
"Ett frimärke skall se ut som ett
frimärke"

" 1948 svor jag att aldrig mer se åt ett fr imärke  -
sedan dess har jag formgiv it 59 stycken!"

Samtal med Svenolov Ehren
av Christina Jägerbäck

Sven olle, som han kallas rill vardags, är kanske

mest känd som målare och grafiker med
många strängar på sin lyra. I N atur och Kul-
turs Konstlexikon frän 197 1 kan man läsa

följande:

Ehren, Svenolov, f. 1927 i Stockholm.
Målare, tecknare och grafiker.
Utbildning: Otte Sköld, K K H (Kungliga Konst-
högskolan vid Akademien för De Fria Konsterna).
I huvudsakligen jordfärger och svart med formfast
uppbyggnad och mustig kontur, vilket även gäller
grafiken, visar Ehrenstark fantasikraft ofta
förenad med drastisk humor.

- Det där stämde kanske då, idag jobbar jag
inte längre med kont urer. Sedan borde man
också nämna att jag arbetat med teatersceno-
grafier och , fram för allt, med bokillusrati o-

ner och bokomslag. Jag har gjort cirka 80
scenografier, illustrerat omkr ing 100 böcker

CH RIS TINA JÄ GERB4 CK,f 1952, r b etar se-
dan 1988 o m proj ektledare på Posten fr imärkens
utvecklingsavdeli ng. Tidigare verksam pa Post-
museum. Christina l i gerbäck ärfil kand i konst-
vetenskap , historia och italienska samt har de
senare åren vidareutbildat sig i grafisk formgiv-
ning. grafisk teknik och kalligraf vid Grafi ska
Institutet.

S VEN OLO VEHREN är ena v de konstnä rer s om
har formgivit flest svenska fr imärken. Hans förs ta
fr imärke, Ti m merflottning, utkom 1970. M ed sin
senaste utgäva Vikingar, ett häfi e om ätta frimär-
ken, är han up pe i sammanlagt 59 mä rken.
-  Vilket är da Ditu bästa fr imärke?
-  Joo, det är det där 60:e . . . !

och gjort d rygt 800 bokomslag. Bland böck-
erna kan man nämna D en svenska historien,

Vikingarnas värld, Stockholmsbilder och

N ya Stockholmsbilder som Stig C laesson,

SLAS, och jag gjorde tillsammans.

-  M ed en sådan bredd som Du har kan j ag inte
låta bli att undra över Din bakgr und; varför
blev Du konstnär och vad har Du f r utbild-
ning?

- Jag hade inte mycket att välja på, under min

skoltid satt jag mest och ritade och målade i

Svenolle i sin nya atelje pa Söders höjder, den
byggdes en gång för Anders Zorn.  -  När vi var
unga och gick på Mejan (Konstakademien)
hade vi alla ambitioner . . .  nagon skulle måla
bättre än Picasso osv. När j ag gick hemåt på
eftermiddagarna, mot Skinnarviksgränd via
Slussen, brukade jag spana upp mot Zorns
atelje och tänka "En dag skall jag sitta där uppe!"
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Illustration till Stig Dagermans Bröl/opsbesvär.

ställer för arr läsa läxor. M in far hade visserli-
gen räknar ur att jag skulle bli den förste i hans
och mors familj som hade chansen att ta
studenten. D e kom fränmycket svära förhäl-
landen, och nu ville de gärna se m ig som den

förste studenten i släkten . Själv ville jag gå på

målarskola. T ill slur gjorde vi en överenskom-
melse, far och jag. Jag skulle fa ett års ledigt

från skolan och gå på målarskola i ställer. Far
var då i den lyckliga situationen arr han kunde

hjälpa m ig ekonomiskt. V isserligen fick jag
jobba ihop en del själv, som springschas och
annat, men det mesta bekostade han . Enligt

överenskom melsen skulle jag efter året på
målarskolan komma tillbaks och ta studen-
ten. M en efter ett är hos Otte Sköld, sökt e jag
rill Konstakademien . . . och kom in! D er

tyckte far smällde lite högre än studen ten, dä
var jag ju den förste i släkten som kommit in
på en högskola i ställer.

Sa här efterät kan man naturligtvi s hitta
flera förklaringar rill varför man gjorde på det

ena eller det andra sätte t. Jag var knappt 20 år
fyllda och hela världen låg öppen för mig . . .
D et var bara att stä pä!

D et var ju dessutom, vilket är viktigt, precis

efter krigsslutet 1945 4 6, och det var en
mycket op timistisk tid. D et förskräckliga kri-
get var över, fascismen var krossad och alla

människor såg sig gå en lycklig framtid tillm ö-
tes. I Sverige hade vi arbetarrörelsens efter-
krigsprogram och socialdemokratin var stark.
D et startades en massa folkbildn ingsrörelser
och föreningar av olika slag, Konstfrämjandet
kom rill . . . D et var en väldigt p rogressiv tid

och det var lyckat att vara ung och srarra då!

Året som Svenolle tillbringade hos O rre
Sköld , 1946, ägnade han mest år mäleri. 1948

Linoleumsnitt över Mariaberget i
snöglopp, ur Stockholmsbilder.
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Tidigt screentryck
i tre färger.

började han på Konstakademiens målerilinje,
men parallellt började han int ressera sig mer
och mer för grafik. Pä förmi d dagarnagick han

rill måleri-undervisningen, men på eftermid-
dagarna slank han in på Konsrakademiens

grafikavdelning.

