
ST ILD RAG HO S VARA FRAN KOTECKEN V

1944 1949

av Gilbert Sv enson

H ] ORTZBERGS SI STA FRI MARKSSERI ER

» Vår örlogsflottas betydelsefulla gärning i försvarsberedskapen under
det andra världskrigets å r för minnet till dess insatser i gångna t ider
vid värnet av vårt land». Så p resenterade Generalp oststyrelsen den
fr imärksser ie som utgavs den 13 oktober 1944 under rubriken »Svenska
Flottan». Frimärkena utgavs närmast för att fira 300-ärsminnet av
slaget vid Femern, som result erade i Freden i Brömsebro, där landets
välde vid västkusten stadfästes.

Olle H jorzb erg fick uppdraget att teckna serien och gjorde 8 skisser.
H an tänkte sig en av valörerna med symboliskt motiv, ett ankare och
t re kronor, två valörer med port rätt av amiralerna Carl Gustav
Wrangel (1613- 1676) och C las Fleming (1592- 1644) samt fy ra med
farty g, de historiska k rigsskeppen »Kung Carl », »Gustav I II » och
»Sm±lands Leijon » samt »Gustav V» jämte en jagare och en ubät . N är
serien slutl igen gavs ut hade antalet valörer minskats till 5. D e symbo-
liska mot iven och Wrangels port rätt föll bort . Vidare änd rades förslaget
med »Gustav III» till att visa akterspegeln av »Amp hion». Och teck-
ningen ti ll valören med »Gustav V» förenklades t ill att endast visa dett a
fartyg. Serien kom att omfatt a följande fr imärken, 10 öre »Smälands
Leijon» som var C . G. Wrangels flaggskepp under sjöslaget vid Femern,
20 öre Clas Flemings port rätt, 30 öre »Kung Carl » som var flaggskepp
i den flotta som Karl X II byggde efter år 1700, 40 öre akterspegeln på
»Amphion» som var Gustav II I :s flaggskepp i slaget vid Svensksund
1790 och 90 öre »Gustav V» ett pansarskepp byggt 1918 och moderni-
serat för neutralitetsvakten under det andra världskriget .

1944 t p
Svenska
fl ott an
H jo rtzberg
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Sk isser i gouache till serien »Sv enska f lottan» 1944. T ex t : Femernminnet 1644- 1944.
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Förslagssk isser t ill ej u tgiv et fr im ärk e m ed Carl Gustaf W rangels p orträt t och original-
teck ning till v alören 20 öre 1944.

H jortzberg gjord e den förändr ingen fr ån skisserna at t han fl ytt ade
t re-kronorsemblemet frän ramens ned re högra hörn t ill det övre vänst ra
samtidigt som han förstorade det. Upp förstoringen av k ronorna var
avsedd som en jämvikt t ill den tväradiga texten »Svenska flot tan»,
som på fr imärkena ersatt förslagens »Femernminnet 1644 1944», och
att korrespondera med de diagonalstä llda k raft iga valörsiff rorna nert ill.
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H jortz bergs o riginalteck ninga r till f a rty gsm otiv en i serien »Sv enska f lot tan , 1944.

Men arrangemanget blev int e helt lyckat . Skissernas p lacering av valör-
siff rorna som liknar R iksdags-, Postj ubileums- och N ya Sverige-fri mär-
kenas v ar avgjort bät t re. Särskilt valören 20 öre för lorade på ändringen.
Fl emings port rät t reducerades dä r på ett olyckligt sät t .  A. ven om denna
serie har mycket av H jortzbergs storsvenska fest ivitas, inte minst i
Amphionmärket, nå r den int e upp t ill hans t idigare mästerverk som
frimärkskonstnär.

1948 Typ
Svenskar
i USA
H jo rtzberg

D en 26 apri l 1948 signerade Olle H jort zberg ett förslag (sid 73) t ill
de fr imä rken som utkom samma dag. D etta är den d irek ta förlagan t ill
den teckning som användes för fr imä rksgravyren (av Ewert). Men
denna teckning har samma sära rt som fr imä rkena, at t ordet »öre» är
insp rängt i valörsiff rorna.
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H jor tzberg gjord e t re förslag med dett a valörar rangemang, 1) USA :s
(t . v .) och Sveriges (t. h.) flaggor samt tre dominerande k ronor liksom
på serien »Svenska F lottan» och texten »Sverige i U SA 100 å r» 2)
Indian och grävande svensk emigrant i blyert sförslag närmast före-
gånget av ett liknande med mera nerätböjd indian. Text »Sverige i USA
100 å r», olika d isponerade. D ett a motiv använde H jortzb erg ti ll den
FDC-stämpel som P FFS åsat te serien utgivn ingsdagen den 26.4.1948.
E n skiss till stämpeln ser man under det sista förs laget' . 3) D etta för-
slag är redan omnämnt och visar en p löjande bonde, där hästen inte
syns fr amför ett blockhus och med en skyskrapa t h i bakgrunden.
Valören är här liksom på samtl iga (i Postm useum) bevar a de 15 förslag
20 öre.

