan ensam svarat törgrave-

ringen under ett par decen nier. Den unge
Arne W all horn vände sig rill generald irektör
Ö rne och fick arbetet sedan han hade visat
prov pa sitt kunnand e och fätt stöd av konst-
nären och professorn O rre Sköld.

W allhorn hade redan erfarenhet i gravyr-

kons ten . Han fick efter att ha slutat skolan

Arne Wal/horn med förlagan till ett frimärke,
utgivet inför den stora utställningen Stock-
holmia 86. Motivet är ett Oscar II- frimärke
1891, graverat av Wal/horns föregångare Max
Mirowsky.

anställning på ett företag som tillverkade me-
daljer och märken. På kvällarna gick han i

T ekn iska Skolan, som Konstfack hette på den
riden. H an fortsatte sedan på Skolan for Bok-
rryck och Reklam konst och kom 2 1 år gam-
mal in på den grafiska linjen pä Kons takade-
mien . Bland lärarna fanns då H arald Sallberg.
Emil Johansson-T hor och Arvid Fougstedt.
Efter akadem iären arbetade Arne W allho rn

hos Sporrong & C o som tecknare och förko v-
rade sig dessutom i metallgravyr.

H an hade goda förkunskaper for frimärks-

gravyr men det tog ändå rid att under Ewens
ledning tränga in i stålstickets konst. Att, som
grafikern pa 1700-al et Per G ustaf Fl oding
utt ryckte det, använda :". . streck och puncter,

pa mängf al d igt sätt krökte, wr i d ne, bre dewi d
eller korsvis öfwer hvarann an lagde."

Under träningens år gjorde W all horn bak-
grund er, valörsiftror etcetera rill frimärken
och dessuto m mänga datums tämpl ar. Up p-
gifternas svårighet ökade och rill slur fick han
gravera ett frimärke på egen hand . Det var
ishockeyspelaren på 15-öresmärker i utgåvan

Riksidrottsförb und et 50 är 1953.
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U tgivn ingen av frimärken m ed nya motiv

var ganska sparsam under många år. Från

m itten av 1960-talet öka de antal et marka nt

och som en följd av detta krävdes flera nya

gravörer, anställda eller frilansare, kanske med

nya synpunkter på gravyren . Arne W allhorn

svarade för kontinu iteten und er fyrti o är fram
rill pensionering en 1986 .

Förlagor och gravyrer
D e gam la frim ärkskonstnärerna, O lle H jortz-

berg, Einar Forseth , T orsten Schonberg och

andra, teckn ade förlagor i et grafisktmaner,

tillrättalagt for gravören att d irekt överföra,

linje fö r linje, punk t fr punkt. D et a ändra -

des när nya konstnärer m ed and ra utt ryckssätt

anl itades. Foto grafier kom m er och mer i

b ruk. G ravörerna blev friare och inre under-

kastade teckn arnas linjeföri ng eller fo rms ys-

rem .

Det började med idrott
O riginalteckn ingen rill ishockeyspelaren

gjordes av Lars N orrm an , mest känd för en

förenklad stil med hela fargfalr. Förlagan rill

spelaren är m era detaljerad . Figuren är uran

rörelse och uran bakgrund . W allhorn förbätt-
rade b ilden med en yra som uppfattas som is

med speglingar. N orrm ans bokstäver och sif

ror änd rades och gjordes negativa. H ela fri-

märksbi lden fick en mjukare och mera levan-

de fram toning.

W allhorn graverade ännu en id rottsbi ld

under denna rid , err frimärke med en skid lö-

pare. Stig Blomberg teckn ade förlagan, som

en skulpturskiss. G ravyren fick fram löparens

rörelse, mot en tät bakgrund .

Abstraktion
N är SAS gick dl igt . tio är efter start en. gav

m an ut ett goodwill-frimärke, gemensam t i

Sverige, D anmark och N orge. D er svenska

och det danska frimärket trycktes i stälgravyr.