- På grafikskolan träffade jag H arald Sall berg,

som var lärare där då och som kom att betyda
mycket för mig- han har förresten också gjort
frimärken! Vid den tiden träffade jag också

Adeline C ross-Eriksson, som just hade kom-
m it till Sverige, och hon lärde miggöra screen-
tryck. Silk- screen var helt nytt i Sverige, och
jag blev faktiskt den försrte i landet at s tälla ut
screen-tryck, det var på Galleri Aesthetica
1950. D er där medförde att jag hade screen-
trycks-kurser för mina kompisar på Mejan,

som jag faktiskt fick beralr för. Screen-trycker
är väldige bra på det sätter att dee kräver inga
stora apparater, tryckpressar och liknande,

utan du kan ha d ina ramar och stå och trycka
hemma i köket, vaska av dem i badrummet

och så vidare. D er är också ett snabbt och bra
sätt at lira sig tänka grafiskt, och samtidigt

lära sig ut nytj a möjligheterna till det ytterst a.
Jag jobbade med ere rill fyra färger; svart, grått

och en arvå srödfärger. Jag lärde mig använda
övertryck för att blanda färger, och framför
allt att tänka ekonomiskt - försöka få maxi-

malt ut tryck med ett minimum av ramar. D et
har jag haft mycket nytta av, int e minst när det

gäller formgivning av frimärken.

-  Jag visste inte att Du höll på med screen-tryck.
Enligt min uppf tning är Du mer ki nd f r
Dina linoleumsnitt.

- Jo, jag jobbade mycket med screen, men
på den tiden var screen-dukarna så grova att

det färdiga trycket ofta sag ut som korsstygns-
broderier. Så jag sökte mig så småningom till
trä- och linoleumsnitt i stället. D et gav större
y dlighet och klarhet. Sen rullade det pa,
jag har gjort väldigt mycket trä- och linoleum-

snitt parallellt med att jag målar. G rafiken

förde med si g att jag helt naturlige hamnade på
bokjobb; bokillustrationer och oms lagsbil-

der.

I bokhyllan hemma hos Sven olle stär hyllme-
ter efter hyllmeter som talande bevis för detta.
T ill de mer omfattande illustrati onsuppdra-
gen hör D en svenska historien om 15 band

och Vikingarnas värld , ett praktverk!
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- Ar historia ett av Dina främsta in tressen, eller
varfär har Du gjort så många bilder med an-
knytning till historia och vikingar?

- Jag har alltid ryckt att historia varit skojigt,
men det är ju som så ofta att det ena ger det
andra. Först gjorde jag rekonstruktionsbilder
rill Den svenska historien, det i sin tur förde
mig in på Vikingarnas värld. T ill den gjorde
jag 300 bilder, över 250 av dem finns med i
boken. I tre år jobbade jag med den. U nder
riden fick jag naturligvis lära mig mycket och
med kunskapen följer intresset. Jag läste Snor-
re Srurlasson, och många av de där sagorna är
ju jävligt märkvärdiga! Erik den Röde och
hans så kallade saga gick i folkmun i säkert en
par hundra år innan den nedtecknades. Då
har den ändå klarar sig så väl att den är en ren
och tydlig historisk skildring av Erik den
Röde och kolonisationen av Grönland. Allt
som står där finns det historiska belägg för
idag.

Der berättas rill exempel att Erik hade en
hustru som hette Tj otild e, och att hon var
kristen men det var inte Erik. H on tjatade sig
till att fä bygga en kyrk a pa Grönland , pa
Brattalid - det var där Erik bodde och där som
sonen Leif föddes. Tjoi lde f ck till slut bygga
sin kyrka, men bara under förutsättning att

den byggdes på en plats där Erik, när han gick
ut på boningshusets trappa, skulle slippa se
eländet! N u har man grävt ut Brattalid, funnit
husgrunden och räknat ut var trappan fanns.

Utifrån den räknade man också ur både
inom vilket område kyrkan inte kunde ha
stått och var den kunde tänkas ha stått . Så
grävde man där, och hittade mycket riktigt
grunderna rill en liten kyrka, med en massa
människor begravda runt om. Det var Tjoil -
des kyrka, och det står i sagan alltihop!

Samma sak med Leif Erikssons resa rill
Amerika. De norska arkeologerna följde upp
exakt vad som stod i berättelsen om resdagar,
riktningar ere, och så beräknade de ungefär
hur snabbt ett vikingaskepp kunde segla och
hamnade då någonstans i Labrador, grävde
och fann lämningar av nordisk bebyggelse.
Allt utifrän berättel sen. Det är fascinerande!

-  N ärj agförs t träff de Dig Svenolle, det var när
vi skulle göra fi märkshifiet Vikingar, slogsjag
av främst två saker. Det ena var j ust all Din
kunskap om vikingar och hur Du med all energi
kastade Dig in i ämnet, det andra var Ditt
brinnande intresse for frimärken. Jag forstod
också efter hand att Du både samlar frimärken
och har väldigt bestämda äsikter om hur de skall
se ut. Hur kommer det sig?

th
to. . + ,

Illustration till Viking-
arnas värld.
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- Jo, jag samlar frimärken och det är viktigt i
sam manhanget, för genom att titta pä frimä r-
ken färman en känsla förvad man kan göra pa

den där lilla ytan . M an far en sorts mått
inskruvat i ögonen på sig, och man tillgodo-
gör sig andra konstnärers erfarenheter. Så är
det med all bildkonst: ju fler bilder man ser, ju

bättre konstnär blir man!
M en det som framfö r alltär viktigt, det är

att jag samlade frimärken redan som liren
pojke. D et var förstås svenska frimärken jag
samlade, och det jag såg . . . det var Einar
Forseth, O lle Hjortzbergs N ya Sverige-min-

net, Post- och Riksdagsjubile er frän 30-talet.
Jag rycker än i dag att det är förnämligt vackra

märken.
D e här märkena blev naturligtvis bestäm-

mande for min syn på frimärken, de är mina

ideal! Jag anser att Forseths lejon är det vack-
raste frimärke som gjorts i Sverige . . . någon-

sin!

-  Men varför, vad in nehälle r idealet?

- D et är tydligheten och klarheten, förmågan
att reducera bildens information till det vä-

sentliga. D er behöver inte betyda at t du för-
enklar och urvattnar bilden, men du förtydli-

Einar Forseths Stående lej on, 1920.

