
Svenska poeter
på frimärken

av Egon Jonsson

Charles D arwin beklagade mot slutet av sitt
liv att han med åren hade förlorat den för-
måga han en gång ägde att njuta av poesi.
O m han fått leva om sitt liv skulle han ha
tagit for vana att regelbundet läsa dikter. På
det sättet skulle de delar av hjärnan som ef-
terhand förtvinat ha kunnat hållas vid liv.

Man kan gå ett steg längre. Genom att
läsa poesi och intressera sig även för andra
kulturyttringar h indrar vi inte bara delar av
hjärnan från att förtvina. Vi utvecklar dem
så att de ger oss allt rikare upplevelser.

Gunnar Ekelöf har skrivit en artikel om
sitt förhållande till poesin . Den står att läsa
i Tankesamling, ättonde delen av Ekelöfs
Skrifter. "Förr läste jag mycket lyrik, nu läser
jag mer", bekänner han och betonar att man
av många års lyrikläsning får kvar ett rad-
band av anklanger, lösryckta rader, nästan
trollformler: "Man får mer och mer ett arve-
gods i livet. D essa rader är f.ö . egen tligen
inte lösryckta ur sitt sammanhang, de är så-
dan t som har fastnat på ens eget, på ens
hela utveckling. Jag tror nämligen att män-
niskan är ett slags limstång, eller varför in te
en blomma med dess honungsgömma, och
att bara vissa fjärilar eller honungsflugor når
dit, och att bara visst bestäm t stoft från
vingar eller mundelar fastnar. D etta stoft
har en del i vår personliga uppbyggnad, oli-
ka for alla, och d ikten är ett av de media det
behöver för att sp ridas."

Så långt Ekelöf. Poeten strävar efter att
vara sig själv och att ge av sig själv. I gen-
gäld förvän tar han sig av läsaren uppmärk-
samhet och öppna sinnen . D et kan ändå
vara svårt att tillfullo famna diktarens bud-
skap . Vi kan då betänka några ord av detta
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tillhört sedan 1957.

sekels främste engelskspråkige lyrike r - T.S.
Eliot : "De dikter som givit m ig mest är de
som jag in te helt har förstått ."

Detta är den ena bakgrunden till min ar-
tikel om de svenska skalder som figurerat på
frim ärken att således slå ett slag for lyri-
ken .

Den andra bakgrunden är att jag en gång
for många år sedan blev ombedd av en
vän - poeten och litteraturkritikern Stig
C arlson - att skriva om detta ämne i Ly rik-
vännen, organ för Folket i Bilds Lyrikklubb .
Detta förlag grundades 1953 pa ini tiativ av
Stig C arlson , som redigerade tidskriften
med ett b rinnande in tresse, ja lidelse för po-
esin , ti ll sin död 1971.

Artikeln för Ly rikvännen blev aldrig skri-
ven men Stig C arlson sådde ett frö .

24 poeter

Inalles har till och med 1996 24 poeter pre-
sen terats på svenska frimärken . H uvudlinjen
har varit att knyta utgivningen till författar-
nas födelse- eller dödsär - oftast i samband
med ett sekeljubileum .

Genom att följa denna linje har så gott
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som alla betydande diktare fångats in . Så till
vida har principen varit god. Men den har
uteslutit att en del både levande och avlidna
skalder, vars storhet som lyriker in te kan
ifrågasättas och som haft och har en vid och
tacksam läsekrets och är förtjän ta att upp-
täckas av ännu fler, inte kan komma på fri-
märke förrän nästa sekel. H it räknar jag
H jalmar Gullberg, Karin Boye, Artur Lund-
kvist, Gunnar Ekelöf, Johannes Edfelt , Erik
Lindegren , Tomas Tranströmer, Göran Son-
nevi, Verner Aspenström och Bo Setterlind .

I förändringens tidevarv är inget bestän-
digt. Men låt oss hoppas att frimärket lever
vidare även under 2000-talet, så att dessa
poeter sent omsider får sin frimärkliga hyll-
nmng.

Men all rättvisa är in te skipad. Några
stora skalder har blivit överhoppade. Sär-
skilt anmärkn ingsvärt är att Erik Johan Stag-
nelius sakn as. H an är den svenska romanti-
kens störste poet och har en given p lats på
den svenska Parnassen . Kanske han inte
hade så många läsare under sin livstid . Men
sedan och än idag är han livligt uppskattad
för sin sköna poesi. Att det inte finns något
tillförlitl igt porträtt av honom bevarat bor-
de väl inte ligga honom i fatet.

En annan stor författare som inte finns
med är Johan H enr ik Kellgren . H an var
mycket betydelsefull för sin samtid men har
väl få läsare idag. Andra poeter som kanske
har varit värda att ihågkommas är Lasse Lu-
cidor, C arl Gustaf af Leopold, C arl Snoil-
sky, Vilhelm Ekelund och And ers s terling.
Men alla tåg har ju in te gått . . .

Det började i rätt ända

Det dröjde till r94o inn an den förste skal-
den - och författaren överhuvudtaget
uppmärksammades med ett frimärke. Den
som då hedrades var en av de stö rsta skalder
vårt land har haft - i mångas ögon den allra
störste - C arl Michael Bellman . Men jag
återkommer till detta frimärke. Jag har be-
dömt det så att framställn ingen vinner på
att jag tar poeterna i någorlunda kronolo-
gisk ordn ing litteraturh istoriskt sett och så-
ledes in te efter frim ärkenas utgivningsår.

Olaus Pet ri
Utgivningsdag 19 april 1952

M äster O lof

Psalmdiktaren , kyrkoreformationens främste
talesma n O laus Petri (1493-1552) stiger först
fram i ledet. H ans frimärke utg avs 1952 i tvä
valö rer: 25 ö re och 1:4o kr. Det är kompone-
rat av den erfarne grafiske formgivaren Wi]-
liam Peterson efter ett träsn itt i Petris Een
böne-book.  Vi ser "Mäster O lof" predika
Storkyrkan .

Gravören Sven Ewert har lyckats väl
sin föresats - att efterbilda ett träsn itt.

O laus Petri är sin tids främste religiöse
och h isto riske författare. H ans språk är på-
fallande enkelt och lättfattl igt. Även i det
avseendet var han en reformator.

Den äldsta bevarade psalmboken från
1536 tillskrivs honom. All text i denna och i
närmast efterföljande psalmböcker är ano-
nym, så det går inte att med säkerhet fast-
ställa vilka psalmer och översättn ingar som
är hans verk. Jag avstår därför från att ge ett
prov på hans diktning.

Skaldekonstens fader

Det är Atterbom som döpt Georg Stiern-
hielm (1598-1672) till "den svenska skalde-
konstens fader". H an var i varje fall den för-
ste skald som tog diktandet på allvar - som
ett kall. Det är ingen tillfållighetsvers han
skriver.

Stiemnhie lmfrimärket gavs ut 1972. Valö-
ren är 85 öre och det är utfort i flerfärgs fo-
togravyr efter en oljemålning av hovmåla-
ren D avid Klöcker Ehrens trah l. Jan Mag-
nusson , flitigt utnyttjad kons tnär under
många år för frimärkshäftenas omslag och
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Georg St iernhielm
Utgivningsdag 23 februari 1972

Frimärket är handgraverat till skillnad
mot Stiernh ielmfrimärket och differensen är
markant. Fotogravyr är en allt van ligare me-
tod i många länders frimärksframställn ing.
Men handgravyren är ur kon stnärlig synvin-
kel helt överlägsen . C zeslaw Slanias gravyr
är ett talande exempel.