På det t roligen första förslaget t ill P ionjärserien ser man ga vein av
ett knutt imrat blockhus med torvtak och med t illbyggt sta ll samt jord-
bruksredskap : hacka, spade, ärder och p log vid husknuten. U tanför
gavelfönst ret står en indian lutad och spejar in i huset . T exten är
»Svenska invandringen i U SA 100 å r». Upp till star »20» följt av »öre»

Mt 4 4 t
» t 4 %¥

y $ s t I
t t t 4 4 t
f t $ 4 + t

t t 4 t

Hjortzbergs f örsta skisser till »Sv enskar i USA » 1948.

1 Vid några t illfällen har samma konstnär, som tecknat fr imärksserien även fått
ut föra FDC-stämpeln. Samma är (1948) ritade Akke Kuml ien även St rindbergs-
stämpeln.

69



samt nertill »Sverige». N ästa förslag är liknande, men huset är för-
enklat (utan t illbyggnad) och redskapen endast sp ade och p log. India-
nen framträder mera i förgrunden mot det förstorade gavelfönst ret . E tt
nytt bildelement är skysk rap an som reser sig som en vision bakom p ion-
järhuset . Möjligen har konstnären tänkt på svenskarnas insatser som
byggmästare och byggnadsarbetare fr ämst i Chicago omkring år 1900.
Texten är änd rad med öre under valörsiffran och »Sverige i USA » i en
oval textsköld f ramför blockhuset t h över ordet Sverige. P å nästa för-
slag (3) har konstnären låt it skysk rapan växa upp t ill full höjd d v s
frän ned re textbladet ti ll överkanten, blockhuset har ä terfä t t sin t il l-
byggnad och f lyt tats t v . Indianen har försvunnit och som nyt t bild-
element t illkommer svenska unions flaggan och t h och över den stjärn-
baneret . T exten har förenk lats ti ll »Emi grati on 100 ä r» pa et t vertikalt
ramtextband som understryker skyskrap ans resning.

Skiss sid 71 ritar H jort zberg på et t t ryckt tävlingsp rospek t med
ärtalet »1948». Aven där finns ordet »Emig rati onen» men byggnaderna
har fly t tats bakåt för att ge p lats åt en p löjande bonde med häst som
är ställd som en låg fr is över ordet »Sverige». Flaggorna har fl ytt ats i
sär och för at t understryka skysk rapans höjd har ett par skyar ritats
över USA-flaggan.

Före sk issen upp till h. på sid 72 har t roligen H jortzberg fätt et t med-
delande om att serien skulle ges ut i det mindre, ordinarie frimärksfor-
matet . D etta medförde at t han på den mera kvadratiska y tan omdis-
ponerade texten så at t ordet »Sverige» fyl ler till den vänstra vert ikala
ramen under siff ran 2 i 20. D et breda ordet t v torde ha medfört att
konstnären p rövar en tvä-radig text t h för a t t ästadkomma jäm vikt.
För at t fy lla båda raderna p rövar han den längre texten »Första svensk a
invan-dringen i USA 100 år ». D e ext ra skysk raporna t v liksom skyarna
har försvunnit, men fl aggor, blockhus och p löjare finn s kvar.

Skissen därunder har samma textarrangema ng, men fl aggorna har
förstorats och den svenskas stång fly t tats fr amför skysk rapan. På den
sista skissen i serien där hästen finns kvar har blockh uset flyt tats t h
framför skyskrapan och i tomrummet mellan stängerna och över sjä lva
p logen. D enna skiss result erade sedan i det renodlade fl aggmo tivet.
(Sid 71)

P å några följande skisser där hästen och flaggorna tagits bort behäl-
ler H jortzberg til l en början »Sveri ge» i r amen t v och fly t ta r t o m
»20 öre» närma re skyskrap an. Texten förkorta s pa nytt ti ll »Sverige i
USA 100 år», dels i et t ramband t h, dels under valörsiff ran . Blyert s-

