
"Nationell hyllning och stöd
till Röda Korset"

Kring Einar Forseths förslag 1965 t ill fr im ärke
över drott ning Louise

av Thorsten Sandberg

T id igt på morgonen torsdagen den 4 mars
1965 förs Sveriges d rottning Louise i
ambulans från D rottningholms slott in rill

Sankt Görans sjukh us på Kungsholmen. N är
hennes make kung G ustav VJ Adolf en kort

stund senare anländer rill sjukh uset är läkarna
klara med diagnosen. D rottningen har

drabbats av en blodpropp i stora kropps-
pulsådern.

Förste livmedikus Ulf N ordwall, kungens

och drottningens egen läkare, och överläkaren
i kirurgi vid Sankt Göran O scar Schuberrh
beslutar att tillkalla professor Clarence C ra-

foord som är landers främste specialist på de
stora kärlens kirurgi. En omedelbar operation
är nödvändig.

Vid halv n iotiden börjar den sex rimmar
långa operationen som ut förs av professor

C rafoord och hans läkarteam från Karolinska
sjukh usets thoraxklinik.  Efter  operationen
utfärdar G ustav VI Adolf tillsammans med
läkarteamet en kommun ike . D ron i ng

Louises sjukdom anges som allvarlig men
tillståndet är efter omständigheterna tillfreds-

ställande.
Efter operationen är drottningen så svag att

hennes krafter egentligen inre räcker till att

tala. H ela torsdagen uppehåller sig kungen på
sjukhuset tillsammans med pri ns Bert il. Un-
der eftermiddagen försämras d rottningens
ill ständ nägot och en ökad trötthet int räder.

Genom koncisa läkarbulletiner och förtä-

tade rapporte r i tidningar och radio hålls
svenska folket hela riden underrättat om situa-
tionen för d rottningen.

TH ORS TEN SAN D BERG, f dd 1952, är re-
daktör vid Postgirots informationsavdel ing. Han
blev fi l kand 1977, med historia och konstveten-
skap som huvudämnen, och var under ären 1979
till 199 1 verksam vid Posten Fr imärkens utveck-
lings-, ma rknads- och informationsavdeli ngar.

D en enda person som far besöka drottn ing
Louise under fredagenär kung en. Samma dag
anländer D anmarks drottning Ingrid från

Köpenhamn för att bistå sin far.Vid kungens
sida ute på D rottningholm finns även hans
bror p rins W ilhelm och d rottning Louises
äldre syster prinsessan Alice av G rekland, mor
rill prins Philip och svärmor till drottning
Elizabeth II av Srorbrirann ien.

U nder lördagen blir läkarbulletinerna från

Sankt Görans sjukhus allvarligt oroande.
D rottningens krafter börjar avta. Kungen

själv insjuknar i förkyln ing med feber och
läkarna anbefaller monarken att vila. Ett be-

sök pä sjukhuset denna dag är därför oränk-
bart . Läkarna ger kungen rådet att inta vilolä-

ge även under söndagen den 7 mars.
Klockan 11.20 anländer ett alarmerande

budskap till D rottningholm och kungen be-

ger sig skyndsam t till Sankt G öran åtföljd av
sinförste hovmarskalk, amiral Stig  H:son-
Ericson . Kung G ustav VI Adolf hinner till-

bringa en halv tim me vid sin gemäls dödsbädd
innan slutet kommer klockan 12. 10. N ärva-
rande är också prinsessan Alice av G rekland ,
drottning Ingrid av D anmark, prins Bertil,

prinsessan Sibylla och greve Sigvard Berna-

dotte .
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Kung Gustav VI Adolf
(1882- 1973) och
drottning Louise
(1889--1965) . Foto
Bergne Porträttstudio.
Bilden tillhör Berna-
dottebiblioteket på
Kungliga slottet,
Stockholm.

D en officiella kommuni ken om drottning
Louises bortgång utfärdas samma dag av för-
ste livmedikus UIf N ordwall. Komm uniken

avslutas med orden: "D rottningen har under
hela sin sjukdomstid visat osedvanlig tapper-

he" .Tillprins Beril säger docent O scar Schu-
berth: "J ag har yt terst sällan sett en patient
som visat ett sådant mod som drort ningen.