Riddarhuset ur Riksdagens 500-årsj ubileum
av Olle Hj ortzberg, 1935.  -  Hj ortzberg
gjorde nog 20--30 frimärken och jag trodde
länge att det var ett ouppnåeligt rekord, men
det visade sig vara fell

gar formen! D et skall fortfarande vara en
innehållsrik bild .

D ärfö r gär det till exempel inte att ta en
affisch , en bit av en akvarell eller ett vackert
foto, och förminska till frimärksformar. D å

finns det inte en själ som ser vad det föreställer!

Jag rycker att ETT FRIMÄRKE SKALL
SE UT SO M ETT FRIMÄRKE, och int e
försöka se ut som en femfärgs popaffisch, som
egentligen har formatet 70 x 100 cm. D et går
inte! M an måste förtydliga formen i samma
takt som man förminskar bilden!

En annan sak som är viktigt när man gör

frimärken, är att man utnyttjar hela ytan . Jag
tror att det är ett misstag att tänka att vissa
bild er behöver luft omkring sig . . . den luften

färde alltid av kuvertet de klistras pa.

V i letar en stund i frimärkskatalogen for att se
om vi kan h itta ett belysande exempel.

-  Härhar j agett exempel, Kvinnligrösträtt frän
1971, är det något i den här vägen Du menar?

- Ja, det där är i och för sig rätt vackert, men

där sitter själva porträttet - symbolen - i en
liten medaljong som upptar knappt l /4-del av
märket. Först såg jag inte ens vem det var!
Men, vad är det som säger att porträttet inte
kunde ha varit större, och brett ut sig över
ytan? Luften run t porträttet, som nu finns på

frimärket, det kommer frimärket i alla fall att
faså fort det klistras på ett kuvert. Det tror jag
är ett av de stora felen man gör . . . man räknar
inte med omgivningen! N är det gäller m ina
märken försöker jag att räkna med den, runt
dem kommer alltid att finnas ett t erra incog-

nita som hjälper bilderna.
M en fram för allt är tydligheten och klarh e-

ten i b ilden väldigt viktig, därför att - och det
fär man aldrig glömma - ett frimärke är ett

kvitto pa att Posten har fätt betalt för en
befordring stjänst. O ch ingent ing beford ras
om det int e har ett sådant där märke, eller

kvitto. D essutom makuleras den, så att de int e

kan användas en gång till. Genialt!
Ett bra frimärke det skall fungera så att när
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det kom mer post, och dert ligger err brev
framför brevlåde-öppningen i hallen, då skall
du . . . stäende . . . kunna se vad det förestäl-
ler!

-  När Du har formgett Dina frimärk en, har
Du då haft det for ögonen, att "de skall se ut som
frimärken" med all vad det innebär?

- Inte medvetet, men jag har nog sag till m ig
själv: "N u faan skall vi göra FRIMARKEN"!

-  När Du gjordedittförsta frimärk e till exvem-
pel, Timmerflouting 1970, in kte Du sä dt ?

- N ä, dä visste jag ingenting om nägon ting'
M en det som var skojigt - och här kommer en
anekdot - det var arr jag samlade ju frimärken
som liren pojke, fram rill dess arr jag började
målarskolan . Sä gif e jag mig 1948 och rill
julen hade vi inte err öre, men jag hade min

gamla frimärkssamling. D agen före julafron
gick jag till en frimärkshandlare och lade den
framför honom. H an tittade kallt pä migoch
sade: - 50 kronor!

I och för sig var 50 krono r rätt mycket

pengar 1948, men jag vet at t jag bord e fätt
åtminstone fem eller sex gånger så mycket, för
det var en fin samling jag hade plockat ihop
genom åren . 4 000 märken, det var mycket

den gången . M en, det var ju dagen före julaf-
ton , sä han hade det bästa förhandlingsläget.
Jag sade: - "Hit med pengarna", snöt åt m ig

SE RI G E
Timmerflottning, förlaga till Svenolles första
frimärke från 1970.

fem tiolappen och svor an jag aldrig mer skulle
se ät ett frim ärke!

O ch det lyckades jag hålla, ända rills de
ringde ifrän Postens Frimä rksavdelning och

frågade om jag ville formge ett frimärke. D et
hade gått mer än 20 år sedan jag sålde min
frimärkssamling, och nu insåg jag arr jag inre

hade en an ing om hur frimärken såg ur
i dagsläger! Jag gick till närmaste frimärks-
handlare och köpte en påse med 900 olika
svenska frimärken , och sedan . . . der tog bara

tredagar innan jag satt där med album och allt
vad man behöver, och så var det full fart igen!

Svenolle skrattar gott ät minner, visar med en

gesr på några bokskåp fyllda med frimärksal-
bum . D er är mest utländska samlin gar; Etio-
pien, Peru , Guatemala, Brasilien . . .

- O ch sen dess har jag formgett 59 svenska
frimärken. M en , för att ätergä till timme r-

flottningen. Jag var verkligen novis, jag visste
ingenting om hur man tryckte frimärken.
Som förlaga gjorde jag ett linoleumsnitt. M an

sade rill m ig att jag hade tre stältrycksfär g er till
mitt förfogande, och jag arbetade med de tre
färgerna precis som inför ett linoleumtryck.

Jag ville utnyttja möjligheterna maximalt och
blandade färger genom övert ryck . . . men det

var ju alldeles fel! M an kunde int e göra den
rypen av övertryck och jag fick arbeta om min
förlaga, separera färgerna så att de låg var för
sig. Vi övergick också rill två färger: blå och
brunsvart.