70



Sk isser i gouache och bly erts m ed m otiv en f laggor, ny by ggare och indian och plöjare .
På en av sk isserna ser man utk astet till den FDC-stämp el som anv ändes d en 26.4.1948.
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Flaggorna v ar motiv tillsammans med sk y sk rapa och timmerhus pJ f lera av sk isserna,
senare i k ombination m ed plöjaren .
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Plöiaren utan häst börjar dominera f rimärk sbilden och tex ten p röv as i f lera varianter.

skissen som närmast föregår det i inledningen nämnda förslag 3) vi sar
en återgång av o rdet Sveriges placering nert ill som sockel för plö jaren.
Texten ä r arrangerad i tomrummet t v om skysk rapan i sex rader »20
öre Svenskar i U SA 100 är 1848- 1948». D ett a förslag är ur textsyn-
punkt seriens bästa.
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H jortzbergs originalteck ning »Sv ensk ar i USA » 1948

O riginalt eckningens ( ovan) uppenbara svagheter ä r mest märkbara
på textplanet med en mera originell än bra placering av ordet »öre».
Siffrorna i lutande stil är mycket påfr estande och förflyttningen av
blockhuset t v är inget fr amsteg. Serien väckte en bister kritik i p ressen. 1

1944 T yp
Sveriges
sjö k arta
Sallbcrg

N YA FRI M ARKSK ON STN ARER 1944- 49

Den 15 ap ril 1944 debuterade konstnären H arald Sallberg  (1895-
1963) som fr imärkstecknare med fr imärkena till Sveriges Sjökartas 300-
ärsjubileum. Frimärksb ilden visar den översiktskarta över Ostersjön,
Finska viken och K attegatt som ätf öljde »J ohan Månssons sjöbok»
ut given 1644. Sallberg var en av våra fr ämsta grafiker och i hans fr i-
märksteckningar är text och bild likvärdiga, även om han i dett a fr i-
märke som utgavs i valörerna 5 och 60 öre i stort följer Schonbergs
t radit ion med trekronorsymbolen nert ill v id sidan av landsnamnet .

1 Gilbert Svenson Stild rag etc. P ost rytt a ren 1965 sid 151.
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80-ärsminnet av den första Röda korsföreningens bildand e i Sverige
fi rades den 27 februari 1945 med et t fr imärke, som utgavs på P rins
Carls (1861- 1951) födelsedag. Frimärket tecknades av H arald Sall-
berg som hade tänkt sig ett tvåfärgat märke med grå ram och rött kors.
Med då varande tryckmetoder visade detta sig omöjligt at t realisera och
fr imärket utgavs i en färg - rött. För at t ernå en kraftigare infärgning
av det röda korset utfördes detta i en tätare gravyr (av Sven Ewert).
A ven på detta märke behöll Sall berg de t re kronorna nert ill vid lands-
namnet vilket gav den i övrigt vackra kompositionen med sin väl av-
vägda text en viss obalans och gör at t ordet Sverige verkar hoptryckt
i förhälland e till »20 öre».

Sallbergs teck nin gar till Sv eriges sjökarta 1944 och Röda Korset 1945.

Sallbergs sista fr imärke utgavs den 21 sep tember 1945 med anledning
av 50-ärsminnet av Vik tor Rydbergs (1828- 1895) död. Port rättet åter-
ger ett part i av Albert Edelfeldts (1854- 1905) målning av V. R . vid
arbetsbordet fr ån är 1892. Sallbergs teckning daterad 1944 avviker
något fr ån de utgivna fr imärkena i valören 20 och 90 öre. O rdet »öre»
har tagits bort liksom ärtalen »1895 1945» und er namnet Viktor Ryd-
berg. P å detta fr imärke har Sallberg pl acerat de t re kronorna i övre
vänst ra hörnet som pendang till valö rsiffran och även tecknat lands-
namnet med mycket kraftig stil grad. A ven dett a fr imärke graverades av
Sven Ewert.

1945 typ
V. Ryd berg
Röda Korset
Sallberg

1945 typ
V. R ydberg
Sallberg
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VIKTOR
RYDBERG
1895·1945

1946
Tegner-
fö rslag
Sallberg

1945 T yp
Svensk
press
Dull-
H edlund

Till Tegnerjubileet 1946 ut förde Sallberg två förslag till ett port rätt -
fr imärke i valören 20 öre eft er Johan Ni klas Byströms (1783 1848)
Tegnerbyst frän 1829. Frimärkena utgavs sedan i valörerna 10 och 40
öre efter en omarbetad teckning (20 öre) av Sven Ewert . Denna bygger
på Sallbergs förslag, men är mera realistiskt i skildringen av port rätt-
bysten. Ewert har låtit de tre kronorna byta p lats med valörsiff ran och
utformat dem ut an stilisering. Tyvärr kom de på det ta sätt att alltför
mycket likna skaldens »lockar». Kont rasten blir därför stor till den
tunga och charmlösa texten.