Nordenflychts författarskap in leddes
1743 med en samling, vackert betitlad Den
Sörj ande Turtur-Dufvan. Den är in sp irerad av
en person lig sorg. Även i sin efterföljande
diktn ing biktar hon sitt känsloliv med in-
nerlighet och äkta tonfall.

för minnespoststämplar, har gjort förlagan .
Stiernh ielm var ingen blygsam man. På

titelbladet till sina samlade dikter 1668 de-
klarerar han att först genom honom har
sånggudinnan lärt sig att d ikta på svenska.
H ans mest kända dikt är Hercules. Den
handlar om den unge ädlingen som står vid
skiljovägen , vid valet mellan dygdens smala
stig och Fru Lustas mera lockande breda
väg.

ur Hälsepris

H älsan är allt . Allt, allt är allts in te, där in tet

är hälsan .

Kongliga våld , makt, prakt, guld , vett är

alltsin te mot hälsan.

Rikedom , ungdoms lust, konst, gunst äre

vansklige gåvor,

ko mmande, gångande som en vind, tack-

näm lige, ljuve, dock ej länger än hälsan

är hos; viker ho n fare väl, fröjd !

H älsan alien är i vilka beror vår världslige

sällhet,

hälsa till liv och själ give Gud , vår evige

hälsa!

Vår första skaldinna

Hedvig Charlotta Nordentl ycht (1718-63) har
sa att saga mnte av egen kratt kommut pa tr -
märke. Utgivnin gsäret 1987 har ingen an-
knytning till hennes personh isto ria. Frimär-
ket i valö ren 2 :10 kr ingär i serien "Konst pa
Gripsholms slott" och förlagan är ett por-
trätt av Johan H enr ik Scheffel.

Skönheten bräcklig glans

En blo mma rinner upp ur mull,

av väder b låses ho n om ku ll,

ell' vissnar ho n och får sitt slu t

när som mart iden lupit u t.

Så är det ock med skön hets prakt,

hon äger ej fullkom lig makt :

hon lider oundviklig nöd

av sjukdom, ålder, t id och död .

En skön het är allena till,

som evigheten gilla vill :

en ren , en klar, en helgad själ,

hon växer t ill, och prydes väl

av himlaprakt, en skön hets skrud,

som gör att ho n behagar Gud.

H.Ch. NORDEN FLYC HT

sv ER1GE 210

Hedvig Charlotta Nordenflycht
Utgivningsdag 10 august i 1987
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Carl M ichael Bellman
Utgivningsdag 4 februari 1940

Hovsekreteraren och hovsångaren

Som jag nämnde inledn ingsvis var C arl Mi-
chael Bellman (1740-95) den förs te skalden
som fick sig ett frimärke tillägnat. Det ut-
gavs 1940 i tvä valörer - 5 och 35 öre - och
det är tecknat av Torsten Schonberg efter en
medaljong av Sergel. Gravör var Sven
Ewert.

Bellman har tillägnats ännu en utgåva -
en serie jubileumsfrim ärken i sällskap med
Evert Taube 1990.

Schonbergs Bellmanfrimärke hör till
hans bästa. H an har med gravörens hjälp
fått fram en fin skulptural verkan .

I sina memoarer har en av de mest anli-
tade frimärkskonstnärerna - Einar Forseth -
skrivit att han av alla frim ärkstecknare sätter
O lle H jortzberg främst. Torsten Schonberg
betraktar han som "vår andre mästare".

Schonberg har också gått till eftervärl-
den genom sina bokillustrationer. Ett p rakt-
verk och en dyrgrip för samlare är Strind-
bergs Sa«gor (1915).

O m Bellmans liv och leverne råder
många myter. Visst levde han rullan i unga
år och visst ådrog han sig skulder. Men det
var in te så lätt att försörja sig och sin familj
- hustru och fyra barn - som underbetald
statstjänsteman .

Men som E.N . Tigerstedt, en av våra sto-
ra litteraturh istoriker vid sidan av H enr ik
Schuck, Erik Hjalmar Linder, Lars Lönn roth
och Sven Delblanc, framhåller i Svensk L itte-
raturhistoria var han aldrig någon suput eller
förfallen krogkund, in te ens under sina sista
år, märkta av fattigdom och lungsot. Detta
vederläggs redan av omfånget av hans för-
fattarskap . Däremot var han en glad och ro-
lig fyr, med dåliga affärer, svag för granna

kläder och vackra flickor, läcker mat och
goda drycker.

Sitt storverk Fredmans epistlar följt av
Fredmans sånger tillkom under en lång tid-
rymd - frän slutet av 1760-talet till 1791. Ti-
gerstedt sammanfattar : "Bellman är en av
den svenska diktens största konstnärer, ja
virtuoser. H an behärskar fullständigt den
övliga klassicistiska verstekn iken, men han
skapar därjämte verser och strofer av ett an-
nat skenbart friare och dock konstnärligare
slag!"

Ur Aft onkväde

Träd fram , du nattens gud, att so lens lågor

dämpa,

bjud stjärnan på din sky mot aftonr odnan

kämpa,

gör ljum ma böljan kall,

slut ögats förlåt t ill, kom lindra kval och

krämpa

och blodets heta svall.

Ditt täcke göm mer allt, betraktom Flo ras

gårdar;

här sköns ta höjder fly, där mörka griftevårdar

på svarta kullar stå.

O ch, under uvars gråt, m ullvador, orm ar,

m årdar

ur sina kam rar gå.

M ed humor som vapen

Anna Maria Lenngren (1759-1817) förevigades
pa frimärke 1954 . Frimä rket i tva valörer - 20
och 65 öre - komponerades av William Pe-
terson efter en medaljong av Sergel. Sven
Ewert graverade. D et är både bildmässigt
och typografiskt ett stramt och vackert fri-
märke.

Av sin fader, akademiadjunkten M. B.
Malm stedt fick Anna Maria en litterär upp-
fostran . Man kan beskriva henne som en
emanciperad ung dam, när hon 1780 gifte
sig med en tidn ingsman , C arl Peter Lenn-
gren . Genom honom blev hon knuten till
Stockholms Posten och Johan Henr ik Kell-
gren . H on började skriva satiriska dikter och
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20 VERI GE

Anna Maria Lenngren
Utgivningsdag 18 juni 1954

ep igram och efter Kellgrens död 1795 bl ev
hon den ledan de blan d upplysn ingstiden s
poeter. H enn es elegan t form ade iron iska,
ofta elaka dikter kan m ed sto r beh ålln ing lä-
sas än idag.

Ep itaf

H är vilar fänr ik Spink, en hjälte, som , tyvärr,

för tid igt sam lad blev till sina faders grifter.

H ans årtal voro få men stora hans bedrifter :

han sköt en gång en sparv och red ihjäl en

m ärr.

"En ypperlig skald"

Fran s M ichael Fran zen (1772-1847) är vid si-
dan av Wallin den sto re psalm diktaren m en
han har även skr ivit m ånga "världsliga" dik-
ter. Frim ärket 1972 i valören 5o öre är teck-
n at av en beprövad frim ärksporträ tt ör - Las-
se Söderberg - som ären 1969-73 teckn ade
N obelfrimärken a. I detta fall h ar Söderberg
u tgått från en m edaljong av Karl H ultström .
Bild och även text har klar reliefprägel,
m ycket tack vare Arne Wallh orns gravyr.

Per Bjurström cite rar i Tre decennier svensk
graf ik ett u ttalan de av Lasse Söderberg:
"Strävan efter att n å sann ingen i b ilden är
en av de p rim ära faktorerna i början av bil-
dens tillkom st. Kam pen med dett a blir så
in tens iv och långvarig att efter n ågra m ån a-
der ser jag h elt p lö tsligt att bilden är en
en da stor flykt från sann ingen ."