- M en mellan T im merflottning och kom-
mande utgävor, Kring Polcirkeln och Svenskt

näringsliv, tog jag reda på mer om tekn iken
och möjligheterna den erbjöd . D et fanns
många konstnärer som sade att "tekn iken,

den skall man akta sig för!M an färinte vara för
tekn isk, det tar bort känslan" . . . D et är total t

fel! Jag håller på att man skall vara så tekn isk
som möjligr. D et är först då man når friheten
at t skapa den bild man vill. U tan tekniskt
kunnande blir din möjlighet i ll bildskapande

begränsad.
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Svenolles förlagor till utgåvan Svenskt näringsliv, 1970.

Vibörjadeen dialog. jag och Ingrid Floren,
som höll i projektet, och dåvarande chefen

Pååg, en trevlig man som gärna diskuterade.

D en där typen av dialog måste man ha. Som
konstnär måste man ffivissa riktlinjer för vad

som skall förekom ma på frimärket. Sen kan
man börja jobba utifrån dee, d iskutera och
stimulera varandra och rill slut fä fram ecc bra

frimärke.
Precis som man stakar ut de tekn iska förut-

säccningarna bör man kunna ställa upp rikt-

linj er fr innehållet: Så arbetade vi till exempel
med Svenske näringsliv. Jag fick uppgiften ace
dee skulle innehålla skogsbruk , varvsindustri
och forskn ing. Sedan satt jag och bollade med
dee, gjorde en första, andra och tredje skissom-

gång. O fra gick jag upp och pratade med

Ingrid och sade: "- D u, jag har funderar
på om man kunde gå på den här bogen . . .?",
fick ett ja eller ett nej, och gick hem och

jobbade vidare.
N u var det väl dee act jag var så ny också, act

jag hade ett behov av act känna mig för. M en
dee har egencligen varit lyckan hela riden, act
man har fätt prat a sigfram, för till syvende och

sist är dee ju alltid en motpart som skall
bedöma resultat et. I det här fallet Postens
Konst- och Programråd och Posten Frimä r-

ken, och har man en d ialog från början ökar
chansen ace hicea räce.

- Jag minns ace när jag gjorde de första skisser-
na till Svenskt näringsliv sace jag och klippte
bårar och annat ur gamla ridningar, gjorde ett

collage av tidn ingsklipp som jag komplettera-
de med blyertsskisser. D ä kom jag också på
iden att läta bilden fortsätt a in i nästa märke.

Ser man noga på den övre raden av märken ser
man act dee egencligen är en enda bild som

löper genom ere märken, och i den undre
bilden finns en bild som löper genom två
märken . Den sista bilden skulle handla om

forskn ing, och den gick inre ace komponera
ihop med de övriga på ece nacurligr sätt, så den
ligger lice för sig. D ec var en skojig ide, så hade

man aldrig gjort förut och dee blev mycket

uppmärksammar.
M ärkena trycktes i ere färger; en ockra, en

blå och en röd. M en färgerna liggerfort faran -
de avskilda från varandra med en vit otryckt
yea runt sig, en slags kont urering.
-  Problemet när färg erna liggeralldeles intill
varandraär att det lätt blirsa kallatöverdrag,att

färgen Du lagt pa bäten i trycknings ägonblicket
dras med in i den intilli ggande propelle rn, som
Du kanske hade velat ha i en alldeles egenfärg.
Överdrag kallas det därför att när Du färg at in
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tryckcylindern roterar den mot ett avtorknings-
papper, som tar bort överflödigfärg, ochdåkan
det hända att färgen från en graverad yta dras
över in i nästa graverade yta.

- Ja, jag talade hela riden med tryckarna, och
de nämnde just det där problemet. M en jag
ville pressa märkena lice längre än vad man
tidigare hade gjorr. Jag ryckte an det borde
finnas möjligheter att berika bilderna med
övertryck, valsa in ytan med tvä färger, dubbe-
linvalsning kallar dom dee i frimärkstryckeri-
et.

När vi kom till Containertran sport , 197 1,
visade dee sig att man kunde tänka sig att
pröva det här med närliggande färger, under
förutsättning att färgerna var lika varandra,
gärna nyanser av samma färg sä att övergängen
inte blev för häftig. Vi valde blå och ultrama-
rin. Jag behövde då inte lämna en vit kontur
runt motiven, och jag tycker resultater blev
lyckat.

Egentligen rycker jag inre dee där överdra-
get behöver vara något negativt, tvärtom!
Många gånger har jag faktiskt strävat efter att
färgerna skulle faglida in i varandra, så att det
i nee skulle finnas bestämda gränser. Det skulle
vara som när man målar akvarell, att färgen
löper i sig själv och skapar nya effekter.

-  I Containertransporten fick Du j ust sånt över-
drag med intill- liggande färger, men kom ni
f am till övertrycket, eller dubbelinvalsningen
någon gång?

- Ja, diskussionerna med verkstad och tryck-
eri ledde så småningom till att vi skulle pröva
dubbelinvalsningen. Alla var överens om att
färgerna skulle blanda sig, men ingen var
riktigt saker pa slutre sultatet. Det var svart at t

räkna ut i förväg. Första gängen dubbelinvals-
ningen blev konsekvent genomförd var i Mot
fjärran mäl. Vi planerade allt mycket nog-
grant, alltifrån förlagan och gravyren till det
slutlig a färgvalet.

Slania graverade med hänsyn i ll dubbel in-
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valsningen, han gick lite djupare med stickeln
på just de ställena, i kläderna, och tunnare i
ansiktena där vi skulle lägga bara en färg. Det
svåraste kom när vi skulle välja i vilken ord-
ning färgerna skulle valsas över på tryckcylin-
dern. Gravyrstickeln lämnar ju en V-formad
skåra efter sig, och om D u då valsar in den blå
först och den bruna sedan, då kommer det blå
att ligga på toppen av det bruna i själva trycket,
det ger en varm lilaaktig färg. Gör du tvärsom
blir färgen i stället nästan svart.

-  Ja, man kanfa de mest överraskandeeffekt er
bara genom att bytafärgordning en. Sen hör det
ocksä till saken ant färgordning en mäste stämma
föralla märken i häfiet, de trycks j u samtidigt sa
det gar in te att behandla bilderna individuellr.
Hade ni möj lighet att pröva er fram?

