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Dovhjort star modell. Bildreportage fran Arvid 
Knoppels domaner av Sven Gillsater pa sidan 12. 
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Hiir iir mangdrdsbyggnaden med 'btdj;n. Gdrden bar byggts till e/ur ritning.ir AV arkiteltt BjOrn Hedvall. 
KnOppel bar en star flock giiu. De /inastr eumpl11ren iir dewJ grdgiiss, som han hoppas ska fiirDka sig 
och kHnna sLii.ppas till /ri bosiittning i sjOn G,mnern. - Ntdan: Kavelduntts svajiga ko/.uar hJ/ler stAnd 
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Nara det levande 
Sven Gillsater pa besok hos 

Arvid Knappe] 

Varldens basta djurtecknare heter Arvid 
KnOppel. Det var Isaac Gri.inewald iorn en g!ng fallde det omdOmet, och kanske stir dee sig. KnOppel har n3.?11igen p:i ett alldeles fan
tastiskt sitt studerat f£gla r och d:iggdjur i rOrelsc och vila och lyckats att med sitt ritstift 
f:inga in littheten i en hjorts galopp, den lekfulla klumpigheten hos ett par stojande biorn
ungar eller koncentrationen hos ett lodjur som 
samlar sig till anfall. 1\Ven som skulptOr ar 
det framfOrallt djurens v:irld, som Arvid 
KnOppel :ilskar an fOreviga i brons, rostfriit 
sdH cller gips. FOr att komma den levandc m,. 
turen n:ira har dennc egenartade konstn:ir sh. 
pat sig ett hem i v:irml3.ndsk vildmark. KnOp-

pelasen, som han kallar sin parkanl:iggning dir 

I de stora djHrhagarna travar kronhjorten Oskar 
omlmng och tigger appkn sd fort Husse niirmar 
1ig. Diir /inns ocksJ r&djHr. Till 't!Jren tJiintas ett 
p11r. bj0rmmgar . 

T.h.: Nii.r kylan kniipper i KnOppeldsens knutar 
flyttas den skulptur som iir under arbete jn i en 
hOrna av vardagsrummet . 

Ntddn: Ateljin lir byggd i omedelbar anslutning till 
dj11rhagarni:1. och diir/Or kan skulptOren mitt i 'tlin
ttm sma inne i tJtirmen och tukna sina djur, i det 
hir /llllct dovhjortparet Kdlle och Ada. - Nedan 
t.h.: Hiir och diir pJ sinti iigor har Aroid KnOppel 
mnimr /Or d�t 'tlilda diir det alltid /inns mac. 
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