Bertil Bull-H edlund  (1893- 1950) var en av vårt lands främsta gra-
fiker och bokillust ratörer men han fick tyvärr endast ett uppdrag som
fr imärkstecknare. Det kom så sent som 1945 och avsåg et t fr imärke till
300-ärsmi nnet av den första svenska tidningen, »Ordinarii Post-Tijden-
der» utgiven 1645. Bull valde att till sin vackra fr imärksteckning skildra
symbolerna »upplysningens fackla» och en gåspenna. » 1945 var ju sym-
bolerna nästan självfallna eft er många års krig och mer eller mindre
energiska försök till censur av det fr ia ordet» ytt rade Bull-H edlund
1948.1 Resultatet blev också ovanligt vackra fr imärken i valörerna

' Frimä rksnytt N :r 6 oktober 1948 sid . 3.
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Föregåend e sid. Edelf eld s R y d-
bergsporträt t 1892 och Sallbergs
teck ning signerad 1944.
Öv erst Sal/bergs f örslag till T eg-
nerf rimärk e 1946 m ed p ort rät tby st
av By st röm f rån 1829 och där-
und er Sv en Ew erts oma rbetade
teck ning t ill f rimärk et .

5 och 60 öre med fylliga färger, som Bull själv önskade det . Särskilt
valörsiff rorna har tecknats med både originalitet och skönhet. G ravyr :

Sven Ewert .

D en 20 februari 1946 godkändes i heraldiskt hänseende förslagsteck-
ningen av O tte Sk öld (1894- 1958) till fr imärken med anledning av
100-ärsminne t av de A llmänna svenska lantbruksmötena. F rim ärks-
bilden v isar en lantl ig pastoral med bondgård och hästa r. Expert isen
fann så snart fr imärket kommit ut at t fölet diar på et t felaktigt sät t och
menade att endast tap irer kan dia i denna ställning. Konstnä ren omarbe-

1946 Typ
Lantbruks-
mötena
Sköld
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Bull-H edlunds teck ning till »Sv ensk p ress 300 är» 1945 och O tte Sk ölds f örslag och
antagna teck ning till lantbruk sf rim ärk ena 1946.

1949 Typ
Lingiaden
Lager sted t

tade et t par gånger nederdelen av fr imärket och reducerade de st iliserade
sädesaxen t ill 10 stycken och gjorde tex ten tydligare p å den antagna
teckningen för fr imä rkena i valörerna 5 och 60 öre. Gravy r : Sven
E wert .

D en andra lingiaden i Stockholm fi rades med fr imärkena i valörerna
5 och 15 öre. D essa ä r de första svenska, som visar motiv med sportslig
ankny tning. T eckningarna utfördes av  Georg Lagersted t  (1892 ).
M ärkena håller en v iss ky lig elegans som väl ansluter sig t ill den då-
va rande svenska t radit ionen. Gravy r : Sven Ewert .
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Georg Lagersted ts idesk iss och teck ning till
f rimärk e v id den A nd ra Lingiaden i Stock -

holm 1949,
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1949 Ty
Strindberg
K uml ien

1946 T y p
Lund s
domkyrka
Forseth

Av berömda svenskar var  A ugust Strindberg  (1849- 1912) den förste
som firades med t r e fr imärken på 100-årsdagen av födelsen den 22
januari 1949. Frimärkena tecknades av vår banbry tande typografi-
expert  A kk e Kumlien  (1884 1949) efter R ichard Berghs (1858- 1919)
port rätt frän 1905 av St rindberg. För texten anv ände Kumlien sin rena
och vackra »Kumlienmedieval » som gör dett a f rimärke t ill värt första
med helt riktiga p roport ioner mellan text och bild . Liksom Olle H jortz -
berg året innan, fick ocksä Kumlien rita den FDC-stämpel som använ-
des av PFFS den 22/ 1.