M otivet , av Ph ilip von Schant z, var ett st il ise-

«%
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Riksidrotts-
förbundet
50 år.
Ishockey-
spelare
av Lars
Norrman.

Förlagan.

Världsmästerskapen på skidor 1954. Skidlö-
pare i  Mora-Nisses  stil, tecknad av Stig
Blomberg.

rat flygplan i en moln formation , påm innande

om konstnärens "Pilotsvit" . G ravyrens tekn ik

med långa parallella linjer och fina nyanser

visade sig vara den rikt iga for att äterge förl a-
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SAS 10 år 196 1.
Förlaga: Philip von Schantz.

SVERI GE3R

Viking
Eggeling
{1880-
1925).
Målare
och film-
skapare.
Frimärket
utgavs
1980.

gans int ryck av hög fart pä hög höjd. Frimär-
ket tryckte s himmel sblätt.

Svensken Viking Eggeling skapade 1921
en av de första nonfigura tiva filmerna , kallad
"Diagonalsymfoni". En rura ur denna film
blev förlaga för err frimärke. I gravyren gjorde
Wallhorn figuren omvänd mor filmen, nega-
riv mor blå borren, någor som koncenrrerade
intry cket av frimärksbilden.

Djur

Ett älghuvud tecknat av Harald Wiberg tryck-
res på err frimärke, i mörkt brun färg mot vit
bakgrund och med typografin i blätt. Älghu-
vuder, vackerr graverar, blev en bra bild, enkel
och klar. Gravyren var ledigare än den strikta
linjegravyren. Hårer på djurers hals ser natur-

SVERIGE9OoEe
Älghuvud 1967.
Teckning av Harald Wiberg.

r
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Förlagan.

ligr och mjukt ut,ätergiver med omväxlande
täta och glesa linjer och punkter.

Arne Wallhorn graverade flera djurbi ld er
under årens lopp, bland andra en trand ans, ett
vackert rådjur, en utter och en padda.

Teknik

SJ:s 100-ärsjubile um 1956 gav anledning rill
ug ivning av rre frimärken. Konsrnären Mark
Sy wan, som en gång varir Wallhorns lärare,
tecknade motiv frän järnvägens rekniska sida.
De båda märken som graverades av Arne
Wallho rn visade det gamla loket "Fryckstad"
och Årsrabron. På förlagan är röken från Joker
recknad kompakr. I trycket blev den likerrlirer
åskmoln. Bilden av bron blev annorlunda,
ganska diffus. För att lätta brospannet gjordes
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"Fryckstad."
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de bortre delarna av bron förtonande i en tunn
gravyr. T yvärr trycktes frimärket i en ljusgul
färg som int e låter de finaste detaljerna fram-

träda.
En metod för framställning av stäl,päbör-

jad 1858, blev föremål för ett jubi leums mä rk e
hundra år senare. Sven Erixson, X-et, teckna-

de en konverter, err slags smälu gn. Förlagan
var rent målerisk. T eckn ingen med sina fly-
tande kont u rer fick W allhorn överföra till

gravyr med mycket små och välplacerade
streck och punkter. 1 en intervju har han sagt
art djupet i bilden fick han fram genom ett

slags frihandsgravyr av bakgrunden.
Frimärket blev ovanligt vackert. G ilbert

Svenson skrev: "Den uto mordentligt och

känsligt utförda gravyren visar Arne W allhorn
på höjden av sin konstnärskap."

Sven Erixson själv ryckte att konvertern

likn ade en urtidsfägel.

Årstabron.

Jubileumsporträtt
H ur färgen kan påverka den graverade bilden

syns på porträttet av Verner von H eidenstam
på ett frimärke som kom ut 1959. Det trycktes

Götstalet 100 år.
Teckning Sven Erixson.

Förlagan.
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VERNER VON
HEIDENSTAM

1us9 - 19594

Verner von
Heidenstam
(1859- 1940).
Förlaga: Stig Åsberg.
Porträttet efter ett
foto fran 1920-talet.