D en na erfaren h et - hur svårt det är att
kom m a fram t ill sin egen sann ing - delar
Lasse Söderberg säkert med m ån ga b ildska-
pare.

Frans M ichael Franzen
Utgivningsdag 23 februari 1972

Redan som ung poet vann Fran zen be-
röm m else. N är han 1794 prisbelön ades av
Svenska Akadem ien hette det om hans dik-
ter att de "syn tes lova Sverige en ypperlig
skald och det u ti förut obanade vitterh etsvä-
gar."

En förnyare b lev han . H ans veka, m åle-
riska, m elodiösa d ikter b rö t m ot den akade-
m iska trad itionen . Med åren d iktade h an
dock m er och m er i klassisk anda.

D et är fram för allt hans p salm diktn ing
som överlevt .

Ur Kej sar Hadriani dödssång

Du vet vad du lämnar,

ej vart du dig äm nar.

Ack! Bort i en öken,

där kring dig b lo tt töcken

och skuggor du ser.

Själv b lo tt en skugga där svävan de

b lekn ande, bävande

leker du

smeker du

ald rig, ald rig mer.

"Davidsharpan i Norden"

D å och då h ar någon av våra skickliga fri-
m ärksgravörer anförtrotts att både kom po-
n era och gravera frim ärken. 1979 begav det
sig att sam tid igt som M artin M örck en sam
stod för ett frimärke skildran de Sun dsvalls-
strejken 1879 sä fick Majvor Fran zen fört ro-
endet att form a ett frim ärke tillägn at Johan
Ol of Wallin (1779-1839). Valören är 4:50 kr.
M ajvor Fran zen u tgick fran ett portr ätt av
L. H . Roos af H jelm säter. Arne C arlbom
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påpekar i Frimärksbilder att Roos för sin tid
fick kritik för att hans etsade porträtt hade
stela profiler och ett väl ymnigt hårsvall. Så
Wallin var kanske inte fullt så skön lockig
som han framträder på frim ärket.

Dalkarlen J. O . Wallin var son till en fält-
väbel och växte upp under fatti ga förh ällan-
den . Men tack vare sin begåvn ing och sin
ihärdighet gjorde han en lysande karriär
inom kyrkan . H an blev pastor primarius i
Stockholm 1818 och ärkebiskop 1837.

I det företal Wallin skrev till en prov-
psalmbok 1816 ger han sin syn pa hur en
äkta psalm skall vara: "En äkta psalm är ej
ett akademiskt vitterhetsstycke; den är ej
gjord att kittla örat och inb illningen med
granna bilder, frappan ta vändningar och en
hänförande verskonst ; den sjunges eller lä-
ses blott för hjärtats ren ing, andaktens
höjande och själens förkovran i tro, hopp
och kristeligt sinnelag."

Av de 5oo psalmerna i 18r9 ärs psalmbok
var 13o nyskrivna av Wallin och ännu fler
hans översättn ingar och bearbetn ingar.

Johan Olof Wallin
Utgivningsdag 6 september 1979

Esaias Tegner
Utgivningsdag 2 november 1946

Psalm 197

Den blida vår är inn e,

och nytt b lir jordens hopp .

Ny fröjd får varje sinne,

nytt liv får varje kn opp .

H ur livligt so len strålar,

hur majestätiskt mild !

För död liga hon m ålar

odödlighetens b ild !

Fö rskönad nu naturen

står klädd i h ögtidsdräkt.

Var ljuvlig vällukt, b uren

till oss av vindens fläkt !

Vad prakt, och rikedo mar

som skiftar tusenfalt !

Se runt o mkring dig b lom mar

och lever, do ftar allt .

Det evigas diktare

Frim ärket fö r att hylla Esaias Tegner (1782-
1846) gavs ut i tva valörer - 1o och 4o öre
1946. D et har tecknats av H arald Sallberg ef-
ter en porträttb yst av J. N . Byström.

H arald Sallberg var under ett drygt halv-
sekel knuten till Konsthögskolan. 17 är ung
anställdes han som tryckarbiträde vid etsar-
skolan. 1932 blev han vikarierande lärare och
1954 huvudlärare med professo rs namn.
H an behärskade alla grafiska tekniker. Ena-
stående vackra är hans trägravyrer i Carl
von Lin nes "Fyra skrifter". "Min filosofi är
denna," förklarade han , "att tecknandet är
grunden till allt konstskapande".

Esaias Tegner gjorde en snabb karriär.
Efter att under studierna ha försörjt sig som
in formator blev han 18o3 docent i Lund i es-
tetik och 1812 - vid 3o ärs alder professor i
grekiska. Till biskop i Växjö utnämndes han
1824 .

Som självständig diktare framträdde han
181o med Det eviga. Med Svea fick han året
därpå Svenska Akademiens pris. Fritiofs saga
1825 befäste slutgiltigt hans ställn ing som
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den främste av dåtidens poeter.
Göran H ägg, docent i litteraturveten-

skap vid Stockholms universitet, skriver i
Den svenska lit teraturhistorien att Tegners
bana i sto rt sett slutar när han 1826 flyttade
till Växjö . D är vantrivdes han och hans häl-
sa vacklade.

Vilken sjukdom Tegner led av har varit
föremål för mycken forskning. Led han -
som han själv ansag - av mjältsjuka, hypo-
kondri, melankoli? Eller var han manode-
pressiv eller schizo id? Hur som helst för-
änd rades Tegners syn pa livet och pa dikt-
nmngen .

H ans mest betydande dikt mot slutet av
livet är Sang den sapril 1836 till Svenska A ka-
demiens yo-arsdag med dess lysande skildring
av den gustavianska tiden.

Den första versen lyder:

Jag stod på st randen under Kungaborgen,

när dagens oro äntl ig somnad var,

och öde vo ro gatorna och torgen ,

och på Kung Gustafs stod sken månen klar.

Där låg ett utt ryck i de milda d ragen

som när det åskar i en fredlig dal,

och hjälten var där, men jämväl behagen ,

en segerkrans, men som bland blommo r

tagen,
en blick till h älften örn, till hälften näkter-

gal.

Diktare, historiker och tonsätt are

Aret efter det att Tegner kommi t pa frimä r-
ke var det hans diktarbroder Erik Gustaf
Geijers (1783-1847) tur. Frimärket tecknades
av Einar Forseth, som utgick från ett po r-
trätt av J.G. Sandberg. Valörbeteckningen 5
öre är typisk för Forseths lekfullhet.

Gilbert Svenson karaktäriserar i Stildrag
hos våra frankotecken Einar Forseth som vårt
lands mest uppslagsrike frimärkstecknare.
D et var ju också han som skapade vära sti-
listiskt bästa frimärken under 192o-talet -
Lejon typen och Gustav Vasa.

Själv skriver Forseth i sina memoarer:
"D e krav man enligt min men ing i första
hand bör ställa på ett frimärke är, att det är

Erik Gustaf Geijer
Utgivningsdag 23 april 1947

grafiskt riktigt men enkelt utformat med
klar och åskådlig b ildframställn ing, hur oli-
ka motiven än må vara.

Ö verlastade, gyttriga natur scenerier är
absolut inte lämpliga medan enkla naturfor-
mer som en enkelformig blomma, ett blad ,
ett träd eller dylikt och även symboler och
heraldiska tecken är att föredra framför allt-
för stor naturalism."