Ett särskilt stildrag på dessa fr imärken är, att på Kumliens önskan
en stor del av upplagan t rycktes så, att även det vita fr imärkspapperet
blev t o n a t i fr imärkenas färg liksom på 20-talet .1 D ett a bidrog även
till dessa märkens milda skönhet . Tyvärr gick Kumlien bort redan
samma år och dett a lyckokast t ill fr imärken, där Sven Ewert har stor
del genom sin kongeniala gravyr, blev alltsä Kumliens första och sista
arbete för Postverket.

EIN A R FORSETH S 40-T A LSTECK N IN GA R

Einar Forseth är vårt lands mest uppslagsrike fr imärkstecknare och
skapare av våra stilistiskt bästa fr imärken under 1920-talet lejon-
typen och Gustav Vasa. H an erhöll blott et t enda uppdrag som fr i-
märkstecknare under 1930-talet nämligen Postsparbanken 1884 1934.%
H an hade visserligen deltagit i 1937 ärs p ristävlan om nya frimärken
med ett 40-tal int ressant a förslag\ men inget kom till utförande.

Lunds domkyrkas 800-årsjubileum inföll 1945, men kriget gjorde att
jubileumsfirandet uppsköts till den 28- 29 maj 1946. Fo rseth gjorde
liksom han tidigare brukat först en serie arbetsteckningar, et t 10-tal
utkast på två skissboksblad och därefter sex förstudier till det fr imärke
som resulterade i 20-öresfrimärket. Dessa skisser som är numrerade
4- 8 och 10 visar domkyrkan från olika perspektiv. Slutl igen stannade
konstnären för et t förslag (10), som han betecknar »ideskiss». D etta
visar domen frän korpartiet byggnadens äldsta del vilken invigdes
år 1145.

1 Man tog till fälligt bort den duk som torkade a v t ryckcylinderns överflödiga
fä rg.

" Gilbert Svenson, St ild rag et e. P ostrytt a ren 1963 sid 86 ff
s » Stildrag etc. Post ryt taren 1964 » 78 ff

» » Stildrag etc. P ost rytta ren 1965 » 136
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A k k e K umliens utk ast till S trind-
bergsf rimärk e 1949 med p ort rätt
ef ter R ichard Berghs mälning
1905. G rav y ren till detta v älk om -
ponerade märk e gjordes av Sv en

Ew ert.
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Forseth prövade olika p lacering av text och valörsiffror, vilka han
jämte tre kronorsemblemet lät kringgärda bilden liksom det sedan helt
slopade år talet 1946.

Slutförslagen 8 och 10 visar den starkt koncentrerade bilden av
kyrkan ställd liksom på en krafti g »sockel» bildad av ordet Sverige
och med valörsiff rorna t h om kyrkan. Samtliga förslag är signerade
och daterade 1946 och torde ha utför ts i början på året. På originalteck-
ningen till 20-öresmärket äterfin ns konstnärens signatur »Fo» strax
under siffran 0 i 20, men den har tagits bort på fr imärksgravyren, som
utfördes av Ewert. Detta frimärke tillhör Forseths allra bästa.

L

A rbetsteck ningar av Einar Forseth till f rimärk ena f r Lunds dom ky rk a 1946.
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Forseths teck ning till v alören 20
öre och därunder sk isser och ide-
utk ast till v alörerna 15 och 90 öre.

84



Forseths teck ning til l v alören 90 öre 1946.

Till valö rerna 15 och 90 öre, som utgavs i det större, liggande for-
ma tet gjorde Forseth förslag betecknade 13 samt 9, det senare även
betecknat som »ideskiss». J ust det ta förslag avbildat t h pa sid 84
hade i sin starka stilisering kunnat bli ett ovanligt bra fr imärke, med ett
originellt samspel mellan bild och text.

Tyvärr fick det vika för det mera banala motivet med ängeln som
håller modellen av kyrkan. Den antagna teckningen innebar ytterl igare
en försämring genom att ängeln förstorades på kyrkans bekostnad och
korssymbolen flyttades mitt över västtornen. Fräschören hos förslags-
teckningen försvann därmed. Gravyren gjordes av Ewert .

Det lär ha varit Einar Forseth själv som föreslog ett fr imärke över
A lf red N obel (1833- 1896) ti ll 50-ärsmi nnet av hans död. Liksom till
Lundafr imärkena tänkte sig konstnären först två olika motiv, et t i
det mindre och ett i det större, liggande formatet . För dessa fr imärken,
som utgavs på N obeldagen den 10 december 1946 har det bevarats ett
ovanligt stort ant al arbetsskisser och förslagsteckningar.