Carl Gustaf Pila 196 1.
Född troligen 1711,

död 1793.
Ur "Gustav 111:s

krönin g "

i tvä valörer, i rött och i blått . D en röda

varianten gör inte rättvisa ät gravyren, det blå
märker blev bra.

Förlagan av StigAsberginneh ll er H eiden-
stams huvud , en strand med spegling i vattnet
och ett dött träd med stjärnor mellan grenar-
na. Asbergs symb olik är oklar. Strandmotivet

lär ha med Vättern att göra. Der döda träder
mot natth imlen kan möjligen syfta på att
H eidenstam under lång rid inre skrev något.

Den komplicerade bilden blev, särskilt i

den blåsvarta färgen, ett fint grafiskt minia tyr-
blad . W all horn använde här för första gången
en gravy rtekn ik som skilde sig från den han

hade lärt av Ewert, med punkter i ställer för
linjer. H eidenstams här blev lufi gare än i den
traditionella stilen, hans panna fick ett skim-
mer.

T ill m innet av CarlGustaf Pilo valde Pos-
tens konsrråd der självporrrätt han målade i
kanten av sin stora tavla "G ustav III:s krö-
ning". Arn e W allhorn fick i uppdrag att teck-

na förlagan och att göra gravyren. Dec var

egentligen en omöjlig uppgift, detta ace ta ett
stycke ur en monume ntalmälning med
många figurer och göra en grafisk miniatyr av
det. W allhorn blev tvingad att skära handen

ant ingen av Pilo eller av Marcin. Der blev den
senare som blev stympa d . Färgen. blå eller
brun, kom inre i närheten av Pilos skim rande

kolorit. Att frimärksbilden ändå blev ganska
bra är gravörens förtjänst.

T orgny Segersredr var född 1876 och upp-
märksamm ades med ett frimärke 1976. Ing-
rid Svensson hos PFA gjorde ett collage av ett

porträttfoto och första sidan av G öteborgs
H and els- och Sjöfartstidni ng den l juni 19 17.
W allhorns insats blev ett mästerstycke i m ik-

rogravyr. T roes att tid ningstexten är mycket

60TERRS "WEIS- OH SI- .-- . .  · epa, err--.
- « G 4 55MAN
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Torgny Segerstedt ( 1876- 1945). Huvud-
redaktör för GHT Förlaga: Ingrid Svensson.
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Förlagan.
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kraftigt förm inskad kan den läsas, lår vara m ed

förs to ringsglas.

N OBELPRIS 1901  • /

PR:: :E•-•fl"·i,,I ...
vON BEHRING  {-} - , hi

o leg3;3,
E'

SVERIGE 20
Nobelpris 1901. Frimärke 1961 av Stig
Åsberg. Typografi av Vidar Forsberg.
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SPIT TELER
NOBELPRIS 1919

Carl Spitteler {1845- 1924) . Förlaga av
Lennart Forsberg. Frimärket utgavs 1979.
Arne Wal/horn skämtade litet med Spittelers
hemstad Liestal i Schweiz. På en skylt som
saknade text och blld ristade han in namnet
Stina Backlund.

Nobelfrimärkena

Arne W allho rn graverad e ett stort ant al po r-

trätt i serien m ed N obelfrim ärkena. Posten

had e beslu tar att på frimärken fira 60-ärsmin-

net av u td eln ingen av det förs ta N obe lpri set

190 l . D et föll b ra ur och m an fortsatte på d en

inslagna vägen .

Fö rlago rna teckn ad es av St ig Åsberg från

196 1 rill hans d6d 1968 . D äreft er fort satte s

arb etet av Lasse Soderb erg 1969- 1973 0ch av

Len nart Forsberg 1974 198 1. Komp o sitio-

nen var hela riden likartad , m ed porrrätt av

pri stagarna , ibl a n d m ed tillägg av en d etalj

från deras m iljö eller deras verk. Asbergsbilder

var ganska träaktiga, Söderberg s och Fo rs-

bergs litet led igare. G ravyren b lev följaktl igen

först form ell, för att sedan bli friare. Po rträtten

blev bättre på grund av bättre fotom aterial.