- Ja, vi höll på och prövade med olika färger
väldigt länge innan vi var helt säkra på vilka
färger vi skulle ha - brunt, blått och grönt -
och i vilken ordning de skulle valsas på. Jag
vågar inte svära men jag tror det var den här
ordningen: brune, blått och gröne.

I det japanska märket, med T hunberg, höll
vi på det japanska temat och lade rent grönt
och rent blått i bakgrunden. Det var bara i
klädedräkten som vi hade dubbelinvalsning,
det var nog blått och gröne.

I Sparrmans bild är det gröna dominant,
det handlade ju om Söderhavet, och hade
sedan "stöttor" av brune och blått . H är var
det också dubbelinvalsning i klädedräkten,
möjligen brune och gröne.

I N ordenskiöldsmärket däremot var dee
blå och gröna dominant.

Andre-market är nog det vackraste och det
bäst utprövade vad färgerna beträffar. Den
domin anta tonen hos Andre ärgrä, ett resultat
av dubbelinvalsning med blått och brum.
H imlen fick en väldigt vacker grå ton. Bal-
longen och kläderna är ocksä dubbelinvalsa-
de. Ballongen är väldigt kraftigt graverad,
medan ansiktet har väldigt tunna linjer,
ibland bara punkter.
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-  Mot fjärran mål hör nog till de märken jag är
mest nöj d med, här lyckades vi mycket bra
med dubbelinvalsningstekniken och fick däri-
genom ut maximalt utav de tre färger som stod
till buds.

I H edins märke med Gobi-öknen fick det
bruna bli dominant. Genom att vi dubbelin-
valsade det bruna och gröna här och var fick vi
en väldigt varm ton i märker.

- Just den här perioden höll man på och

experimenterade väldigt mycket. T ryckpr e s-
sarna var förhållandevis enkla, men man prö-
vade sig fram för att kunna utnyttja dem till
det yttersta. Der var också vid den här riden
som man tryckte Ernst Josephssons Gäslis a i
sex färger. För att kunna göra det fick pappers-
banan löpa som i en åtta genom maskinen och
på så vis trycktes märker rvå gånger. Der gav
bra resultat.

- Jag håller nog på Mot fjärran mål som
mina vackraste frimärken, de fick en sons
grafisk tydlighet samtidigt som dubbe linfär g-
ningen gav en väldigt fin variation i nyan-
serna. Man upplever dem som flerfär gsmär-
ken samtidigt som de är lika tydliga som
enfärgsmärken .

-  Två år senare fick Du ett Likartat uppdrag,
Tekniska nydanare. Det är ocksd fem märk en,
Liggande format och porträtt mot en bakgrund
Hade Du möj lighet att arbeta med samma
infärgning teknik här?

- Nej riden var för knapp och vi hade inre
möjlighet att planera lika noggrant . Der var
också tre olika gravörer inblandade. Bara
i några fall har vi använt dubbelinvalsningen
rill exempel i propellern i John Ericssons
märke. T ryckarna varnade mig för överdrag
även här, men jag sa att jag inre ryckte att det
gjorde något, uran arr det tvärtom kunde vara
en fördel. Jag lät färgen på John Ericssons
kläder ligga så nära hakan, att färgen drog över
och gick in i skägget som blev liret mörkare,
det var bra. Men däremot runt ansiktena i
övrigt var vi tvungna att hålla en vitotryckt yta
för att inre fa in en främmande färg i själva
ansiktet.

N u var det också det att runt de här perso-
nerna skulle vi visa deras uppfinningar, olika
föremål, och det blev sammanställningar av
rätt disparata ring så det kändes naturligt att
lägga de sakerna som lösa bilder, avgränsade
från det övriga. I Fjärran mål däremot stod
personerna i sina landskap och där kändes
samhörigheten större.
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- M en när vi kom till Lantbruk, 1979, i lläm-

pade  vi  dubbelinfär gni ng en igen. Vi hade tre
m ustiga färger: gult , rött och grönt . På flera av
märkena samtryckte vi den röda och den

gröna och fick en djup brun färg. Se till
exempel på trädstam men i vinterbilden, på

korna och åkermyllan. Jag ville verkligen ha
fram färgernas m ustighet, så jag sa ät Zlako
som graverade att han skulle ta i och gravera så
djupt han kunde. M en det fick vi bakläxa på,
Zlatko f ck slipa av det grövsta pa moletten.
Färgerna blev bra ändå.

- Alla de här exemplen vi nu har talat om är
frukterna av ett nära samarbeta med diskus-

sioner om de tekn iska möjligheterna. Jag hål-
ler sryvr på att dialogen är viktig, liksom
tekn iskt kunnande. Ju mer tekn iskt kunnig
du är, ju större register har du att spela på.

-  Om vi håller oss kvar vid tekniken, då blir
nästa steg i utveckling en Stockholmia 86 V,
Posten 350 år. N u har offset och kombinations-
trycket kommit in i bild en. Vilka är Dina
erfarenheter frän denutgävan?

Posten fyllde ju 350 är och hade med andra
ord existerat under fyra sekler. T anken var att
låta varje bild illustrera ett sekel, både med
hänsyn till motiv och rill utförande. D en

äldsta bilden, med postbond en, skulle ha
karaktären av ett träsnitt med kraftiga kontu -
rer, sen använde  vi  offsetfärgern a för att kolo-
rera det. Precis som förr, när man tog ett tryck
och handkolorerade det.

D en andra bilden försökte jag göra som en
roko koaktig 1700-talsmälning. Den var svår,
det skulle föreställa postmästarens kontor och

innehålla så många olika föremål: förseglad
väska, lucka for brevinlämning, liggare, verk-
ryg av olika slag . . . Jag fick mycket hjälp från
Postmuseum när det gällde föremålen .

