Citat från vinnarna i frimärkstävlingen #mittfrimärke
Fredrik Thomasson, Karlskrona (Pappa med barn)
– När chansen dök upp om att tävla i #mittfrimärke kunder jag inte motstå att
delta. Bilden betyder väldigt mycket för mig och förmedlar både kärlek och
trygghet. Nu är jag förevigad på ett frimärke tillsammans med den viktigaste
personen i mitt liv vilket känns riktigt häftigt.

Johanna Mörtberg, Stockholm (Slänggunga)
– Det var en ren slump att jag upptäckte tävlingen #mittfrimärke på
Instagram. Jag lämnade in tre bidrag men när jag såg att över 20 000 bilder
var inskickade trodde jag aldrig att jag skulle ha någon chans. Att min bild av
karusellen på Gröna Lund nu ska bli frimärke känns fantastiskt! Det är otroligt
stort att bli utvald och jag är jättestolt. Stort tack till alla som röstade!

Jeppe Gustafsson, Motala (Sjöbodar på Smögen)
– Jag tävlade i #mittfrimärke för att anta utmaningen att få sin egna bild på
ett frimärke. Jag hade även en bild som jag var nöjd med och som skulle
passa bra till detta. Att få ett eget frimärke känns superroligt och hedrande på
samma gång.

Monica Thelin, Bullaren (Kvällspromenad i skogen)
– Jag tävlade i #mittfrimärke för att jag tycker om att fotografera och tar
mycket bilder, mest naturbilder. Det är bra avkoppling. Det är verkligen
jätteroligt och hedrande att få sin egen bild på frimärke, det känns stort! Ser
verkligen framemot att få se frimärket när släpps i maj nästa år.

Örjan Jalava, Vännäs (Ensam eka (på spegelblankt vatten)
– När jag såg den här tävlingen tänkte jag på vänner och bekanta som sagt till
mig att skicka in mina bilder till exempelvis dagens bild i tidningar och TV. Det
har aldrig blivit av, men nu gjorde jag ett försök. Men jag kunde aldrig tro att
en bild som jag tagit i stunden skulle bli till ett riktigt frimärke.

Bertram Stenlund Fridell, Vimmerby (Nyfiken älg)
– Jag gick med i tävlingen #mittfrimärke genom ett plötsligt infall efter att ha
sett en artikeln om tävlingen. Jag hade då inte trott att en av de bilder som
jag anmälde skulle kunna gå hela vägen och nu bli en del av frimärkets mer än
160-åriga historia. Det känns fantastiskt roligt och hedrande att få sin bild
förevigad på ett frimärke. Om min farfar hade levt hade det säkert fått en
hedersplats i hans frimärkssamling.

Madelene Peterson, Örebro (Katt på brygga)
– Jag tävlade i mitt #frimärke därför att jag såg den som en otroligt kul
möjlighet. Jag känner mig fantastiskt hedrad och stolt över att just min bild
ska bli ett frimärke.