Geijer såg på sitt liv som om han hela ti-
den varit "en växande männ iska". H ans
ständiga utveckling har gått frän konserva-
tism och göticism till nyromantik och slutli-
gen till liberalism. Men han lät sig änd ald-
rig inordnas i någon fålla. Vad han ytterst
strävade efter var "att ej hava levt förgäves".

Geijers "lyriska" period är förhållandevis
kort men han har skapat litterära gestalter
som överlevt - Vikingen och O dalbon den -
liksom några psalmer, bl.a. Du bar ditt kors o

Jesu mild och några korta dikter som han
själv tonsatt.

Natthimelen

Ensam jag skrider fram på min ban a.

Längre och längre sträcker sig vägen .

Ack, ut i fjärran dö ljes m itt mål!

D agen sig sänker, nattl ig b lir rymden .

Snart b lo tt de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen .

Ej mig fö rfärar stun dan de natten .

Ty av den kärlek, so m går geno m världen,

föll ock en strim ma in i m in själ.
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Diktarporträttens mästare

Ingen av de kons tnärer som tecknat de d ik-
tarpor trätt jag hittills har beskrivit har svarat
för mer än ett eller annat frimärksporträtt.
Samma gäller de diktarporträtt som avhand-
las i det följande - dock med ett lysande un-
dan tag. Stig Asberg (1909-68) har porträtt erat
Atterbom, Heidenstam, Fröding och Alm-
qvist och dessutom ytterligare en författa-
re - Selma Lagerlöf.

Per Bjurström , en av den moderna
svenska grafikens främste kännare, menar
att Stig Åsberg var den ledande i den gene-
ration som pa 1930-talet förde in den svens-
ka grafiken i en ny modernare era.

H ans speciella gebit blev efter hand na-
turstudier, varom Bjurström skriver: "H an
skildrar med oerhört förfinade och subtilt
avvägda medel det sörmländska sommar-
landskapet med dess stilla vattenspeglar,
han fördjupar sig i verklighetsnära framställ-
n ingar av vegetationsdetaljer, insekter och
andra kryp."

Stig Åsberg har illustrerat några av
svensk bokkonsts vackraste böcker som Gus-
tav Sandgrens Sky mningssagor (1936 och
1946), Svensk naturly rik (1941), vidare, - med
utsökta träsn itt - Izaak Waltons Den f ullän-
dade fiskaren (1945) och H . D . Th oreaus
Skogsliv vid Walden (1947).

Som illustratör var hans ambition , enligt
egen utsago, "att på ett personligt sätt träffa
det skrivnas stämning och ton ".

Person ligt formade är verkligen också
hans porträttfrimärken med in lagda symbo-
ler som han själv med sin beläsenhet har
valt .

Stig Åsberg var verksam som frimärks-
konstnär ären 1955-68. Motiven stracker sig
över ett vitt falt. H an är förvisso jämbördig
med de tidigare mästarna Hj ortzberg,
Forseth och Schonberg.

Per Daniel Amadeus Atterbom
Utgivningsdag 21 juli 1955

H ans Svenska siare och skalder (1841-55) är ett
mästerligt och banbrytande verk i sex delar.

Men det är som skald han skildras i Ås-
bergs frimärke utgivet 1955 i valörerna 20 öre
och r:4o kr. Sven Ewert stod fö r gravyren .

Porträttet som bygger på en relief av
bildhuggaren Bengt Erland Fogelberg kom-
p letteras med en bukett b lommor som här
symboliserar Atterboms romantiska dikt-
n ing. En av hans diktsviter heter just Blom-
morna.

Atterboms mest omtalade men knappast
mest lästa diktverk är Ly cksalighetens ö, ett sa-
gospel eller med hans egna ord "ett fan ta-
siens sorgespel". Ur detta versdrama har jag
hämtat denna dikt :

Kör av v indarna

Upp geno m luften , bort över haven,

hän över jorden , i storm an de färd !

Morgon ens drottn ing, med rosiga staven,

vinkar oss u t i sin vaknande värld .

Upp , till de brusande

böljornas lek;

upp, till de susande

lun darnas sm ek!

Männ iskan, dju ren, i kvalm iga nästen

lyssna m ed oro till vingarnas dån ;

vi sväva fria till h im melen s fasten ,

kom ma med budskap igen därifrån !

Den sanne romant ikern

Atterbom (1790-1855) med fömnam nen Per
Dani el - det poetiskt klingande Amadeus
lade han själv till senare i livet - har gått till
litteraturh istorien som dess förste utövare.
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Romantiker och realist

Bilden av C arl Jon as Love Almqvist (1793-
1866) blev Åsbergs sista diktarporträtt. Fri-
märket gavs ut 1966 i tva valö rer - 25 ore och
1 kr. Förlaga är ett berömt, ofta reproducerat
porträtt av Carl Peter Mazer. D et gåtfulla i
Almqvists karaktär som Mazer fångat har
Åsberg och C zeslaw Slania lyckats överföra
till frimärksbilden . Symbolen var given -
törnrosen .

Alm qvist var både romantiker och rea-
list. A ena sidan en mystiker, en religiös för-
kunnare, en stämningsmänniska, en hög-
stämd naturskildrare, å andra sidan en sam-
hällskritiker , en pedagog och läroboksfö rfat-
tare, den svenska fattigdomens lysande
skildrare.

Almqvist var således en motsägelsefull
natur, en blandning av eld och kyla. H an
var också omstridd, både älskad och hatad
och hans liv slutade med en katastrof. M iss-
tänkt för att ha blandat arsen ik i en procen-
tares havresoppa flydde han 1851 till U SA.
Till Sverige återvände han aldrig.

Skyldig eller ej - Almqvist hade vänner
som försvarade honom. En av dem var Jo-
han Ludvig Runeberg. Han har skrivit : "N är
vår herre spelar en vacker visa, frågar han ej
efter om han väljer en sprucken fiol."

En höjdpunkt i Almqvists lyrik är San-
ges, dikter präglade av mystik, enkla och nai-
va, som han själv tonsatte.

Marias häp nad

Lamm en så vita på ängen beta,

men barnet Jesus utmed dem går.

H äpen Maria stannar och ropar:

"J ag ser en st rålring omkring barnets här!"

En nationalskald

Porträttfrimärket av Verner von H eidenstam
(1859-1940) gavs ut 1959 i tva valörer - 15 öre
och 1 kr. I detta frimärke märks med all tyd-
lighet att Stig Åsberg var väl förtrogen med
den d iktares verk, som han avb ildade.

Carl Jonas Love Almqvist
Utgivningsdag 26 september 1966

Det var ett komplicerat original - med
sammanträngda symboler - som gravören
Arne Wallhorn fick brottas med, men han
har löst uppgiften med fin lyster.

I sin egenskap av Nobelpristagare åter-
kom H eidenstam pa frimärke 1976. Detta fri-
märke i två valörer, 1 kr och 1:3o kr, kompo-
nerades av Lennart Forsberg, som utförde
Nob elfrim ärkena ären 1974-1981, i regel med
foton som förlaga. Nog är Stig Asbergs teck-
nade porträtt att föredra.

O m Verner von H eidenstam skriver pro-
fessor Staffan Björck i sin biografi att hans
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15 SVERIGE

Verner von Heidenstam
Utgivningsdag 6 juli 1959

Verner von Heidenstam
Utgivningsdag 17 november 1976
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register var häp nadsväckande sto rt. H an
växlar m ellan "slösande ep ikur eism och as-
ketisk hjältelära, so rglöst lättingsliv och h år-
daste p liktm oral, livsdyrkan och dödskult,
den yttersta ensam heten och gem enskapsru-
set, förbrödringsd röm m ar och revo lu tionsy-
ra. D et är extrem er hela vägen , sällan någo t
rofyllt m ellan läge!"