1800-talets postkupe däremot var betyd-
ligt enklare. H är ville jag att det skulle se ut
som ett 1800-talsfoto grafi. D er fann s ocksä

många foton tillgängliga. G ubbarna står upp-

ställda i litet stela poser, precis som folk gjorde

på fotografier från den riden . Det är ett med-
veter stild rag.

D et fjärde märke t, frän 1900-taler, är gjort
som en modern reklambild och speglar vår

tids sätt att göra bilder. M otivet är T omtebo-
da-term inalen, med både människor och ro-
botar i arbete. D er skojiga med det där märker

är att där finns en vagn som det står 49 på, och
det är faktiskt mit t 49:e frimärke.  En  ren

tillfällighet! Jag gjorde det där märket fore
1800-al sbilden som är mitt 50:e frimärke.

-  Det är en rolig parallell Du gör när Du j ämför
användandet av offsetfärgen med forna tiders
handkolorering.

- Ja, offsetfär gerna fungerade mest som stöd
rill gravyren, de skapar int e själva bilden.

-  Men i Vikingar använde Du offset-färg er as
möj ligheterfalltut. DessutomSvenolle, Du hade
fätt i uppdragatt göra fyra märken, men sen kom
Du med en strälande f rlaga om A TTA märk en!
Vi är j u normalt sett restriktiva med antalet
märken, for att inte överstiga årskvoten, men
Ditt fors/ag kunde ingen motstå . . .  vare sig på
PFA eller i Konst- och Programrådet. Vad fick
Digatt göra ätta märk en i ställetförfyra?

- Jo, det skulle int e kosta så mycket mer . . .
möjligen mitt arvode! Som D u minns var det

så när ni lade ur uppdrager, att det skulle vara
fyra märken som skulle upprepas en gång i
häftet, med andra ord gick det in åtta märken
i häftet.

M en, skämt åsido, framför allt var min

motivering av innehållsmässig karaktär. N i
hadesagratt derskullevara ett motiv, på temat
vikingaliv, som låg över fyra märken. M in

reaktion var att vikingatiden är mängfas ette -
rad, den är inte bara bårar och en massa
människor som slåss, uran den är också före-
mäl - och det är just föremålen som berättar
for oss om vem vikingen var. Så for att faen
mångfasetterad bild av vikingatiden föreslog

jag de fyra flank-märkena.

-  Ja, alldeles strälande, däfr man j u bi de
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Svenolles förlagor till Vikingar målade i gouache. Har ännu arbetsvalören 2.30.

en levande ögonblicksbild och i föremälen veten-
skapen.

- D et var dit jag ville komma den gången, det

skulle vara både helhetssynen och det närsyn-

ta.

-  I centra/motivet, stadsbilden, har Du utnytt-
j at offsetfärgerna som aldrig förr.

- Stämmer. För den scenen gjorde vi faktiskt
v ä förlagor. D et gällde ju att utnyttja offset-
färgen, inte bara som stödfärg, utan nu skulle
den användas även för berättander. Jag hade
visserligen gjort den första förlagan , men se-

dan kan int e jag som konstnär separera vad
som skall graveras och vad som skall ryckas i
offset, det avgörandet fick Czeslaw göra. Vi
hade flera d iskussioner om det där . . .

-  j a, j ag minns. Vi prövade en ny metod Vi lät
Czesfaw gravera, präglade en cylinder, tog in den
i pressen och gjorde ett cylinderavdrag med bara
gravyren på. Sedan gjorde vi en förstoring av
gravyrtrycket på film, som Du fick.

- Ja, och den använde jag som överlägg när jag
gjorde den andra förlagan, offset-förlagan. På
det sättet kunde vi undvika misspassn ing i
trycket, det var en ny teknisk grej. M en så var
det p roblem med perforeringen som skulle gå

som i ett kors över cent ralmotivet. I själva
perforeringslinjen fick vi int e lägga någon

gravyr, det trots att vi behövde gravyrlinjer där

för att ge volym åt seglet.

-  Nej, gravyrfärgen är sä tjockatt denintegär ant
göra pe,foreringen igenom.

- M en vi löste det genom att Czeslaw fick göra
en extra offsetfö rlaga med de linjer han annars

skulle ha lagt i gravyren. Det gjorde susen för
framför allt seglet som annars var lite platt.

-  När vi började Vikingaproj ektet tyckte j ag,
som sagt, att Du kastade Dig in i projektet med
fall energi och att Du var väldigt positiv till alla
tekniska lösningar. Men när vi har talats vid
idag har j ag en känsla av att Du inte är lika
positiv till kombinationstrycket, gravyr-offset,
som j ag då uppfattade att Du var.

- Det beror på hur man arbetar med det. Jag
tror att skall man utnyttj a offsetfärgerna till
fullo i kombination med gravyr, då måste
man nog göra som vi gjorde: låta gravören
uttolka bilden, och sen kolorera hans gravyr.
Precis som jag sade tidigare, handkolorera ett

grafisktblad.

-  Svenolle, nu har vi diskuterat Din syn på
frimärk en, hur de skall vara, och vi har diskute-
rat de frimärk en Duhargjort, och främst sadana
där Du har varit med och varit "teknisk nyda-
nare"" Vilka av Dina frimärken är de bästa, de
som lever upp till de krav Du ställer på ett bra
frimärke?
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Czeslaws gravyrer är nu överförda på tryckcylinderna. Ett första cylinderavdrag som
kopierades på film, vilken skulle hj älpa Svenolle i arbetet med offsetförlagan.

&f
............ -i 2,flit

Svenolles offsetförlaga.

2 0 2 50 2 0

2 so

9 60
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•t

r
2 50

Czeslaws offsetförlag med extra linj er i seglet, utförda så att de liknar gravyrstreck.
Här finns även korrekt valör, vilken således kom att tryckas i offset.