På sid 86 visas ett blad med 5 uppklistrade lappa r ur ett skiss-
block med t illhopa 15 förslagsskisser, därav fem i det liggande formatet.
Samtl iga visar profilbilden av N obel eft er ett f otograf i sid 94 och
arket har anteckningar gjorda av konstnären; bl a »ideskiss» pa ett par
av förslagen.

1946 Typ
N obel
Forseth
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A rbetsteck ningar av Forseth till N obe/f rimärk e 1946.
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D etalj f rän f öregdend e sida m ed an teck ningar av k onstnäre n .

Beträffande texten gjorde Forseth an teckningarna: 1) hela namnet
Alfred N obel 2) event . Text Uppfinnare Donator.

En egendomlighet för alla dessa skisser är att de innehåller de fel-
aktiga ärtalen »1846- 1946». N obel var född 1833 och dog 1896, det
gällde alltså ett SO-års jubileum, int e ett 100-ärs vilket konstnären tyd-
ligen först har t rot t. Ytterl igare ett par senare förslag sid 92 har f ö tex-
ten »1847- 1947», även den alltsä felakt ig. Skissbladet har även ant eck-
nin gen 3) Lager före palm event. båda.

Förslagen i det större formatet avbildas på detaljbilder på denna sid.
D et ena nederst t v visar N obels huvud omgivet av två lagerkvistar, de
övriga en kvinnlig gestalt , först stående upprät t och hållande en  palm-
kvist (överst t h) och dels fr amåtböjd med palmkvist och ymnighets-
horn (nederst t h). D etta har anteckningen »ideskiss» samt »icke riktigt
bra», t roligen för att porträtt huvudet är placerat väl lågt. På de båda
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l desk isser i tusch till N obelf rimi rk et. ] fr. sid 86.

sista skisserna har huvudet lyfts up p över texten Sver ige och det ena
betecknas I »bäst av de stora». D et ned re har utom texten: Alfr. N obel
1846 1946 Donato r Uppfinnare även, P rix N obel P ax .

1946 gjorde Forseth ett ut t alande: »N är det gäller port rät t fr imärken
bör in te det allt dominerande vara likheten, t värt om bör port rät tet

underordnas de öv riga k raven» .'
För det mindre formatet har det bevarats et t stort anta l skisser dels i

blyerts dels i tusch samt et t 10-tal förslagstecknin gar i tusch . R edan i
den t idigaste skissen härovan har konstnären löst komposit ionen av t re
k ronorsemblemet överst , valörsiff ran där under och ordet Sverige
nederst , med port rätt et t h. Landsnamnet bildar ännu en hög sockel lik-

som pa Postsp arbanksfrimärk et.

' F rimärksnytt N :r 6 oktober 1947 sid 4.
" Jfr a.a. Post rytt aren 1964 sid 79.
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E fterhand p rövades olika al tem a t i v med den långa, ursp rungliga
texten samtidigt som konstnären följde en av sina anteckningar från
skissbladet »Sverige kan något minskas». H an p rovade även på dessa
skisser en p almkvist, bakom och fr amför p rofilens bakhuvud . Palm-
kvisten hålls på en av skisserna av en knäböjande barngestalt, på en
annan av en stående kvinna som med högra handen även håller en lager-
kvist över N obels huvud . P å en därpå följande skiss finns det två kv in-
nor, den ena hållande en palmkv ist och dessucom en druvklase  ( !)  den
andra kvinnan lagerkr öner med båda händerna N obel. D enna skiss har
sedan utarbetats till en särskild förslagsteckning sid 91. D enna är
int ressant och har även förtjänster i den logiskt p lacerade ramtex ten :
Uppfinnare A lfred N obel D onator, även om t re kronorsemblemet är
heraldiskt felaktigt p lacerat under en text . Valörsiff ran har också
måst krymp as för att få rum t v om ordet Sverige.

P å några följande arbetsskisser och ut arbetade förslag har f igur en
helt försvunn it, men symbolerna palm- och lagerkvist finns delvis kvar
sid 92.