Möten med kungligheter
U nderrättelsen om drottning Louises död går

snart via etermedia ut rill hela svenska folket.

En av dem som nås av beskedet är konstnären
och professorn Einar Forseth. U nder efter-

middagen eller kvällen den 7 mars sätter han
sig ner vid skrivbordet i Alstensvillan , nägon

mil från Sankt Görans sjukhus, och börjar
form ulera ett brev rill Posrverkers generaldi-
rektö r N ils H örjel. Brevet innehåller ett för-
slag rill m innesfrimärke över drortning Louise.

Forseth var en av vårt lands mest namn-

kunni g a konstnä rer. H an var ocksä en fram-
stäende frimärks form givare och upphovsman
rill flera av 1900-taletsklassiska märken. Re-

86



dan 19 19 inbjuds han av generaldirektör Ju-
liusJuh lin att komma med förslag rill err nytt
bruksfri märke. Ytterlig are tre konstnärer -

Axel T örneman, T orsten Schonberg och
Yngve Berg - inbjuds samtid igt att sända in
skisser.

Forserhs förslag "Lejon med klor och tre

kronor" ant as av Generalpoststyrelsen och
motivet ges ur i de fyra valörerna 5 öre, IOöre,
25 6re och 30 6re mellan ären 1920 och 1934.
Ar 1921 utkom mer hans första frimärken

med porträtt av en kunglig person, en histo-
risk kunglig person nämligen G ustav Vasa.

I sluter av 1940-al et form ger Einar
Forseth två kungliga jubileumsserier. D els
serien i t re valörer rill Gustav V:s 40-ärsjubi-
leum som regent 1947, dels tre frimärken
vilka urges på kungens 90-årsdag den 16 juni
äret därpä.

Inför arbetet med den första jubileumsse-
rien 1947 gör Einar Forseth en mängd skisser
av G ustav V. H an far möjlighet att följa

kungen i hans dagliga gärning som monark
och statschef, samt som privarman både på
D rottningholms slott och det kungliga som-
marslottet Solliden på Ö land. Forserhs av
kungen signerade och godkända porträttskiss
rill frimärksserien avbildas i pressen ett par
veckor fore jubileer den 8 december. M ed

ug ängspun kt frän skissmaterialet utf ör o cksä
konstnären en litografi, av vilken ett antal
exemplar skänks rill Rädda Barnen och Euro-

pahjälpen .
Redan på midsommarafton 1923 blir Ei-

nar Forseth dock känd av en större allmänhet.

Då invigs Stockholms stadshus och festsalen
Gyllene salen. Den 30-ärige konstnären har

räckt väggarna med mosaik, figurer och orn a-
mentik mot en bakgrund av guldmosaik.
Gyllene salen strålar av närmast österländsk
prakt och kritikerkåren, främst den utl änd-
ska, är imponerad .

M änga star dock oförstä ende inför
Forseth s verk. Kritiken riktar främst in sig
mor ena gavelväggens stora mosaik Mälar-

drottningen, och hennes stora ögon. Men
Sa dshusets arkit ekt Ragnar O stberg ger pä
olika sätt sitt stöd rill konstnären.

N är arkitekten und er senh östen 1923 visar
Stadshuset för det nygi ft a kronpr i nsparet
G ustaf Adolf och Louise ber han Einar

Forseth vara med , och det är förmodligen
första gången konstnären möte r kronprinses-
san . I anslutning rill det kungliga besöker säger
Ragn ar O stberg: "H or du Forseth vilket för-
utseende du haft, när du skapade d in förnäm-
liga och vackra M älardrottn ing och gjorde

hennes stora ögon lika vackra som vär blivan-

de droni ng s!

Skälen till frimärksförslaget

Söndagen den 7 mars 1965 - mer än fyra
decennier senare - löper många trådar sam-
man. Vid sitt skrivbord avslutar Einar Forseth
brevet till generald irektör N ils H örjel. Fö rsla-
get till minnesfrimär ke över den samma dag

bortgångna d rottning Louise av Sverige är
klart. Inom elva dagar är ocksa ideskisser

utarbetade och presenterade.
Brevet anländer måndagen den 8 eller

tisdagen den 9 mars i ll Postverkets huvud-
kontor. Nils H örjel läser texten som inleds

med en påm innelse om tid igare frimärks upp-
drag ät Postverket. M en konstnären upp-
märksammar ocksä generald irektö ren på ett
tidigare förslag till frimärke med porträtt av
drottning Louise:

"Som gammal medarbetare med frimärken
åt Postverket ber undertecknad attfååterkom-
ma med ett av mig tidigare framlagt förs lag om
utgivande av ett franco-tecken med porträtt-bild
av vår i dagarna avlidna Drottning Louise''.

