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Erik Bruun, den finska bruksgrafikens mästare

Grafiker Erik Bruuns verk är kända för alla finländare. Vem har inte sett hans saimenvikare- eller Jaffa-
affischer. Erik Bruun säger sig göra bruksgrafik, och de finska sedlar och tiotals frimärken som han har
designat är ett utmärkt exempel på detta. Frimärkshäftet Gamla slott skapades på Bruuns eget initiativ.
Han känner till temat eftersom han själv bor på Sveaborg.

Frimärken är små värdepapper

Erik Bruun designade sina första frimärken i mitten på 1980-talet vid samma tid som finska markens
sedelreform. Det totala antalet frimärken som han designat överstiger 50 när frimärkshäftet Gamla slott
ges ut.

Bruun anser att frimärken är små värdepapper som kan jämföras med sedlar. ”Jag fick en gång uppleva
det i Italien, där en torghandlare gav mig frimärken i stället för växelpengar.”

Bruun ritade originalarbetena för frimärkshäftet Gamla slott i A4-storlek utifrån fotomaterial från
Museiverket. Bruun känner till frimärkenas dimensioner sedan länge. ”Jag har alltid betonat för unga
designers att en bra gatuaffisch ska fungera i storleken av en tändsticksask. En bra affisch väcker
mottagarens uppmärksamhet på en sekund. Det samma gäller frimärken.”

Inspiration från Sveaborg och naturen

Gamla slott är ett ämne som tilltalar Bruun på ett personligt plan, eftersom han har bott på Sveaborg i 43
år. Han har ritat flera affischer av Sveaborg och även fyra tidigare frimärken, utgivna 2002 och 2006. ”På
pärmen av frimärkshäftet Gamla slott avbildade jag en stenmur och en skottglugg som jag går förbi
nästan varje dag.”

Erik Bruun föddes 1926 i Viborg, så det kommer knappast som en överraskning att han även designade
frimärket för Viborgs slotts 700-årsjubileum som utgavs i maj 1993. ”Jag föreslog en gemensam
utgivning för Rysslands postverk, men idén gick inte igenom då. Det kändes ändå fint att få ge ut ett
frimärke av Viborgs slott med texten Suomi-Finland.”

Naturen har varit en stor inspirationskälla för Erik Bruun under hela karriären och han har ritat flera
arbeten med naturmotiv sedan 1960-talet. Hans mest kända affisch torde vara saimenvikarenaffischen
som har blivit en symbol för det finska naturskyddet. Bruun har avbildat tiotals finska fåglar på de
frimärken som han har designat.

Erik Bruun, som inledde sin karriär på 1950-talet, är fortfarande aktiv i en ålder av 87 år. Utöver
frimärken är hans senaste projekt affischer som han designat för Hartwall, Finlands naturskyddsförbund
och Finnair.


