
"Om Eders Helighet behagar mottaga
dessa märken betraktar vi detta som

en stor ära"
Kring utgivningen den 7 oktober 1941 av frimärkena

till 550-årsminnet av heliga Birgittas kanonisering

av Thorsten Sandberg

D en 7 oktober 194 1 sänder Posrverkers gene-
raldirektör sedan femton år Anders O rne ett

förstadagsbrev med de nya Birgitta-frimärke-
na rill ärkebiskop Erling Eidem.

I följebrevet skriver Anders O rne:

"Enligt mi n meningäro märkena mycket lyckade.
Birgitta är den första kvinna med undantag av
drottning Kristina, som fått sin bild på ett svenske
frimärke. Ti llfälle t - 550-ärsminnet av heliga
Birgittas kanonis ering - förefaller kanske illa valt
med hänsyn till att Sverige är ett protestantiskt
land. Emellertid ville vi gärna hedra Birgittas
minne och kun<le då icke finna nägot annat
ill fälle".

TH ORS TEN SAND BERG, f 1952, är verks am
vid Posten Frimä rkens avdeli ngf r PR och I nfor-
mation. Han är fi l kand i bland annat hist oria och
konstvetenskap, samt har betyg i ky rk ohistoria,
särskilt N ordens medeltida ky rkohistoria, vid
Uppsala universitets teologiska institution.

Anders Ö rnes antydan rill ursäkt förefaller en

smula onöd ig. Visserligen karakteriseras ärke-
biskop Erling Eidem stundom som högpro -
resranrisk, men han upptar också det stora
ekumeniska arv et efter N athan Soderblo m,
vilken han efterträder som ärkebis kop 193 1.

Her r är k eb i s o en Er l ing Ei dem,

UPPS ALA.

Förstadagsbrevet
till ärkebiskopen
införlivades med
Postmuseums._ _.  samlingar 1979.
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I intern ationella samm anhang är Eidem
även känd för arr hävda de kris ma h urnan i st is-
ka andan och den kristna enheten. H eliga
Birgitta är i allra högsta grad en internationell
krisren gestalt, och i tackbrevet rill Ö rne -

avsänt redan den 8 oktober - skriver Eidem :

J ag tycker att Birgittam ärket är mycket tillta-
lande, ävensom förstadagsstämp eln frän Vad-
srena. D er gladde mig mycket att Kungl Postver-
ker på detta sätt velat hed ra Sancta Birgittas
m inne. l anknytni ng till henne s kanonisationsdag
behöver man, enligr min ranke, ej finna någor
främmande, eftersom hon ju tillhörde den svenska
medelridskyrkan, och ifrågavarande dag bär ju i
alm anackan n amnet Birgi tt a. Jag är, som sag, glad
över denna påm innelse om den märkliga svenska
kvinnan och brinnande n itälskerskan".

"Såsom en ringa erkänsla . . . "

Generald irektö r An ders Ö rne avsänder yt ter-
ligare tre personliga följebrev under utgi v-

ningsdagen den 7 okrober.
D essa tre mottagare är greve Eric von Ro-

sen, känd forskningsresande och en av ini tia-

Anders Orne, 1928, okänd fotograf.

Eric von Rosen, 1929, okänd fotograf.

tivta garna till det högkyrkl iga samfundet So-
cietas Sanctae Birgittae, professor An dreas

Lindblom, sedan 1928 sekreterare i Birgitta-
stift elsen, och päven Pius XII.

Sitt följebrev rill Eric von Rosen inledde
Anders Ö rne med ett tack.

"Säsom en ringa erkäns la för uppslaget att u tgiva
frimärk enpa 550-ärsdagen av den heliga Birgi ttas
kanonisering ber jag härmed att rill Eder över-
sända ett fö rstadagsbrev med samtl iga typer av de
nya märkena.

G eneralpoststyrel sen uttalar genom mig sirr
förbindliga rack för Eden påpekande uran vilker
förmodligen märker icke hade kom m ir rill srånd
vid detta till fälle. Det har annars alltid varit m in
mening arr Birgirra skulle in leda raden av de
kvinnor, som efter hand skola fa sin b ild på
svenska märken."