Byggnader och städer

En serie frim ärken med m o tiven svenska

byggnadsm in nen päbö rjades 1962 och fort -

satte un der flera år. Si g Asbergteckn ade

N orderp o rt i V isby ri ngmu r. Postmu seiche -

fen G ilbert Svenso n påstod att förlagan var

kopierad efter ett foto hos Riksantikv arieäm-

berer, någor som ko nsrnären rillbakavisade.

Ingen har sedan ifrågasatt b ild m akarnas sätt

att arbeta. Fo ton har vid flera t illfällen varit

u nderlag för förlago rna.

Bilden av N o rderp o rt är d ram atisk, ställd

m o t nat th iml en. Bakgru nd en är graverad i det

trad ition ella ru tmö nstret . M önst ret syns bak-

om ett par av m ur ö pp n ingarna, så att de ser ut

att vara försed da m ed galler, en icke avsedd

effekt. G ravyren , i b land tekn ik, fram träder

mycket fin t, bäst i den blä frimär ks variant en.

G ripshol m s slo t b lev en frimärksb ild

1967 . D en m ångsid ige ko nsrnären och sceno-

grafen Sven Erik Skawo n ius fick u ppd raget att

gö ra förlagan . Slo ttet ser teateraktig ut, m ed

en aur a, ett ljus kr ing ko nt ur erna. D etta är i

förs ta hand ett önskem ål fräntry ckeri et. Fri -

m ärket är try ckt i tvä färg er, rö tt och b lått.
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Gripsholms slott.
Förlaga: Sven Erik Skawonius.

Byggnads-
minnen
1965.
Norderport
i Visby
av Stig
Åsberg.

T ekniken var inre så utvecklad art man kunde
lita pa passningen mella n färgyt o rna.

En sror del av frimärks ytan up ptas av Vasa-

vapnet. De små deraljerna är skickligr gravera-
de. Man kan t ex skymta vapnets ginbalkar

bakom de uppresta lejonen .
Även om gamla städers grundläggningsär

är obestämt finner man lätt en lämpl ig tid-

punkt för err jubileum. U nder 1984 firades
<ler i Jönköp ing, N orrköping och Karlsrad . I
err häfte kallar Äldre städer fick man hisroriska
glim rar från de jubi lerand e städerna plus tre
rill, näm ligen Sigruna, Vadsrena och Gävle.

Svenolov Eh ren som gjo rde förlagorna
gick rill Erik D ahlberghs "Svecia an tiqua et

hodierna ". H an ändrade litet, gjorde några

illä gg och skapade sex deraljrika ravlor. Från
dessa förebil der utförd e Arne W allhorn ett
stort och väl genomfö rt gravyrarbete med
variationsrik tekni k .

Skulptur

D er har sagrs, bland andra av Jurgen von
Konow i boken "O m grafik" , (M alm6 1967)
att koppargrafiken (och därmed srålgravyren)
rill sitt väsen ligger närma st skulpt uren. Ett

ny ck är en avgjutni ng i papp eret. Ur den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----,
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Jönköping. Sigtuna. Karlstad. Norrköping. Gävle. Vadstena.
Äldre städer. Förlaga: Svenolov Ehren.
Fem bilder fritt efter Sveciaverket. Norrköpingsvyn efter en litografi från 1800-talet.
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Carl Milles (1875- 1955) . "Folke Filbyter" i
"Folkungabrunnen" i Linköping, utförd 1927 av
Milles. Frimärket trycktes i en violett färg som
inte framhäver gravyren.

•  EUROPA

synpunkten är al la djupry ckta frimärken
skulpturer, mycket grunda reliefer.