En av förslagsteckningarna - den med de felaktiga årt a len 1847-
1947 - har två lagerkv istar, på den andra finns det blot t en enda kvist
liksom p å en samtidigt gjord skiss (överst t h). En följande skiss sid
94 har en lagerkvist , som har sänkts t ill i höjd med hakan och l iksom
de t idigare har den valörsiff ran t h under huvudet .
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Föregäende sid. idesk isser i bly erts som v isar palmkv istens utv eck ling v ia (härovan)
ett knäböjande barn, en k rönande kv innogestalt och till de båda kv innliga genierna

som har olika sy mboliska f unk tioner.
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Sk isser och f örslagsteck ningar till N obelf rimärk et. Palmk v isten har ef terhand ersatt s

med en lagerk v ist.
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Valörsif / ror och porträt thuv ud har by t t p lats och lagerkv isten lagts bak /it und er
huv ud et . T eck ningen ned erst t .h . anv änd es f ör f rim ärk et .
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Fotograf i av A lf red N obel f rJn 1890- talet sam t sk iss m ed u tspc.rad p lats f ör
p orträt thuv zd .

D e slutgilt iga förslagen sid 93 av vilka et t valdes till original-
teckning för fr imärket visar att den största förändringen är att valör-
siff ran återfört s t v över landsnamne t och att lagerkvisten p lacerats
bakåtl iggande och u n cle r N obels huvud.

Förslagsteckningarna nederst har båda anteckningen »Ålsten augusti
1946 2dra originaltekn. Einar Forseth 1946», den t v dessutom »all smä
text å rtal bort tages». Ett detaljstudium av dessa fyra till synes likadana
p rofilport rätt visar avvikelser i pannans skuggning och på kindskägget
men dessutom även i huvudets proportioner. Frimärkena utgavs slutl igen
i det mindre formatet i valörerna 20 öre röd och 30 öre blå eft er en gra-
vyr av Sven Ewert.

1947 Typ
Ge ijer
Forseth

Den 23 ap ril 1947 inf6ll 100-ärsmi n net av Erik Gustaf Geijers
(1783- 1847) död. I Postmuseum finns två skisser och tvä förslagsteck-
ningar av Forseth till port rätt frimärken över Geijer. D e är alla sign e -
rade och daterade 1947 och den ena förslagsteckningen har päteckn ingen
»Einar Forseth Alsten Febr. 1947». Förslagen är dels ett profilporträtt
av Geijer, troligen gjort efter en port rättbyst dels efter en målning av
J. G. Sandberg (1783- 1854) fr ån år 1843. P rofi lporträtten följer upp-
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Forseths fy ra f örslag till fri märke 1947 vid Geijer-jubileet.

stä llningen från N obelfr imä rkena med tre k ronor och valörsiff ror över
Sverige t v, däremellan ser man en st iliserad ly ra . O ver huvudet står
det »Geijer» respektive »E . G . Geijer».

P å skissen liksom på förslagsteckningen med Sandbergsport rä tt et, når
Geijers huvud upp rill den övre ramkant en och texten E. G . Geijer har
fl ytt ats t ill den högra ramkant en och över skaldens skuldra. Förslags-
teckningen i valören 90 öre visar en dubbelsymbol, dels lyran för Geijers
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Forseths teck ning till Geijerf rimärk e 1947.

poetiska verksamhet dels oljelampan för hans vetenskap liga. O riginal-
teckningen i valören 5 öre härovan har endast ly ran som symbol.
Denna har tecknats mindre och fl ytt ats något uppåt . Port rätt et har
ytt erl igare förenk lats i d ragen och kanske banaliserats något . D enna
teckning har päskriften »3dje alternativet Einar Forseth Febr. 1947».
Dessutom ha r den ant eckningen o bs enligt överenskommelse justerar
gravören såsom konstnären önskar». Gravyren t ill båda fr imärkena,
5 öre grön och 90 öre blå utfördes av Ewert .

19+7 Typ
Regerings-
jubileum
Fo rseth

K UN G AF RI MARK EN

1947 beslöt Genera lpoststy relsen a t t Gustav V s 40-ärsjubileum som
regent samma år skulle firas med särskilda fr imärken och att fr imä rken
speciellt skulle ges ut också t ill kungens 90-ärsdag äret därpå. Upp-
d raget a tt teck na dessa fr imärken anfört roddes å t Forseth.

E inar Forseth hade redan är 1919 inlämnat särsk ilda förslag t ill nya
fr imärken.1 D e visar bl a kungens huvud i vänsterp rofi l mot en k ron-
tapetmönstrad fond. Konstnären tog upp samma tema, men med ett
glesare k ronmönster i en arbetsskiss som bär insk r ip tionen »Studie
augusti 1947 Einar Forseth».

1 a . a . Post rytt aren 1963 sid 89.
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Forseths k ungaporträtt och fri märk sf örslag 1947.