I tackbrevet rill Ö rne skriver Eric von Rosen

bland an nat:

S amt i digt ö nskar jag uttry cka min beund ran for
de uromo rdenrligr vackra och skickligt uförd a
frimärkena sam r for den beslu tsamh e t och den
arb etsprestation, som möjl iggjort frimärkena s
framstä llande und er sä kort tid , arr de kunde
utkomma pa 550-ärsdagen av S:a Birgi tt as hel-
gonförkl aring ".
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Er ic von Rosens beundran för arbetsprestatio-
nen är begriplig. Generalpoststyrelsens beslut
att godkänna frimärksförlagan av konstnären

T orsten Schonberg ras den 19 augusti, och de
färd iga frimärkena ligger framme till försälj-
ning i posrkassorna den 7 oktober.

"Härliga helgongestalt"
G reven kommenterar i sitt tackbrev inre bara
frimärkena. Även helgonbiografin, tryckt på
häftesomslaget, uppskattas:

"Biografin, som är tryckt pä frimärkshäftenas
omslag (och ästadkommi t 'avigt baktry ck' pä en
del märken) är skickligt skriven; kort men inne-
hållsrik."

Utury cket "avigt baktry ck , som i brevet un-
derstrukits med både blyerts och rödpenna av
nägon - kanske förb rylla d - tjänsteman pa

Generalpoststyrelsen, kan tolkas som en anty-
dan rill m issnöje från Eric von Rosens sida.
Men så är nog inre alls faller. G reven är också
fila telist - med felfr amställning ar som spe cia-
litet.

År 1929 donerar von Rosen en högst origi-
nell samling svenska frimärken till Postm use-
um. I samlingens första avdelning, med titeln
"Avarter med avseende på ny cker", finns en

mängd feltryck: textfeltry ck, färgfel t ry ck, spe-
gel ny ck, genomtryck, relieftryck och - bak-
tryck.

I slutet av sitt tackbrev, meddelar Eric von
Rosen också arr "det försradagskuverr, som
generaldirektör Ö rne haft vänligheten sända
rill m in hustru, har jag eftersänt rill T ysl<land
då min hustru ej återkommer därifrån förrän
i sluter av denna mänad".

Eric von Rosen ingär 1905 äktenskapmed
friherrinnan M ary Fockäl dresyster till Kari n
Fock som vid sin död 193 1 är gift med

flygkapten H ermann Göring - med riden
chef för Luftwaffe och rysk riksmarskalk.

Mary von Rosen skriver rill Anders Ö rne

den 19 oktober 194 1 och rackar for Birgit-
tafrimärkena.

J ust äterkommen frän en utoml and sresa sky ndar

jag att frambära mitt varma rack for den glädje,
Edert brev med dess berydelsefull a inn eh äll och
poststämpel skänkte mig. Att Sveriges Postverk,
särskilt under denna tid , så hedrar landets största
kvinn a och härliga helgongestalt, Birgitta, det
synes mig vara en symbolisk handling av talande
art . Birgitta representerar i sanning något av det
mest svenska jag kan föreställa mig."

Eric och Mary von Rosen har skäl att utt rycka
sin belåtenhet med utgåvan . Bara tre år har
gått sedan den första särskilda jubileumsserien
över en enskild person, Emanuel Sweden-
borg, gavs ur.

Med denna utgåva konkretiseras General-

poststyrelsens amb ition att "hugf ästa stora
mäns minne genom att ge ut porträ ttfri mär-
ken i anslutning rill jubileer elle r minneshög-
tider".

"Jämte Hans Helighet"
Frimärksförslaget från Er ic von Rosen rar sin
ansats i en högkyrklig krets, där han och
hustrun Mary är mycket verksamma.