H eiden stam s prosaprodukt ion - i foster-
län dsk an da - var om fattan de. H är ingår
Karolinera, Heliga Birg ittaspilgrimsfärd, Folke
Filbyter, Bj älb oarfvet sam t Svenskarna och de-
ras hövdingar. D et är böcker so m idag in te
står h ögt i kur s.

Även den lyrik, för att in te skriva reto rik,
som gjorde hon om till nation alskald h ar -
för att låna en form ulering av Sven D el-

b lanc - "sällan åld rats m ed behag".
Därem ot har h an s senare d ikter i sam -

lingen NNya dikt er (1915) m ed sin enklare , fria-
re versform och m ed ett in n ehåll som speg-
lar resign ation och förson ing överlevt. En
grundtan ke är att m änn iskan s liv i all sin
korth et och öm klighet är n ågot sto rt och
heligt , ja ett under. I Ny a dikter (1915) ingar
den na hylln ing m ed dess suggestiva in led-
n ing av en d iktarbroder.

Ur Gustaf Frödings j ordafärd

Bort gå de,
stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld.
Klockorna dåna. Tungt slå de,
mullra och kvida de,
sjunga sin sång till de dödas färd.

Milslångt borta jag sitter.
Ändå hör jag klockornas slag.
Hela vårt land i vinterns glitter
hör de klockor, som ringa i dag.
Sommar var du och blommande vår,
sädens sus vid sjöarnas stränder.
Sov, vår sångare, sov på din bår
lyft på tusendes händer!

30 V ERIGE

Gustaf Fröding
Utgivningsdag 22 august i 1960

Rosor i ett sprucket krus

H eidenstam s hylln ingsd ikt leder oss över
til l Gustaf Fröd in g (1860-1911). Asbergs por-
trätt p i Frö d ingfrim ärket av ärgang 196o - i
valörerna 3o öre och 1:4o kr - skiljer sig fran
de andra skaldefrim ärkena genom att han
avstått från sym bo ler. Porträt tet upp fyller
hela b ilden .

Åsberg har h aft en tacksam förlaga att
u tgå från - ett fotografi av en av vårt lands
främ sta porträttfotografer - H en ry Good-
win . O ch det är den i Posten nyanställde
C zeslaw Slan ia som svarat för gravyren .

I en skrift om C zeslaw Slan ia, Gravy r-
konstens mästare, skr iver professor N ils G .
Stenqvist : "Den skicklige gravören m åste
vara som en översättare av poesi - lyhörd
för att kun na to lka in nebörden och stäm -
n ingen i en annan s verk. Ingen kan heller
som Slan ia återge kon stverk så att m an kän-
n er oljefärgens p astositet, akvarellen s skim -
ran de yta eller kritan s mjuka stoffi gh et. O ch
in te m inst viktigt - själva u ttrycket i b ilden .
Gravstickeln åstadkom m er allt id en linje
so m är kylig, klar och d istinkt . Det är m ed
system et av linjer och punkter som Slan ia
skapar levan de h ud, lu ftigheten i h årlocken ,
pälsens mjukh et eller m etallen s hårda
glans."

Gustaf Fröd ing hade ett tungt arv att
bära. Modern var sinn essjuk vid han s födel-
se och fadern led stän d igt av nervösa äkom -
m or. O m hans egen sjukdom sbild har upp-
fattn ingarna växlat . U nder alla förhållan den
var han ett gen i, ett lyriskt snille.

Redan hans första d iktsam ling Guitarr
och dragharmonika blev väl m ottagen och
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såldes i fler exemplar än någon annan lyri-
ker dittills nätt upp till . Tre upplagor 1891-96
säldes i 5.ooo exemplar.

N ågra av hans mest kända dikter in-
gick - Våran prost, Vackert väder och Vallare-
låt.

Med humor och medkäns la skapade
Fröding sina figurer, som levde sitt eget liv.
Därtill var hans dikter välklingande, ja mu-
sikaliska.

Aven Ny a dikter 1894 blev en framgi ng.
Men därefter utbröt sjukdomen . Den tog
sig uttryck i syn- och hörselvillor, apati och
förvirring. Även om han var tämligen frisk
vissa perioder och ytterligare d iktsamlingar
följde, förändrades hans diktn ing. H an kän-
de sig utestängd från det verkliga livet.
H ans dikter - ofta gripande - präglades av
längtan att nå det som hans skygghet och
osäkerhet hindrat honom ifrån .

En kärleksvisa

J ag köp te min kärlek för pengar,

för m ig var ej annan att få,

sjung vackert, I skorrande strängar,

sjung vackert o m kärlek ändå.

D en drömm en , som aldrig besann ats,

som dröm var den vacker att få,

för den , som ur Eden förbannats,

är Eden ett Eden än då.

En bortglömd kulturgigant

o är efter sin död avbildades Vikt o r Ryd-
berg (1828-95) pa ett frimärke i tva valörer -

20 och 9o öre. H arald Sallberg har kompo-
nerat frimärket och förlaga har varit ett parti
av Albert Edelfelts välkända porträtt. Sven
Ewert graverade.

Litt eraturh istorikern och författaren
H ans Granlid har tagit som en uppgift att
återupprätta det anseende som Viktor Ryd-
berg efter hand förlorat. I den andra delen
av Föifattarnas litteraturhistoria berättar Gran-
lid hur han redan pa 195o-talet ivrade för
Viktor Rydberg och pa 1970-talet har han gi-
vit ut en an tologi och en litteraturveten-

Viktor Rydberg
Utgivningsdag 21 september 1945

skaplig undersökning. Men någon debatt
har han in te lyckats väcka. Det förvånar ho-
nom egen tligen inte. Det ringa gensvaret
beror på, menar han , "den allm änna tekno-
kratiska nedskrotningen av det gamla och
onyttiga. O ch skulle alltså kunna in träffa
endast i Sverige, som må berömma sig av
rätt mycket men absolut in te av att vårda
(vill säga med jämna mellanr um friska upp)
sina litterära klassiker."

H är må inskjutas att i varje fall Posten
gör kultur insatser i uppfriskande syfte ge-
nom sina minnesfrimärken av våra stora
författare.

Att Viktor Rydberg haft betydelse även
under vårt århundrade har bl.a. Ernst W ig-
forss betygat. H an skriver i sina M innen att
säkert många fler än han fått sin socialistis-
ka inställning grundlagd och stärkt av "den
fantasins kraft varmed Rydberg målar det
onda socialismen övervinner."

Klockorna

O m hopplöshet faller över mänsklighetens

nöd,

om frihetssången tystn ar för gunst och för

bröd,
om ungdomshjärtat kalln ar och känner utan

kval,

hur bo rt ur världen viker det godas helga

ideal.

Då knyter sig handen kring klockans starka

tåg,

då ringer demonen med rasande håg,

då svingar nattens klocka sin o fantl iga rund,

då skälver hela världen och rämn ar i sin

djupsta grund .
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August St rindberg
Utgivningsdag 22 januari 1949

Stora lansvi gens slutord

H är vilar Ismael, H agars son,

som en gång nämndes Israel,

emedan han fått kämpa kamp med gud,

och släppte icke st riden förrän nedlagd,

besegrad av hans allmakts godhet .

0 evige ' J ag släpper ej d in hand ,

d in hårda hand, förrn d u välsignat '

"Titanen"

I en in tervju i Svenska Dagbladet 1948 sade
Akke Kuml ien - ett av svensk bokkonsts
stora namn - att han aldrig sett ett svenskt
frimärke med riktiga bokstäver och siffror.
Frimärkstecknarna hade inte insett hur vik-
tigt det är att ta till vara de typografiska ele-
menten .

