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djur och natur

NATURLIGA KONSTVERK. Älg, hermelin, säl, räv och lodjur. Bos illustrationer är mycket naturtrogna.

Naturmålaren Bo Lundwall

Hur många har sett en mård 
ute i naturen? En gråsäl? En 
vessla? En bäver? En hassel-

mus?
Säkert inte många men Bo Lund-

wall räcker upp handen i samtliga 
fall. Och han har sett många fler 
vilda djur än så, både vanliga och 
ovanliga.

Mötena med mården, sälen och 
de andra har blivit till målningar 
i boken Däggdjuren i Norden, som 
kom ut förra året. 

– Ja, bilderna visar situationer 
som jag har sett just den arten i, 
säger Bo.

Han är konstnär med naturmotiv 
som specialitet och har haft otaliga 
utställningar, illustrerat åtskilliga 
böcker och gjort motiven till flera 
svenska och nu även finländska 
frimärken.

Mest akvareller
I den senaste boken står han för 
samtliga bilder, vilket innebär 
drygt 120 målningar. Några är i 
olja men de allra flesta är akvarel-
ler. Frågan är hur han lyckats få 
djuren att stå still så att han hin-
ner måla av dem, som till exempel 
bokens lilla rävunge på sorkjakt. 

– Jag har sett en rävunge stå och 
kika ner i gräset just så. Jag tog en 
fotografisk bild i rätt ögonblick men 
sedan har jag bearbetat och skissat 
om ganska rejält, med djuret, bak-
grunden och stenen. Som bildska-
pare kan jag bland annat förändra 
kroppshållning, ljussättning och 
färgnyanser.

Förutom att arbeta med minnes-
bilder från verkliga möten med djur 
har Bo en alternativ arbetsmetod.

– Ja, hermelinen i boken, till 
exempel, dök ju inte upp precis just 
där vid vattensam-
lingen utan jag har 
diktat upp en situa-
tion som den kan 
tänkas befinna sig 
i.

Bilderna av en 
lurvig vildsvins-
galt, ett smygande 
lodjur och många fler är skapade 
på detta sätt. 

Bo Lundwall har ett stort arkiv 
till stöd när han arbetar fram 
en bild. Genom åren har han 
fotograferat och skissat väldigt 
mycket och därmed samlat på sig 
en mängd detaljbilder av natur-
miljöer, stenar, vackra stubbar, 
stränder, ljusspel, däggdjursarter, 
fåglar och annat.

Han tycker att det viktigaste i 
en bild är att uppbyggnaden ger en 
balans, både färg- och formmässigt.

– Jag är mycket noga med att 
själva uppsynen, utstrålningen 
och kroppshållningen verkligen 
ska vara till exempel ett lodjur. 
Däri ligger just den skärpta iakt-
tagelseförmågan som man måste 
ha och utveckla.

Skissar och fotograferar gör han 
utomhus men själva målningarna 
växer fram hemma i ateljén i Hults-
fred. 

Till dessa sina hemtrakter flyt-
tade han från Stockholm för 15 år 

sedan tillsammans med familjen. 
Här hittar han en av sina favorit-
miljöer i naturen, nämligen den 
typ av urskog med mycket mossor 
och gamla träd som finns i Norra 

Kvills nationalpark 
i norra Småland.

Men han upp-
skattar alla typer 
av natur, inte 
så konstigt kan-
ske med tanke på 
att han ägnat de 
senaste 25 åren av 

sitt konstnärsliv åt framför allt 
naturmåleri. Många resor har det 
blivit, allt från Varangerhalvön i 
norra Norge till nationalparkerna 
Serengeti och Ngorongoro i Tanza-
nia, och han har sett både orörd och 
skövlad natur.

Måste skydda våra arter
– Jag tycker att Sverige är ett före-
gångsland inom naturvård men 
samtidigt finns det mycket som kan 
förbättras och skyddas ytterligare 
som till exempel särskilt gammal 
skog, vattendrag och områden med 
höga naturvärden.

Han oroas över skövlingen av 
regnskog och naturområden och 
tycker att många människor foku-
serar för mycket på prylar, som de 
”absolut” måste ha för att kunna 
leva. 

– Livet behöver ju inte vara 
så materiellt inriktat. Den verk-
liga statusen är att kunna bevara 
skyddsvärda naturområden och 
djurarter för framtiden. n

Fyra ny fina  
naturfrimärken
Namn: Bo Lundwall.
Ålder: 58.
Aktuell: Illustre-
rat den nya boken 
Däggdjuren i Nor-
den och fyra nya 
frimärken för Posten 
Åland i samarbete 
med WWF. Frimär-
kena föreställer 
skäggdopping, 
smålom, storlom 
och svarthakedop-
ping och ges ut 
den 5 april 2013.
Familj: Hustru 
Maarit och barnen 
Joonas, 18, och 
Jesper, 17.
Bor: Hultsfreds 
gård i Hultsfred, 
Småland.
Yrke: Konstnär 
med naturmåleri som specialitet.
Husdjur: Katten Tiger.
Intressen: Familjen, djur- och 
fågelskådning, byggnadsvård 
och modelltåg.
Utbildning: Ett år på Skånska 
målarskolan i Malmö och tre år 
på Anders Beckmans skola i 
Stockholm (numera Beckmans 
designhögskola).
Förebilder som konstnär: 
Bland andra Andrew Wyeth 
(USA), Johannes Vermeer van 
Delft (Nederländerna) samt 
svenskarna Alexander Roslin och 
Bruno Liljefors.
Vackraste nordiska djuren: 
Lodjur, varg, kronhjort, rödhake 
och pilgrimsfalk.
Läs mer: www.bolundwall.com

Vi lottar ut  
5 böcker!
n Tävla om Bo 
Lundwalls bok 
Däggdjuren i 
Norden, (Ica 
bokförlag). Vi 
lottar ut 5 
böcker, värde 
cirka 230 kr/st. 
Skriv ditt namn 
och din adress 
på ett vykort. 
Skicka det till: 
”Däggdjur”, 
Land, 109 57 Stockholm. 
Den 20 november 2012 är sista 
tävlingsdag.

VÄRLDSKÄND. Bo Lundwall är återigen aktuell med nya frimärken, nu på Åland.

Ett stenblock 
kan läggas till. 
En gran kan 
göras högre. 
Naturmålaren 
Bo Lundwall 
bygger ofta om 
motivet för att få 
balans i bilden. 
Men djurens 
utstrålning, den 
ändrar han inte 
på. Då gäller det 
att måla exakt.
av håkan steen  
illustration bo lundwall

”Jag är mycket 
noga med 

själva uppsynen, 
utstrålningen och 
kroppshållningen”

medTävla

’’det gäller att kunna iaktta med skärpa’’