G reven är själv med vid stiftand et av So-
cietas Sanctae Bigittae den 23 mars 1920 i
Stockholm. O ch vid err konvent den 26- 27
maj sam ma år hos parer von Rosen på Rock-
elstad d iskuteras stadgarna, vilka ant as i Vad-
stena den 2 1 juli. O rdenstanken är synn erli -

gen starkt mark erad, och pa vissa punkt er

finns en di rekt anknytuni ng till Birgittiner r e -
geln.

M ary von Rosen fungerar i många år som
Moder Superior- en mor för systrarna i Societas
Sanctae Birgittae. G revinnan hyser förh opp-
ningar om att det ur sällskapet skall växa fram
en orden. O ch kanske var inte heller tanken
helt främmande för henne, att hon själv efter

Eric von Rosens död 1948 skulle byta ur
änkedoket mot nunnedoket.

I detta skul le man kunna se en likhet med

heliga Birgitta, som efter maken U lf G ud-
marssons död förändrar sin Iivssril och sätter in

all kraft på att förverkliga grund andet av sin
orden .

U r den lilla, exklusiva Societas SanctaeBir-
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gittae växersedan Birgittastiftelsen fram , med
bredare underlag och en mer allmänkulturell
orient ering. Stiftelsen grundas den 7 oktober
1920 i Sankta Klaras försam lingssal i Srock-

holm, och rill ord förande urses prins Eugen .

Stadgarn a förBirgitta stiftelsen ant as defini tivt
den 2 I februari 1922.

Birgittastiftelsen star bakom iordni ngsstäl-
landet av klosterbyggnaderna i Vadstena, ett
arbete som sekreteraren under flera decenn ier,

professor An dreas Lindblom, d river.
Lindblom är den tredje person som tillsam-

mans med förstadagsbrevet får ett personligt

följebrev från Anders Orne.
Att sekreteraren i Birgittastiftelsen garan te-

rat skall kän na sig hedrad över gåvan görs

y dlig:
"Du är jäm te Hans H elighet Påven, Pius XJ,en av
dem, som officiellt erhålla märker med förstadags-
brev."

I ivern att rangordna professor Lindblom

råkar generald irektören nämna fel påve. Pius

XIär död sedan två år. Det är efterträdaren på
Petri stol, Pius XIIsom jämte Andreas Lind-
blom, styresman for N ord iska museer och
Skansen i Stockholm , officiellt erhåller första-

dagsbrev med frimärken.

"Beundransvärda profetissa"
Följebrevet rill H ans H elighet sänds int e di-
rekt till mottagaren utan innesluts i ett brev rill
Vatikanstatens statssekreterare kard inal Lu igi

M aglione.
Innehåller i generaldirektör Anders Ö rnes

på latin avfattade följebrev rill påven, ligger

mycket längt frände försikti ga form ul erin gar-
na i brevet till svenska kyrkan s ärkebis kop
Erling Eidem, avsänt samma dag. I översätt-

ning lyder b revet i sin helhet:

"T ill den H eliga Romerska Kyrkans överhuvud
Pius XJI. Konungariket Sveriges Posrverk tar sig
härmed friheten att genom undertecknad, av
konungen tillsatte chef, till Eders H elighet över-
läm na det första exemplaret av en serie frimärken
med värt folks ryktbara dotter Sankt a Birgi ttas
bild .
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Dessa frimärken utges idag till åminnelse av
den 550:e ärsdagen av denna tappra och
beundransvärda profetissas kanonisation i St
Petersbasilika n den 7 okto ber 139 1, vi lken spred
ljus över hela världen till heder för hennes och vårt
fädernesland . O m Eders helighet behagar mot-
taga dessa märken betraktar vi detta som en stor
ära.

Betygande min djupaste vördnad försäkrar jag
att det är vår förhoppning att Eders H elighet
värdes minnas vårt folk och vårt land liksom
Sankt a Birgitt a. "

N ågon gång underokrober månad farden 65-
årige påven frimärkena i sin hand . T ackbrevet

författa s av kard inalstatssekreteraren Maglio-
ne, och dateras den 30 oktober.