Samtidigt gjorde han en förslagsteckn ing med hel fond och med t re
k ronorsemblemet t v och årt alen 1907 t h upp t ill härovan. D en 3 sep-
tember 1947 uppvisades enligt en anteckning p å skissen även et t annat
förslag. D etta visar de tre k ronorna under varandra och k ungens k rönta
namnchiffer delvis skymmande port rät thuvudet och årtalen 1907 1947
t h mellan monogram och texten Sverige nert ill. P å detta förslag har
Forseth gjort anteckninga r »N o 1 enligt O verintendent Wett ergrens
mening med reservation för det allt för t rängda kungamonogrammet .
Obs nu ändrat ».
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Sk iss, f örslagsteck ning och teck -
ning till f rim ärk en v id regerings-

jubileet 1947.

N ästa sid . sk iss till f rimärk e f r/in
1947 omarbetat t ill f rimärk sf ör-
slag t ill 90-J rsdagen 1948. Där-
und er Forseths teck ning till d et ta

f rimärk e.
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O riginalteckningen som i det stora hela ansluter sig t ill dett a förslag
och är signerad E inar Forseth A lsten sept 1947», r också försedd med
en stämpel och päteckn ingen om R iksheraldikerämbe tets godkänn ande
den 13 sep t 1947, det ta t rots at t t re k ronorsemblemet är p lacerat på ett
dekorativt bra men heraldiskt sett oriktigt sätt .

T roligen uppstod det under t iden en v iss tveksamhet om port rät t-
likheten eft ersom konstnären på hösten gjorde en ny po rt rät tstud ie i
blyert s av kungens p rofil. D ett a port rät t som även t illhör Postmuseum
har på teckningen »D rot tningholm slot t 22.10.1947 Einar Forseth»
sid 97.

Frimärkena till R egerings jubileet utkom den 8/ 12 i valörerna 10 öre
violet t, 20 öre röd och 60 öre rödlila, med gravyrer av Ewert . Port rätt-
gravyren är ganska vag i förhållande t ill originalteckn ingen, något som
säkert bid rog till att dessa fr imä rken utsatt es för en övervägande nega-
t iv k ritik.

1948 Typ
Gustav V
90 är
Forset h

I 90-ärsfri märkena fick Forseth slutl igen t illfälle att rea lisera sitt
gamla förslag f rän 1919, vi lket omarbetades år 1947. En förslagsteck-
n ing v isar ännu 1947 års komposition med å rta len t h upp till 1858
och 1948.

K ungap rofilen har förminskats något jämförd med original teck-
ningens sid 99. På denna har å rt alen fly tt ats över t ill vänster upp till.
Frimärkena utgavs den 16 juni 1948 i valörerna 10 + 10 öre grön,
20 + 10 öre röd och 30 + 10 öre ult ramarin. G ravy ren utfördes av Sven
Ewert och blev tyvärr även nu i tunnaste laget .

Frimärkena var alltså inte särskilt lyckade. D etta bid rog t roligen t ill
att Forseth, t rots at t han vunnit 1949 å rs tävlan om nya UPU-fr imär -
kena inte erhöll flera upp drag som fr imärksteck na re sid 101.

Forseth rönte samma öde som Olle H jortzberg hade gjort efter serien
»Svenskar i U SA» sid 741• T yvärr blev bådas sort i ur den svenska
fr imärkskonsten halva misslyckanden.

' UPU-frimä rkena utgavs efter teckning a r av andre p ristagaren Mark Sylwa n.
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F orseths segrand e f örslag v id täv -
ling till UPU-f rim ärk e 1949.

T eck ning av Forseth till in te ut-
giv et UPU-f rimärk e 1949. T ex ten
har änd rats och duv an bär et t brev
i stället f ör en oliv k v ist i näbben.
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Bly ertsteck ning av A x el T 6rneman med int ressanta f örslag ov ala tandade f ormat  -
som sk isser till de f rimärk sf örslag, v ilk a k onstnären inläm: ade v id 1919 ärs p ristäv l: n

om ny a f rimärk en.

I min uppsats »Sti ld rag etc», Post ryt taren 1963, sid. 98, förmo dades
det, at t ett par förslag t ill frimärken hade utför ts av Bert il Lybe ck .

Under å r 1965 lyckades museet emellert id at t förvärva 15 skisser t ill
fr imärken från konstnären Axel Törnemans sterbhus. D et är all tså nu-
mera helt klan at t såväl dessa sk isser som förslagen har ut fört s av Axel
Törneman. Jfr . även avd. R edogörelse för P ostmuseum under år 1965
på sid 136.
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