- Fornno rdisk mytologi. I den utgåvan kom

jag närmast mitt ideal, Forseths lejon , och mer
behöver egentligen inre sägas!

-  Om Du skullefl erbj udandet att göra Ditt
60:efrimärk e, hur skulle det ta sig ut?

- Ingen aning,varje uppdrag ären ny utmaning!
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Svenolov Ehrensfrimä rken 1970 1990

Nr U g.-d ag Namn T ryckteknik o färg Svenolles kommentar

1 70-02-09

2 70-06-05
3

4
5

6 70-09-28
7 ,,
8
9

10

Timmerflottning

Kring polcirkeln
Usikt över Ki runa
Vinterbild från
fjällvärlden
Akkafjällen
Raketuppskjutning
för norrskensforskning

Svenskt näringsliv
Traktor
Hamn
Varv
Vattenkraftverk
Malmt ä g

Stältry ck
2 färger: blå,
brunsvart

Stältry ck
3 färger: brunsvart,
blå och grön

Stältry ck
3 färger: blå, gul-
brun, brunviolett

Mina första stapplande steg. Använde foto-
grafiskt underlag till förlagan, som jag gjorde
som linoleumsnitt.

Jag gjorde fyra av de fem märkena. Det femte
är en bild av Skum.Bilderna skulle ha verklig-
hetsanknytning, så jag utgick från befintligt
material, främst fotografier. Färgerna fördela-
des så att det blev enfärgsmärken.

Det var min ide att låta en sammanhängande
bild löpa genom flera märken. Det hade aldrig
gjorts förut. Traktorn i övre vänstra märket
fortsätter in i märket till höger, där man lastar
båtar. Ett skrov går över i varvsindustri märker.
Nere till vänster finns ett vattenfall med ett lok
som drar en rad vagnar i nästa märke. Det sista
märket föreställer forskning och uv eckling s-
tekniker och det kunde vi inte samkomponera
med de övriga.

SV E R IG E 70 SV E

SVER1 GE 7O

S V E R IG E 70
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12 71-06-04  Containertransport Stälry ck
2 färger: blå och
ultramarin

När jag skulle göra den här förlagan for jag ner
till Göteborg och satt i hamnen och tecknade.
Jag hade också med mig kameran. Men bilden
är trots det helt konstruerad, i verkligheten går
det inte att se containerkranen med bron i
bakgrunden.
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Nr Ug. -dag Namn T ryckteknik o färg Svenolles kommentar

13 72-05-08
Isydost
Olandsbron Sältry ck

1 färg: blå

SVERIGE

55

Enligtuppdrager skulle jag göra den nybyggda
Olandsbron., och det y kt e jag var on6ilig«e!
Bara ett par år tidigare hade Tjörn-broarna
kommit ur. Vad fanns kvar att göra på bro-
temat? Men så kom jag på att båren som
förekommer i filmen 'Utvandrarna" var re-
gistrerad i Byxelkr ok pa l and. Jag fick läna
bilder som gjorde att jag kunde rekonstruera
den. Jag behövde en bra liild på bron och letade
reda på en liten grabb med en bår. Han och jag
for ut till bron, låg under den och kajkade och
jag fotograferade. I nägon int ervju nämnde jag
pojkens namn och sade att han var lika mycket
upphovsman som jag, och det står i någon av
frimärkskatalogerna att bilden är gjord efter
foto av Lennart Sandström - men det spelar
ingen roll.

14 73-09-22
15
16
17
18

19 74-12-10
20

21 75-05-20

22 76-10-09
23
24
25
26

Mot fjärran mål
Carl Peter Thunberg
Anders Sparrm an
Adolf Erik Nordenskiöld
Salomon August Andree
Sven Hedin

Sveriges Radio50  är
Television
Radio

Svensk Veterinär-
medicin 200 år
Peter Hernqvist

Tekniska nydanare
John Ericsson
Helge Palmcrantz
Lars Magnus Ericsson
Sven Wing qvist
Gustaf de Laval

Sältry ck
3 färger: grön,
brun och blå

Stältryck
2 färger: olivbrun
och ultramarin

Sältry ck
2 färger: mörkbrun
och grönbrun

Stältry ck
3 färger: grön,
blå och brun

Här är dubbelinfärgningen konsekvent ge-
nomförd , och det är första gången som det har
gjorts. Slania gjorde ett fantastiskt arbete, li-
kaså killarna i tryckeriet!

Radiomärke t med Sven Jerring är jag nöjd
med. TV-märket rycker jag däremot inte om.
I första skissen hade jag gjort en fotbollsplan
som TV-bevakades. Men man ville ha Riksda-
gen i stället.

Porträttet gjorde jag efter en oljemålning, men
foratt komma nära gravyrtekniken gjorde jag
det som en bläckte ckning. Bakgrunden gj orde
jag däremot som ett linoleumsriitt. Iden var att
skapa en kontrast mellan det tecknade porträt-
tet och bakgrundens träsnittskaraktär. Zlatko
gjorde en väldig fin gravyr. Men ibland har
gravörerna ryckt att mina linoleumsnitt varit
svår att tolka i gravyr. Vi jobbar ju med mot-
satta medel. Jag skär bort de ljusa partierna de
graverar det som skall bli mörkt.

Tekniska nydanare ingick i samma serie av
forskare och vetenskapsmän som Mot fjärran
mål. Jag rycker de var skojiga att göra for att det
är porträtt med i bilden. Jag skulle gärna göra
fler porträttfrimärken.
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Nr Ug. -dag Namn T ryckteknik o färg Svenolles kommentar

27 79-05-07
28
29
30
31

32 81-01-29
33
34
35
36

Lantbruk
Vinter - skogsarbere
Vår - sådd
Sommar - bete
Sommar - skörd
Höst - plöjning

Fornnordisk mytologi
Freja
Heimdal
Tor
Frej
Oden

• • 
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SVERIGE '15 SVERIGE '15

Stältry ck
3 färger; gul,
grön och röd

Sältry ck
3 färger: blåsvart,
blågrön och röd

K
I

t

SVERIGE 11;1

SVERIGE 5 O

Förlagorna bygger på fotografiska underlag.
Der är första gången som förlagorna är rena
linoleumsnitt . För att göra färg delning en
tryckte jag fyra ark i fyra olika färger: ett gult,
ett rött, ett grönt och ett brunt (blandar av rört
och grönt). Sen klippte och klistrade jag så att
färgerna skulle ligga på rätt ställen.