M aglione inleder sitt på franska avfattade
brev med att understryka att den heliga Fa-
dern med stor tillfredsställelse emot ta git gå-
van och "uppskattar mycket de vänliga häls-

ningar ni sänt . H an har bett m ig att rill er
överbringa sitt faderliga tack tillsammans med

sina lyckönskn ingar rill dessa minn esfrimär-
ken" .

Kard inalens brev anländer till Stockholm
först i mitten av december 1941. U nder sen-
hösten transporteras det genom M ellaneuro-
pa och når först den apostoliska nun tiatu ren i
Berlin - Vatikanstatens ambassad i den tyska

huvudsraden. Brevet överlämnas slutligen rill

Anders O rne av Johannes Er ik M uller, biskop
över Stockholms katolska stift.

"Samt inskrivas i helgonboken"
H eliga Birgitta kanoniseras - helgonförklaras
- den 7oktob er 1391i Peterskyrkan i Rom av
Bonifacius IX. En kanonis ering sbulla utfär-
das, där det heter att "den himmelske vin-

gärdsmannen / Kristus/ , som enligt sin sed

besöker sam ma vingärd /Kyrkan/ , beslutat at t

något gott skulle komma även från N orden
och sålunda kallat en stark kvinna, som fjärran
ifrån de yt tersta trakterna for sin lön med sig,
till att deltaga i odlandet av vingården, nämli-
gen den saliga änkan Birgi tta".

Bonifacius kanoniseringsbulla räknar upp



en rad av de m i rake! som sker efter hennes död
- bland annat hur den östgötska kvinnan
Elseby Snaras dödfödda barn väcks till liv
efter moderns vallfärd till Birgittas grav - och

avslutas med själva helgonförklaringen.

"T ill G uds, den alls mäkti ges, Faderns och Sonens
och den H eliga andes ära, rill den rätta trons
upphöjelse, till den kristna gudsdyrkans utb red-
ning, till ky rkosplittring ens bilägg and e samt trons
och Kyrkans enande, bestäm ma, förklara, fast-
ställa och tillkännagiva vi alltsä, med den alls-
mäktige Gudens, Faderns och Sonens och den
heliga Andes, sam t med de heliga apostlarna Perri
och Pauli myndighet, och med råd och bifall av
vära bröder och alla prelater som tjänstgöra i den
romers ka kurian, att den i värt föregäend e ofta
nämnda saliga Birgitta, salig i åminnelse, är helig
och bör vördas såsom helgon av hela Kyrkan sam t
inskrivas i helgonboken, ja vi skriva nu genast in
henne."

Birgittas väg från Finsta gård i U ppland till

kanoniseringen i Rom går genom nästan hela
1300-talet. H on föds 1303 som dotter rill

lagman Birger Persson och hans hustru Inge-
borg Bengtsdotter. Modern dör när Birgitta är

elva år gammal.
Ett par år senare gifter sig Birgitta med

lagmannen U lf G udmarsson, ägare av Ulväsa
i O stergötland. Paret fär ätta barn och Birgi tta
blir änka 1344. H östen 1349 reser hon rill

Rom i ett försök att förverkliga sitt program
förpävens ätervändande frän Avignon i södra

Frankrike rill Rom.
U nder de första Romåren är hon gäst hos

kard inalen av San Lorenzo in D amaso, en
bror rill den franskfödde päven C lemens VI .
Men från 1353 rill sin död 20 år senare bor

hon i ett ännu existerande hus vid Piazza
Farnese. Birgitt as kropp förs 1374 till Vadste-

na, där den vilar i det kloster som stiftades av

henne och som börjar byggas 1369.
H on efterlämnar en rik religiös kv arläten-

skap,en samling uppteckningar av över 600
religiösa budskap, så kallade h im melska upp-

enbarelser. D e bakomliggande religiösa upp-
levelserna är visioner- inre syner- vilka tolkas

"Förlagan til l förlagan ".
Foto: Per Erik Lindgren.