1949 fick Akke Kumlien själv visa sig på
styva linan , en uppgift som han klarade
med glans. Det var dä 1oo är sedan August
Stri ndberg (1849-1912) föddes och iub ileums-
frimärket i tre valörer - 20 , 30 och 8o öre -

gjorde Akke Kumlien till ett typografiskt
mönster. Det är till alla delar vackert kom-
ponerat med Richard Berghs porträtt som
förlaga. Richard Bergh var en styv porträtt-
målare. H an parade porträttl ikheten med en
in trängande skildring av själva person lighe-
ten .

August Strindberg, "titanen" i svensk lit-
teratur, var ju främst prosaförfattare och
dramatiker. De dikter han skrev under 1880-
talet ville han själv in te se som cen trala i sitt
författarskap . Men det poetiska språket, den
fria versen och rytmen i dikterna var ban-
brytande.

H ans diktsamling i början av 19oo-talet
med den anspråkslösa titeln Ordalek och små-
konst räknas till den svenska lyrikens klassi-
ker.

I början av sitt författarskap deklarerade
Strindberg: "Jag har icke det skarpaste huvu-
det - men elden ; min eld är den största i
Sverige." Ingen har kunnat motsäga ho-
nom .

Välsigna m ig, d in mänsklighet,

som lider, lider av din livsens gåva!

M ig först, som lid it mest -

som lid it mest av smärtan

att icke kunna vara den jag ville!

Både Fridolin och löskerkarl

Det frimärke som 1964 utkom i tvavalörer -

35 öre och ro 5 kr - till m innet av Erik Axel
Karlfeldt (1864-1931) avviker genom att moti-
vet hämtats från hans diktn ing. Jerk Werk-
mäster, som tecknade frimärket, illustrerade
1920 Karlfeldts Dalmalning ar, utlagda pa rim
med sköna träsnitt i svart och rö tt - ett klas-
siskt verk i svensk bokkonst. Arne Wallhorn
har käns ligt graverat frimärket.

Den som kände starkt for D alarnas na-
tur och kultur var beslutsfattaren själv, Post-
verkets generaldirektör Erik Sward ing, med
sommarviste i Leksand. H an tyckte mycket
om detta frimärke och vid hans avgång ur
Postens tjänst uppvaktade verkets personal-
organisationer honom med en kristallvas
med frim ärksbilden ingraverad .

Erik Axel Karlfeldt
Utgivningsdag 3 februari 1964
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Som ö rnens ungar få vila

från jagandets heta dag,

skall mån ljus barm härtighet sila

hit ner och him melskt behag.

Erik Axel Karlfeldt
Utgivningsdag 11 november 1994

Jag är ett barn av natt en

och tarvar dess modersbröst .

N u sova land och vatten .

Bedrövade värld , hav tröst !

Karlfeldt b lev ändå porträtterad på fri-
märke - som Nobelpristagare. Aret är 1994
och han hade sällskap av Eyvind Johnson
och H arry Mart inson . Inga-Karin Eriksson
tecknade Karlfeldtmärket och Slan ia grave-
rade. Valören var 4:50 kr.

Karlfeldt hade både ljusa och mörka si-
dor. För det ljusa svarade Fridolin ; en stude-
rad karl av bondesläkt som alltför länge för-
djupat sig i böckernas värld och som sätter
spaden i jorden . Den mörka sidan framtr ä-
der bl.a. i dikten En löskerkarl  - en hemlös
vinddriven , namnlös främling.

"Det är svårt att komma Karlfeldt in på
livet", skriver Lars Forsell i Författarnas litte-
raturhistoria, andra delen. "Den förföriska re-
toriken , rytmen som gungar som tuvorna i
ett kärr, den barska hembygdskänslan och
den säregna fosterlandsmytologin - allt det-
ta både lockar och stänger ute.

N ågonstans i denna klangskog sitter en
O åtkomlig som är mer ensam än högstämd
och som i sin ångest och rädsla, framtids-
pessim ism och svartsyn , har mer av 'den
moderna männ iskan' än han egentligen vill
eller vågar erkänna."

Aft onbön

J ag vill t ill ro mig lägga

i nattens svala sköt

och st illa tankar dägga

ur allt vad jag led och njöt .

Av allt jag älskar och hatar,

av sol och is, en flod

skall kvälla som hugnar och matar

mitt hjärta med hälsans blod .

Postens egen skald

Frimärksporträtte t av Bo Bergman (1869-
1967) är tecknat av Sixten Lundbohm, som
konstnär framförallt landskapsmålare.
Konstnären - och i följsamhet med honom
C zeslaw Slania - har varit lätt på handen .
Porträttet saknar skärpa - verkar anemiskt .

Bo Bergman
Utgivningsdag 13 oktober 1969

Bo Bergman debuterade sen t - är 1903 -
men han var verksam så mycket längre.

H an är den mest långlivade av alla svenska
diktare. Flertalet av sina diktsam lingar gav
han ut på äldre dar.

H ans ton är lågmäld och vemodig, or-
den vardagsnära, rytmerna enkla. H an var
från början och har förblivit framför allt
ungdomens skald. H an har också bl ivit äls-
kad för sina Stockholmsskild ringar både på
vers och prosa.

O m sin senare diktning skriver Bo Berg-
man : "Sedan melodien i mycket övergett
mig har koncen trationen - kärnan , blods-
droppen , det defin itiva mejselhugget, den
sammanpressade känslan - bl ivit det för
mig väsentliga i lyriken".
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Den dikt jag valt vittnar just om denna
starka koncentration :

Vi gå alla med b rev till varann,

och ödets depescher vi bära.

Var själ är ett brev; du far lära

dig tyda det bäst du kan .

Lilla Paris' sångare

Det frimärke som gavs ut 1985 till m innet av
Birger Sjöb erg (1885-1929) - en högvalor a 4
kr -  har ett fotografi av A. W. Rahmn som
förlaga. Eva Jern har utfört kompositionen
och även gjort en bearbetn ing av fotografi-
et. Majvor Franzen har graverat.
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Birger Sjöberg
Utgivningsdag 12 oktober 1985

Birger Sjöberg arbetade i många år som
journalist. Men tack vare framgången med
debutsamlingen r922 Fridas bok  - han var då
37 är - kunde han under de återstående sju
åren av sitt korta liv försörja sig på att fram-
föra Fridas visor till gitarr.

I hans humor och raljeri i Frida-visorna
kan man spåra påverkan av Fröding och i de
parodiska inslagen av Bellm an .

Diktsamlingen 1926 med den avslöjan de
titeln Kriser och Kransar visar helt andra si-
dor av skalden . H an rannsakar sig själv och
röjer den ångest och det allvar som han
nödtorftigt kunnat dölja i sina idylliska
skildringar av den svenska smästaden - Lilla
Paris - alias hemstaden Vänersborg, som
han dock tidigare gett ett m indre vackert
namn : Brackestad.

Kvällshimlen bär

Kvällsh im len bär

färg utav mö rker och ros.

En sam jag är,

t im marna rinna sin kos.

Räknar jag år

räknar jag sår

räkn ar jag mö rka bekym mer.

Ensam jag är

kvällsm olnet bär

roso r på svart när det skymmer.

Jorden mig bränt

- ofta i elden jag log -

döden jag känt,

såg vid en b lixt när jag dog.

H äpen jag fan n

yngling bli man

glädje b li gråt och bekymmer.

Ensam jag är,

kvällsm olnet bär

roso r på svart när det skymmer.