Det här var skojigt att göra, framför allt for att
jag kunde avbilda gudarna efter autentiskt
material - bildstendar frän tiden. Det gick
också att behålla karaktären, den tidens bild-
bakgrund. På det viset utnyttjade jaghela yran,
och fick ett släktskap med Forseths frimärken
frän 20-talet, som jag fortfarande rycker är
oslagbara. Bilden av Tor är skojig. Sagan berät-
tar att Tor var utmanad av gudarna, bl a skulle
han fiska upp den s k Midgårdsormen. han

nade på och fick napp.Tor var stark men han
fick inre upp ormen, det är inre att undra på for
Midgårdsormen är egentligen ekvatorn. Tor
var lurad av gudarna.
Till bilden av Freja fick jag hitta på det mesta
själv. Sagan säger att hon färdades i en vagn
dragen av fyra kattor, ut rill slagfälten där hon
hämtade hem krigarna.
I bilden av F rej finns en kvinna i vänstra
hörnet. Hon står med ett dryckeshorn  i  han-
den, välkomnar de hemvändande krigarna och
bjuder dem på mjöd.

S ERIGE I r SVERIGE I r
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Nr Utg.-dag Namn T ryckteknik ofärgSvenolles kommentar

Europa-cept1981
Folklore

37 81-04-28 Troll

38 Skogsrä

Stältry ck
Svart, blå och brun
resp blågrön o röd

Det var många diskussioner kring motiven.
Uppdraget var att göra figurer ur svenska
sign er. Jag giorde et trolloch en havsfru. men
trollet ryckte man såg for ondskefullt ur, och
jag fick i uppdrag att teckna honom  lite  snäl-
lare. Men snälla troll har aldrig funnits i de
svenska sägnerna, så jag gav honom en läne
näsa och de gickhem. Nu var han sä grotesk
att man skrattade åt honom.
Havsfrun ville man inte alls ha. I ställer valde
man ett skogsrå, som jag tidigare hade gjort
som bokillustration.

39 82-02-16

40 83-08-24

4 1 84-08-28
42
43
44
45
46

Tidningsdistributör

Helgeandsholmen

Äldre städer
Jönköping
Karlstad
Gävle
Sigtuna
Norrköping
Vadstena

Ståltryck
I färg: ultramarin

Stältry ck
2 färger:bläoch
brunli la

Sältry ck
2 färger:
blå och brun

Der här var en svår uppgi ft. Efermycket
funderande skaff de jagmigenmodell, riggade
en väska med ridningar åt honom och lade in
ert sjuvåningshus i bakgrunden. Der är
tidningsutbärarens vedermödor! Men jag är
inte speciellt nöjd med märket, det var inte
grafiskt tydligt.

Utgåvan celebrerade återinvigningen av gamla
Riksdagshuset. Omby ggnaden med sin ro-
tunda syns bäst från väster så jag valde den
infallsvinkeln. Jag kombinderade byggnaden
med en bild av Helgeandsholmen från 1500-
talet, som jag gjorde som linoleumsnitt.

Som underlag till förlagorna har jag samman -
ställt material ur Erik Dahlbergs "Suecia
Antigua . . . ", ofta med tillägg av egna illustra-
tioner i förgrunden. For Norrköpi ng sbilden
hade jag en litografi av Michael Karls som
underlag. Aven om jag arbetat om Dahlbergs
bilder kompositi onsmässig,villejag på sätt och
vis göra märkena som en hyllning rill honom.
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Nr Ug. -dag Namn T ryckteknik o färg Svenolles kommentar

47 86-08-29

48

50

49

51 89-05-17

52 90-03-28
53
54
55
56
57
58
59

Stockholmia 86 V
Postbonddräng.
1600-talet
Postkontor,
1700-talet.
Postkupe,
1800-al et
Modern posthantering.
1900-talet

Svensk Arbetarrörelse
100  år

Vikingar
Mot Mikal agärd
Hemf6rda skater
Till sjöss
Till rors
Staden
Ankomst
Religion
Vapen

Kombinationstryck
3 stälry cksfärg er:
bl.grönoh bru
4 offsetfärger:
gul, blå (cyan),
röd (magenta) och
svart

Ståltryck
2 färger: svart och
röd

Den här utgävan var skojig att göra. Det
kändesärof ll med tanke pä at P osten fyllde
350 är. Dessutom blev det så lustigt att det i
1900-talsbild en finns en vagn med nummer
49 på, och aven tillfällighet är dee faktiske så att
dee är mi tt 49:e märke. 1800-calsbilden gjorde
jag efteråt, så den är mitt 50:e märke.

Underlaget för min förla ga är en förstasida till
"Socialdemokraten" av Nils Kreuger. Men jag
fick ändra på hans bild en hel del for att anpassa
den till det stående frimärksformatet.

Kombinationstryck Vikingatiden är komplicerad. Dec rör sig ju
3 s ältry cksfärger: inte bara om båtar och folk som slogs. Alla
brun, grön och föremål är viktiga, de berättar om hur vikingen
svart, gul, blå levde och hur han tänkte. Jag ville ge både en
4 offsetfärg er: bl bild av helheten och det närsynta. Mittb ilden
(cyan), röd (magenta) var svår eftersom dee skulle vara en bild som
och svart löper över fyra märken, som sedan vart och ett

skulle kunna användas för sig. Men på det hela
taget blev det bra.
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