D er tid igare förslaget lades enligt Forseth
fram for en av Postverkets avdelning schefer,

samt "även till andra intresserade ''.Konstnä-
ren far dock vid detta tillfäl le ett negativt
besked . . . . det har meddelats mig att vissa
bestämmelser i Postverkets franco-tecken f rord-
ningar hittills hindrat förverkligandet av ett
dylikt önskemäl. " T roligrvis avser Einar
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Forseth den regel som säger att inga andra

levande personer än regenten fåravb ildas på

svenska frimärken.

Anled ningen rill detta frimärksförslag

" . . är den stora betydelse och uppskattning
Hennes Maj estät Drottningens insatser och gr-
ning i humanitetens och barmhärtighetens
tjänst, som väckt allas stora aktning och tack-
samhet. "

Einar Forseth återkom mer t ill detta tem a

i sitt nya förslag, och förstärker bandet m ellan

d rottn ing Louise och hennes gärning: "När
nu drottningens bortgång ger oss ett sista tilLfa!Le
att visa Hennes Maj estät vår aktning och sorg
vore det lämpligt med ett minnes-märke som en
nationell hyllning samtidigt som vi därvid kan
stödja en verksamhet som var Drottningens
hj ärt eangeligenhet, värt svenska Röda Kors, till
vars formån ft imärksforslaget avses att stödja.
Särsk il lä mpligt är en utgäva j ust nu, däRöda
Korset i är firar et betydelsefill j ubile um. "

O rgan isationen fyller 1965 hun dra år.

D en 24 m aj 1865 konsti tueras näm ligen

"Fören ingen för frivillig vård af sårade och

sjuke i fält"m ed kung O skar II som ord föran-

de. N amnet ändras 1886 rill Svenska fören-

ingen Röda Korset och far 19 15 sitt nuvaran-

de nam n, Svenska Röda Korset.

"Jag är en gammal sjuksköterska"
Vid sin död är d rottning Louise hedersord fö-

rande i Röda Korsets styrelse. M en hon är

också engagerad i an d ra verksamheter med

human itet och vård som cent rala uppgifter.

D rottn ingen är säledes hedersordförande i

styrelserna för Soph iahemmet och Eugenia-

hem met, samt beskyddare for Kron pri nses-

san Lovisas barnsjukh us. O ch hon är sakkun-

nig. "T änk på att jag är en gamm al sjukskö-

terska ä r ett u ttry ck d ro n ingen ofta använ -

der under sjukb esök ute i lander på Eriksga-

torn a med kung G ustav VI Adolf.

H ennes erfarenheter som sjuksköterska

vinns under svårast tänkbara om ständigheter:

vid de franska slagfälten under första världs-
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em 7.4
Mellan 1915 och 1917 tjänstgör prinsessan
Louise av Battenberg  som  sj uksköterska vid
krigssj ukhus i Frankrike, och någon gång un-
der denna period tas detta fotografi. Louises
insatser leder till att hon belönas med bl a
engelska Röda Korsets medalj. Bilden tillhör
Bernadottebib lioteket pa Kungliga slottet,
Stockholm.

kriget. Prinsessan Louise av Batten berg - som

hennes familjenamn lyder fram rill I jul i 19 1 7

då ett dekr et om anglisering av samtlig a eng-

elska kun gligheter med ryska namn tvingar

släkten att byta till M ount b att en - beslutar i

början av 19 15 att söka sig från hjälparbetet

på den engelska hem mafront en rill den m ili-

tära front en på kont inent en .