N är det gäller arr återge tred imensionella

kroppar på papperets yta har gravören ingen
nytta av linjens relief. D er är frekvensen av
linjer som modellerar volymen. På frimärken
är utry mmet för linjesysremer mycket liret. Err
exempel är frimärker rill Carl M illes ' minne

1975, på vilket Folkung abrunnens rytta rstaty
är förminskad rill en höjd av 25 mi ll im eter.
Arne W allhorn tänjde gravyrens möjligheter

så att bilden ändå ger int ryck av att föreställa
en friskulpt u r.H an hade ett personligt intr es-
se av konstverket eftersom hans far hade varir

med om att hugga ur brunnskarets reliefer.
Europafrimärkena 197 4 hade temat skulp-

rur. Ett av de svenska frimärkena avbildade
Bror M arklunds "Gestalt i storm" i Trell e-

borg, efter en fotoförlaga. D en kraftiga gravy-

ren ger en god föreställning om volym och
strukt ur. Men man kan inre begära att bilden
skall kunna ge mer än en aning om skul ptu-

rens mäktighet.
Skulptur och kalligrafi tecknades av Ker-

stin Abram- N ilsson på samma frimärke , utg i-
vet till m inner av H ans Järta. Skul pturen var
en medaljong av Sergel och skriften var ingres-
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Förlagan.

Europa-
CEPT
1974.

"Gestalt
i storm"
av Bror

Marklund
(1907-
1977) .

- EUROPA -
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Hans Järta 1974. Politiker och skriftställare
(1774- 1847) . Förlaga av Kerstin Abram-
Ni/sson.
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sen rill 1809 års regeringsform. M edaljongen
är som sig bör återgiven i tradi tionell linj egra-
vyr. G ravyren av den utsirade texten är mycket
konstfärdig. Varje detalj finns med, blommor,
namnen och sym bolerna för de fyra stånden,
kronor, kalk, mercuri usstav och spade.

Grafik

Att äterge grafik med grafik kan ge fina resul-
tat. G raziella hette en liren parisiska som sökte
arbete som modell hos Carl Larsson. H an

ryckte att hon var rörande och tecknade hen-
ne iblyerts. Av teckni ng en blev en etsning som
i sin tur blev förlaga for frimärket. G ravyren är
exakt, till och med kanta vtry cket av etsnings-
plåten kom med i b ilden. D et blev ett brunt

och vackert frimärke, som kanske hade blivit
ändå vackrare i svart .

5 I' '
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Graziella 1982. Etsning av Carl Larsson. En
liten italiensk flicka som frågar om hon kan
passa till modell.

Måleri

Åren 1970- 1971 utgavs två fri märken med
besläktade mot iv, medeltida takmålningar i
Dädesjö och Södra Rada kyrk or. Frän D äde-
sjö kommer Staffan som vattnar sina fälaroch
från Södra Råda den förlorade sonen som
svinvaktare.

Arne W allhorn tecknade förlagorna och

Staffan
Stalledräng
1970.
Takmal-
ning från
1200-talet
av Sigh-
munder i
Dädesjö
kyrka i
Småland.

Förlagan.

"Råda-
medaljong"
1971.
"Den
förlorade
sonen".
Takmålning
1494 i Södra
Råda kyrka
i s ö
Värmland.
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ut förde gravyren. Inre bara målningarna är väl
återgivna utan också deras und erlag, takbrä -
derna med synliga spikhuvuden. G ilbert
Svenson sk.rev om Staffan, arr gravyren " . . rar
väl vara på den spröda poesien hos detta

mästerverk frän högmedeltiden". Den förlo-
rade sonen, i M äster Amunds förenklade stil
med tydliga kon ture r, är också väl skild rad .
Bild ern a trycktes int e i färg, men ficklitet ton
genom arr papperet är svagt färgar i rosa resp

grö nt .
Att reproducera skulp tur på frimärken är

vanskligt . Att försöka återge en rent koloristisk

mälning som Zorns "Kyrkf ärd i M ora" är ett
experiment . W allhorns skickliga gravyr lyck-
ades dock fäng a, inte färgen men väl formen,
i nästan rent punktman er. Frimärke t fär be-
traktas inre i första hand som en konstbild
utan mera som en dokumentation av mål-

nmngen.