Hemlöshetens skildrare

D an An dersson (1888-1920) blev ihägkom -
men med två frimärken 1oo är efter födel-
sen . D e är vackert dystra - både det levande
porträttet och bilden av granarna run t sjön
med den ingraverade välfunna texten : "En
mörkrets och hemlöshetens sångare".
C zeslaw Slania har gjort den mästerliga
gravyren efter förlagor av Inga- Karin Eriks-
son och Konr ad Öb erg - allt som allt ett ly-
sande samarbete.

D an Andersson föddes i Grangärde i
D alarna och växte upp i fatt igdom . H an
försörjde sig först som skogs- och brädgårds-
arbetare, sedan som folkskollärare. H an hys-
te livet ut stark medkänsla med det fattiga
folk han kom ifrån .

H ans sorgsna och vildmarksromantiska
dikter i Kolvaktarens visor och Svarta balla-
der gjorde honom snart känd . Visorna i
mollton ljuder som ett sus från de stora sko-
garna.
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Dan Andersson. Utgivningsdag 8 oktober 1988

Epilog

God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.
Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om aldrig vi träffas igen.
Jag har sagt något litet och fattigt av det
som brunnit hos mig och så snart brinner

ner,
men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet
- god natt - god sömn åt er.

Ett barfotabarn i livet

N ils Ferlin (1898-1961) sitt er staty i h em sta-
den Filipstad . H an h ar ham n at i raden av
poeter på frimärken på ett ovan ligt och
m era langlivat sätt . H ans frim ärke 1983 är ett
bruksfrim ärke - valör 6 kr - m ed betydligt
längre löp tid än jub ileum sfrimärken . Arne
Wallh orn h ar gjo rt gravyren , som fram trä -
der ren och klar genom att statyns yttre m il-
jö uteläm nats .

K. G. Bejem ark, som varit p rofessor vid
Konsthögskolan , h ar gjort denn a staty lik-
som den av Ferlin stående i gatuvim let i
Stockh olm s Klarakvarter. På sam m a oko n-

Nil s Ferlin
Utgivningsdag 10 februari 1983

ven tionella sätt har Bejem ark sku lp terat
Evert Taube och Tage D an ielsson , fjärran
från den idealisering som vid låder m ånga
porträt tsku lp tur er.

Innan N ils Ferl in debuterade som seriös
skald m ed sam lingen En döddansares visor
(1930) hade han ägnat sig at ett uppenb arli-
gen lärorikt m ångsyssleri som revyartist,
skådespelare, sch lagerförfattare och journ a-
list och in te m inst som bohem i tidn ings-
kvarteren i Klara.

Redan debuten visar en poet som be-
härskar verskonsten , som öm som skäm tar,
öm som är en b itter sam h ällskri tiker. Efter-
följande d iktsam lingar gjor de honom än
m er beröm d, än m er älskad . H ärtill har b i-
d ragit att hans dikter b livit to nsatta - m ed
m est lyckat resu ltat av hans person liga vän-
ner Josef Brine, Lille Bror Söderlun dh och
Gunnar Th ur esson .

Du har tappat ditt ord

Du har tappat ditt ord och din papperslapp,
du barfotabarn i livet.
Så sitter du åter på handlarns trapp
och gråter så övergivet.

Vad var det för ord - var det långt eller kort,
var det väl eller illa skrivet?
Tänk efter nu - förrn vi föser dej bort,
du barfotabarn i livet.

SVERI GE
6

i.
tG

h at

Tidigt fo lkkär, sent erkänd poet

Två frim ärksu tgåvo r har ägn ats Evert Taube
(1890-1976) - den förs ta "I Roslagens fam n "
(1977) m ed fem m otiv frän Calle Schevens
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vals, den andra tillsammans med Bellman .
Det handlade då - är 1990 - om två jubileer.
Bellman och Taube var födda 250 resp . roo
år tidigare. Den senare utgåvan är överläg-
sen som hyllning. Konstnären Gösta Wer-
ner hade in för jubileet gett ut en konst-
mapp om Taube liksom Peter D ahl gjort om
Bellm an . Dahl har dessutom i sann Bell-
mansk anda illustrerat Fredmans epistlar.

Evert Taube var ju liksom Gösta Werner
tecknare och målare och de hade en gemen-
sam motivvärld - havet och sjömanslivet.

Frim ärkshäftet med Peter Dahls och
Gösta Werners bilder är välkomponerat -
med viss symmetri - av Eva Jern. Valören är
2:5 0 kr och gravören C zeslaw Slan ia har
gjort en träffsäker tolkn ing av de mustiga
och schvungfulla förlagorna.

Evert Taube har nått en vidare publik än
någon annan svensk diktare. Men det dröj-
de länge innan han blev erkänd - främst av

Evert Taube
Utgivningsdag 2 maj 1977

Gunnar Ekelöf och Lars Forssell - som lyri-
ker. Detta grämde honom . Själv betraktade
han sig mer som författare och konstnär än
som visdiktare och vissångare. Ändå är det
kanske i hans visor som hans originalitet
bäst gör sig gällande.

H ans poesi har sina rötter i den tidiga
medeltidsdiktn ingen . I Vallfart till Trubadu-
rien och Toscana (1957) skriver han : "Den nya
provensalska lyriken , det ljusa elvahundra-

Carl M ichael Bellman & Evert Taube. Utgivningsdag 8 august i 1990

Carl Michael
BELLMAN
1740-1796

Carl.Michael 174o
BELLMAN ; &5  • • pi"sf .
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talets lyrik, uttalade in för en häpen sam tid
att tillvarons m en ing och m ål m åste sökas i
en oklan derl ig och h änföran de poesi, att
den na poesi uppstår ur en djup kärlek och
att den na kärlek m åste vara fullkom ligt
osjälvisk, försakande, tålm odig och öd-
mjuk."

Gammalvals i Roslagen

Lurviga Roslag, o, sjöland, du häver dig
halvdränkt ur havet

med dina sandiga åsar och urberg och
stormvridna tallar

med dina tusentals tängsvepta, ärri ga öar och
kobbar,

kupiga knalliga bucklor på jordklotets isrivna
hjässa.

Vindpinat vresiga Roslag, jag hälsar dig,
havsörnars hemland!

Pär Lagerkvist
Utgivning sdag 9 september 1981

[...]

Sjösala lövängar blomstra, nu fröjdar sig åter
naturen

primulan blommar och smörblomman lyser
som guld i det gröna,

vattnet i tunnan vid knuten är gullgult av
frömjöl från tallen,

poppeldun snögar och häggarna sprida sin
vällukt med vinden

kring dina blänkande fjärdar, o, Roslag, mitt
hemland i havet.

Gäst hos verkligheten

Pär Lagerkvi st (1891-1974) har hedrats m ed
tvafrim ärken . D et första gavs u t 1981 och
där m öts i skön fören ing ordko nstn ären Pär
Lagerkvist och b ildkonstnären Sven Ljung-
berg. Frim ärksm otivet var en av Ljungbergs
illustrat io ner i trägravyr till Gäst hos verklig-
heten. Martin M örck har graverat m ärket.

Man bör vara sparsam m ed ett adjektiv
som "kongen ial", m en här ligger det n ära
till. Sven Lju ngberg skriver h ur insp irerad
han varit i Biblis  (r966), den ärsbok som F r-
en in gen för bokkonst ger ut : "Ingen an nan
bok har jag kanske känt m ig så nära. [ . . . ]

Pär Lagerkvist
Utgivningsdag 27 november 1990

Det är så mycket i barndom sskild ringen
som m an tycker sig själv ha upplevt, på nå-
got förunderligt sätt är det så . D en na oro
och ängslan som är så underbart och enkelt
skild rad ."