som kommande från Kristus, M aria och hel-

gonen.
Birgitta tillhör en aktiv mystikertyp, med

förmåga att omsätta sitt gudsforh ällande till
praktisk handling. H on har också en särskild

profetisk begåvning som sätter henne i stånd
att beskriva och tolka samtida händelser och

personligheter ur ett religiöst perspekti v. T ack
vare sin klarsyn ingriper hon i aktuella politis -
ka konfl ikte r, med fredsplaner för art avsluta
det långa kriget mellan England och Frankri-

ke.
Birgitta delar sin tids tro på samhällets fasta

indelning i olika sociala skikt. Men hon for-

mulerar både kungars och sam hällsgruppers
ömsesid iga plikter och rättigheter i d rastiska

73



vändningar, som vittnar om ett starkt socialt
engagemang. I Birgittas direkt religiösa texter
spelar den kvinnliga och moderlig a livsuppl e-
velsen starkt in .

Originalförl agan

Torsten Schonberg, 1947.
Foto T Svantesson, Stockholm.

"Utbetalas 500 kronor"
I Sverige finns mer än 200 medel rida bilder av
Birgitta bevarade - kalkmålningar, broderier

och altarskåp . Förlagan till Birgittafrimärke na
är hämta d frän ett altarskäp , daterat till om-
kring år 15 10, i Västerås domkyrka. H elgonet
ses i bön framför en skrivp ulpet, med krucifix-

et i Romkyrkan San Paolo fuori le m ura -

Sankt Paulus u tanför stadsmuren" - svävan -
de ovanför hennes huvud . I bakgrunden syns
själ va kyrkan och klostret San Paolo fuori le
mura. Altarskåpet me d Birgittab ilden är lit -

före av den flamländske bildsnidaren Jan Bor-
man, verksam i Bryssel i slutet av 1400- och

början av 1500-talet. I Sverige är de färgrika
och figur rika flamländska altarskåpen mycket
populär a vid 1500-talets början. Arberen ur
Jan Bormans verkstad finns, förutom i Väster-
ås domkykra, i Srän gnäs domkyrka samt
Jäder och V illberga kyrkor.

G eneralpoststyrelsen g er under sommaren
194 1 konstnären T orsten Schonberg i upp-
drag att formge frimärket. H ans första skiss-

förslag, i blyerts och rödkrita, har texten
SAN CT A BIR GITT A placerad strax ovanför
landsnamnet. H är saknas lilla riksvapnet, som

tillkommer i den mer utarbetade tuschteck-
n ingen. T ypografin är en ant ikva, medan
originalförlagans stil är en grotesk.

Vid sitt sammant räde den 19 augusti be-

slutar styrelsen, efter föredragning av byräche-
fen vid andra byrån a t t utg iva minnesfrimär-

ken i anledning av 550-ärsminnet av den
heliga Birgittas kanonisering den 7 oktober
139 1 samt att godkänna av konstnären T or-
sten Schonberg ut arbetat förslag till sådana
frimärken m ed en bild av den heliga Birgitta".

Frimärkenas valörer anges i ll 15 6re och 1
krona 20 öre. G eneralpoststyrelsen beslutar
ocks att "ti ll konstnä ren Schonberg skulle
som ersättning för den av honom utförda och
till G eneralpostsryrelsen överläm nade rit-

ningen genom Postverkets huvudkassas för-

sorg utbetalas 500 kronor" .
Frimärket graveras av Sven Ewert och den
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l 5 september sker provtry ckn ing av Birgit-
tafri märket s I 5-öresvalör i sex olika färger.
Siffrorna i pro vtry cksarkens marginal indike-
rar att man börjar rrycka med en blåviolett
nyans (vary 36.827). Cylind er går cirka 100

varv och nästa färg som läggs i färgverke t är
karmi nröd (vary 36.9 17). Med denna färg
trycks bara cirka 50 cylindervarv (varv

36.966).
N asta färg är rosa och i marginalen rill

provtrycksarket har med blyerts noterats
" 120", vilket kan rolkas som att denna färg

används till frimärker med valören 1 krona 20

öre. D en godkända färgen för detta frimärke
är emellert id nägot mörkar e, "rosalila " (Facit)
- men nägot provtrycksark med denna färg

finns inre.
D ärmed är man på frimärkstryckeriet

klara med provtry ckn ingen av färger rill hög-
valören. N ästa färg som läggs i färgv erket

gäller 15-6resvalören. Färgen är rödaktigt

brun och man trycker cirka hundra cylin-
dervarv (varv 37.0 15). Sista färg med cylinder-
varvsindikation är en brun nyans, med på-

skrifren "normal ark" i blyerts (varv 37. 130).