I Oalom 1973.
"Kyrkfärd i Mora" av Anders Zorn 1889.

Film

Från filmen lånades bilder vid ett par tillfällen.
Den första var en ruta u r Eggelings abstrakta
film, senare utkom ett helt block, benämnt

Svensk filmhistoria. Ett av motiven i h fret
var en stillbild ur "Int erm ezzo" frän 1936,

med Ingrid Bergman och Gösta Ekman.
Arne W allhorn tolkade båda dessa foto gra-

fiska förlagor. T rors att skädespelarna s ansik-
ten är mycket små är porträttl ikheten beund -
ransvärd . D eras drag är rill största delen bilda-

de av små punkter av olika storlek.

Svensk filmhistoria 1981.
"Intermezzo" med Ingrid Bergman
och Gösta Ekman.

Det svenska samhället

Ett frimärke gavs ut när rvåkammarriksdagen

jub ilerade 1966. Man valde arr som symbol
avbilda representationsreformen s till skynda-
re, Louis de G eer. H ans porträ tt tecknades av
Ph ilip von Schantz. Konstnären är specialist
inom grafiken, men lade inte förlagan rill rätta
för gravören. D en hade en mälning sstil som

liknade X-ers förebild för Götståler. De Geers
ansikte är omgivet av en ljus spalt, hans vita hår
och kindskäigg. T olkni ng en blev lyckad . G il-

bert Svenson menade arr W allhorns gravyr i
sin mjukhet påminner om akvatint och tar

fram det bästa i von Schantz' teckni ng.
Folk.rörelserna har stor del i det svenska

samhällets utveckling. D e äldsta folkrörelser-

Representationsreformen 100 år.
Louis de Geer (1818- 1896) .
Förlaga: Philip von Schantz.
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Tältmöte hos Pingströrelsen.

Barngudstj änst hos Svenska
Missionsförbundet.

Nattvard vid Evangeliska
Fosterlandsstiftelsens mission i Hosanna
i Etiopien.

Frälsningsarmens musikkar i Stockholm.

Vuxendop hos Svenska Baptistförbundet.

na var frikyrkorna. Bilder från deras verksam -
het samlades i häftet Fria kristna sam fund
1978. D er är ett ämne som särskilt passade
Arne W allhorn som är varmt religiös. M ed

fotogr a fier som förlagor graverade han mär-
ken med bilder från Pingströrelsen, som är
hans hemvist, från Svenska Missionsförb un-

det, Evangeliska Fosterland sstiftelsen, Svens-
ka Baptistförb undet och Frälsning sarmen.

Fotoreport age brukar inte leda till de bästa
frimärksbilderna. I detta fall gjode gravörens
inlevelse att resultatet blev lyckat. D er blev
levande bilder, graverade med alla konstartens

finesser.
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Trycket
Arne W allhorn arbetade under en rid då
tryckeriers resurser så småningom förbättra-
des. U nder många år kunde man använda

högst re färger i stälgravyr.
N umera har man så gott om obegränsade

möjligheter rill färgtryck, också med offset.
W allhorns område var den ursprungliga stål-

gravyren i en färg.

Arne W allhorn har ägnat sig åt annan
konst än frimärksgravyr. H an har formgivit
och dekorerat porslin år Bing & G röndahl och
graverat port rätt , mycket större in frimärk en.
H an målar och tecknar bokillustrationer. I en

d iktsamling, utgiven i Stockhol m 197 1, sam-
man fatta de han ett landskap i en enda, lång,

vågrät linje tvärs över det for övrigt nästan
tomma uppslaget. Så umy cker en linjens
mästare rymd och horisont.
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