D et andra frim ärket - valor 3:8o kr - u t-
givn ingsir 199o - visar Pär Lagerkv ist i bil d i
hans egen skap av N obelpristagare. Ingalill
Axelsson , alltid lika skicklig i sina frimärks-
porträtt, har skapat frimärket och M artin
M örck har graverat även detta Lagerkvist-
m ärke. Konstn ären och gravören h ar t ill-
sam m ans fåt t fram n ågot för författaren
mycket u tm ärkande. St ig Ah lgren har u t-
tryckt det så här: "På porträtt av Pär Lager-
kvist faster m an sig främ st vid u t trycket i
ögonen . De glänser med nästan översinn lig
kon cen trat ion ."

Såväl i Pär Lagerkvists d ikter som i hans
p rosa och dram er fin n s ett gem en sam t
m ön ster. H an ger u t tryck för den sto re dik -
tarens stän d iga oro och fruktan och sökan-
de. Medan den unge gossen i Gäst hos verk-
ligheten undrar över t illvarons väsen och m e-
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ning, uttrycker den mognade poeten i Af
tonland (1953) hur han alltjämt söker svar pa
de eviga frågorna, dock utan att få det. "Jag
ville veta men fick bara fråga, jag ville ljus
men fick bara brinna."

H är följer en av de vackraste kärleks-
dikterna på svenska sp råket :

Kärlekens visa

Kärlekens visa har in ga ord ,

nynnar som vinden i t räden ,

svävar lätt över b lom mande jord ,

leker i somm arsäden .

Ingen hör den m era än vi,

du och jag vid d in sida.

För det är oss den sjunger i

sin sång över jorden vida.

Diktaren som
gick mot tidens strömningar

Frans G. Bengtsson (1894-1954) är framför
allt en prosans mästare, men han framträd-
de först som lyriker. I dikterna följer han
stränga regler. I en essä - Framför en bokhy l-
la bekänner han att han har nöje av att
läsa så gott som allt. Men han gör några un-
dan tag: jur idik, proletärromaner, aposteln
Paulus, uppsatser som börjar med : 'Vi lever
i en brytningstid ' samt fri vers."

En av hans husgudar var den franske po-
eten Theodore de Banville som skrivit en
bok om poesins tekn ik och hävdar om den
poetiska friheten : "Il n 'existe pas."

Frans G. Bengtsson var av alldeles sam-

ma mening och skriver alltmera otidsenligt
sina d ikter i konstfulla och svårbemästrade
former som sonetten , ghaselen och canzo-
nen . Ghasel är den persiska och turkiska lit-
teraturens mest använda diktform . Frans G.
Bengtssons d ikter är elegan ta och briljan ta
men de kan bli i pompösaste laget.

Frim ärket frän 1994 - 1oo är efter förfat-
tarens födelse - i valören 6:4o kr - anknyter
till hans stora och folkkära roman Röde
Orm,  där han med lysande resultat förenar
sitt sinne för det heroiska med smaken för
det burleska.

Den mångkunn ige grafikern Jordi Arkö,
konstnärlig ledare för Grafikens H us i Ma-
riefred - en imponerande och fascinerande
nyskapelse i en gammal kulturhistorisk mil-
jö, Gripsholms Kungsladugärd - har tecknat
frimärket och Piotr N aszarkowski har grave-
rat.

En Ghasel

Ungdomsdröm mens ord vet ingen .

N amn på lyckans jo rd vet ingen .

O m min drömda kära bor i

söder eller nord , vet ingen .

Seglen fly; och om den enda

far förb i o mbo rd , vet ingen .

Svar på hjärtats vilsna undran ,

fast så ofta spo rd , vet ingen .

M åsen vet en väg till vila.

Hjärtat, ovan jord , vet ingen .

Frans G. Bengtsson
Utgivningsdag 1 oktober 1994
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Harry Martinsson
Utgivningsdag 11 november 1994

Tuv or

Senfödda svärm ar av flygande varelser

drar fram under avlövade träd .

De stan nar till på ställen med lä

och synes dansa upp och ner

där höstso len än nu kan värma.

Ingen kan säga deras namn eller art

förrän höstvinden stö ter dem bort ur året,

utåt hem lösa lu fthav.

Han var ett snille

H arry Martinson (1904-78) är den siste i
denna kavalkad av poeter på frimärken och
en av de största. Frimä rket gavs ut 1994 - va-
lör 6:5o kr - med hans porträ tt med blom-
mande nässlor och den vandrande filosofen
Bolle i bakgrunden . Svenolov Ehren har
tecknat frimärket och Czeslaw Slania har
graverat.

En av de personer som stått H arry Mar-
tinson nära är fil. dr. Georg Svensson , i sex
decennier verksam på Bonniers Förlag. I
sina memoarer berättar han kärleksfullt om
Martinson och det samarbete de hade i mer
än 4o är. H an inleder sitt avsnitt om denn e
diktare på följande sätt : "Av alla de männis -
kor jag mött är det en som jag utan tvekan
betecknar som ett sn ille: H arry Martinson .
Det gäller både hans författarskap och hans
personlighet."

Georg Svensson menar att schablonbil-
den av Martin son som den glade, blide,
stort leende diktaren in te stämmer. H an var
en mycket käns lig och ömtålig männ iska
och led tidvis av depressioner. Särskilt svår
var depressionen efter mottagandet av No-
belpriset - ett pris som mest ledde till besvi-
kelser och bekymmer.

Den sista diktsamlingen under hans livs-
tid hette Tuvor. Dess sista dikt är en av de
två dikter som H arry Martin son själv be-
tecknade som de mest centrala. Denna dikt,
sade han, är "mitt sista ord".

O m var av dem kunde kallas ett ord ,

då b låser där bort ett livssp råk i vinden .

Livet och döden , de två storslösarna

spelar i natten med höga tal.

O räknat och tallöst virvlar det mesta vi ser

alltid bort , till ständ ig förskingring.

Porträtt av svenska poeter

Den i början av 1997 bortgängne poeten
Verner Aspenström har skrivit en dikt som
han just kallar Porträtt av svenska poeter. Den
ingär i samlingen Litania (1952).

Tre av verserna får avsluta denna kanske
alltför rapsodiska expose. Men utrym met
har varit för begräns at för att medge någon
mer heltäckande p resentation av poeterna
och deras d iktverk. Men måhända lockas lä-
sarna att läsa vidare - var och en med sin
"honungsgömma" - enligt citatet av Gun-
nar Ekelöf i in ledn ingen .

Ur Porträtt av svenska p oeter

Världen är ofattbar.

Låt världen vara o fattbar 1

Allting återvänder och fullbordas.

Men att återvända är att förvandlas.

Tidsåldrar övergår i tidsåldrar.

Ekon b landas med ekon .

Nu är h ans d ikter tusen år gam la.

Främ ling och därför fört rogen med allt .

Ingen tillhö rig och därför närvarande i oss

alla.

Likt en tjänare i ett uråld rigt, till hälften

redan övervuxet slo tt :

dessa underligt klädda och nästan osynliga
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män
som visar oss omkring i de ekande salarna
och vars röster till sist icke kan skiljas
från de egyptiska urnornas röster.

Lövsångaren , den fåordiga prinsen,
vilar i sitt fågelbo .
Ritar ibland med vingpennan
sin skrift mot rymden.
Sammanfattar i två penseldrag
stormens dån i ett träd .
Lägger ofta sina dikter
i daggkåpor.

Bortom nyanserna
det rätta ordet.
Bortom ordet
den rätta tystnaden .
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