Frimärket gavs ut  i  rulle  i  valörerna 15 och
120 öre samt i häften om 20 stycken i valören
15 öre.

Ytterlig are en färg, en rödaktigt bru n, an-

vänds.

"Ett stort nunnedok
över huvudet"
Provtry cken föredras samma dag, den 1 5 sep-
tember 194 1, for Generalpoststyrelsen av för-
ste intendente n. Som normalexemplar av 15-

öresfrimärk et godkänns ett med nr I beteck-
nat ark om 108 stycken frimärken.

Godkännandet av högvalören 1 krona och

20 öre d röjer rill den 26 septe mber . Under
mellant iden hinner An ders Ö rne godkänna

Birgittatexten till Postverke ts cirkul är num-

mer 69.

N otiser i bland annat Svenska Dagbladet
och D agens N yheter berättar om den kom-
mande frimrk sutg ävan. D en 9 oktober - ett
par dagar efter utgivningen - avbildar G öre-
borgs H andels- och Sjöfartstidning ett illus-
trerat förstadagsbre v. Illustrationen återger

förlagan, mäln ingen frän altarskäpet i Väster-

ås domkyrka.

"Birgi ttamärket - oprakti skt märke ." Sä
lyder rubriken rill en artikel i Göteborgs-

T idningen tre veckor efter utgivn ingsdagen .
Artikeln inleds med "Våra frimärken blir stör-

re och vackrare men knappast ändamälsenli-
gare. T värtom har de på grund av sin storlek
visat sig mycket svårhanterliga, klagas det på
skilda hall".

"Även bland postfunktionärerna räder
visst m issnöje med de stora märkena", forts ät-
ter GT , "i lka i hög grad sägas försvära expe-
d itionsarb etet. D etta gäller inre minst det

nyutkomn a Birgittamärket som är mer än 6
millimeter högre än det gamla vanliga fri-

märksf o rmater" .

JSand ahl, aktuarie vid Postverket ry cker ut

till försvar för srorleken . T ill Göteborgs-T id-
ningens journalist säger han arr "vi kunna nog
förstå dem som anse att märkena bli besvärliga
att anbringa på vissa postfö rsändelser. N är-
ma st är det väl Birgitta frimärket man syftar på.
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Men märkets storlek förklaras av vår önskan
att erhålla en ren och tydlig bild på frimärket.

Birgittamotivet är hämtat från altarskåpet i
Västerås domkyrka, och där är Birgitta för-
sedd med ett stort nunnedok över huvudet.

För att inte ansiktet skulle bli alltför litet måste
vi på grund av doket göra märket större . . . "

KÄLLOR
Postens centralarkiv
D ossier II 2190/4 1, upp rätta d 194 1 av
Kungliga G eneral posts tyrelsens An dra Byrå
och bet itlad "I fråga o m utgivande av nytt
frimärke rill Sankta Birgi tta mi n net den 7
okt ober 194 1".

D ossiern in nehåller and ra Byråns o lika beslu t
i frimärksärendet , ci rku li rte xte r, listor över
m o ttagare av förstadagsb rev, generald irektör
Anders Ö rnes koncep t rill följeb rev - både
perso nliga och standard iserade - sam t tackb rev
från förstadagsbrevens mo ttagare.

Postmuseum
Skissförslag och o riginalförlaga i ll Birgitta -
frimärkena av T o rsten Schonberg, gravy ravd rag
av Sven Ewen och Z larko J akus (1974), pro v-
ny ck, norm alprover och förstad agsb rev.

Kl ippbo k m ed art iklar u r d agspressen om
Birgi ttafrimärkena.
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