M ed sin uppoffrande läggning och styrkan

i sin andl iga utrustning känner Louise, yngsta

do tter rill prins Louis av Batte nberg som

sedan 19 12 inneh ar engelska Aortans högsta

ämbete förste sjölord , att hennes plats är pa ett

kr igssjukhus. H ennes kunskaper i ryska och

franska är en stor fördel i sammanh anget. Sa

snart beslutet är fattat vänder hon sig till m rs



Beryl O liver vid Röda Korset, högsta chefför
över 20 000 frivilliga kvinnor som utbi ld ats i

krigssjukvård.
Louise går en urbildning och sänds i mars

19 15 till et t franskt militär sjukh us i sraden
N evers vid Loi re. Sjukh uset d rivs med privara
medel från en amerikan ska, hustru till Roberr

Bliss som är Förenra Staternas minister i
Srockholm under ären 1923 1927. Prinses-
san Louise har ingen stark konsitution, men

hon är seg och arbetar lika hån som sina
kamrater.

Sjukhuset i N evers är inre der enda som
prinsessan tjänstgör vid under tiden 19 15 i ll
19 17. Från N evers kommer hon till e t krigs-
sjukh us för långvarigt skadade, beläget nära
M oncpellier. Louises insatser gör arr hon be-
lönas med brittiska krigsmedaljen och Victo -

rymedaljen, engelska Röda Korsers medalj
och Medaille de la reconnaissance trancaise.

Einar Fo rserhs förslag arr knyta förslaget rill
m innesfrimärke över drottn ing Louise rill

Röda Korset är således synnerligen väl funner.
H an avslutar sitt brev daterat 7 mars 1965
med en anrydan om eget bidrag till Röda
Korsets verksamhet: "Skulle Post-styrelsen
eventuellt giva mig förtr oendet och möjligheten
att som yrkesman fabidraga till utformning en
av ett sådant märke vore det for mig en heder att
falämna huvudparten av mitt arbets-arvode till
tjänst for detta behj ärtansvärda ändamål "

Konstnären söker brett stöd
N är N ils H örjel är klar med genomläsningen
överlämnas brevet till överint endent Stig
Gran ström , chefför Postverket s driftbyr ä till
vilken frimäksavdelningen hör.

Konstnären är dock osäker om brevet rill

Postverkets högste företrädare generaldirek-
tör N ils H örjel är tillräckligt for att vinna
gehör för sitt förslag. Forseth talar med svens-
ka Röda Korset, där han enligt egen utsago
röner gensvar, och han för även fram sitt

förslag rill hovmarskalk W eeter. D enne avbö-

jer dock att tillfråga G ustav VI Adolf med

motiveringen arc kungen borde besparas frä-
gor av denna arc så nära d rottningens bort-

gång.
M en Einar Forseth skriver också ett brev

i ll H orjels företrä dare Erik Swart ling , pensi-
onerad efter nästan två decennier som gene-
raldirektö r och bosatt i Bromma. Brevet är

daterar den 8 mars 196 5 och som bilaga följer
en kopia av brevet rill N ils H örjel.

Brevet rill Sward ing inleds med Forseths

anrydan om den inbjudan han och två andra
konstn ärer erhällit att utforma förslag till ett
frimärke till 100-ärsminnet av ärkebiskop

N athan Söderbloms födelse 1866 . (U ppdra-
ger arr formge frimärket går sedermera rill Srig

Åsberg.)
H ärefter övergår Forseth rill det egentliga

skälet för kontakten med Erik Swarrling. H an
har nämlig en erfarit att "Ni Herr Generaldi-
rektör genom personliga kontakter, i likhet med
mig, hyser en synnerligen varm beundran och
tillgiven aktning f r var i dagarna avlidna
Drottning Louise, som j ag också haft den stora
förmänen att närmare lira känna .

D rottningen är beskyddare för en utstäl l-
ning i London under maj 1956 där Einar
Forseth visar skisser t ill bland annat arbeten i
glasmosaik. På framsidan rill karalogen fram-

går arr "U nder the graceful patronage of her
Royal Majesty the Q ueen Louise of Sweden.
An exh ibition of work of Einar Forseth,
Stockholm . D rawings and cartoons of stained

glass mosaics and tapestries".
Konstnären berättar avslut ningsvis i sitt

brev rill Swarrling at " . j ag har tagit mig
friheten att till Edert gamla ämbetsverk in lämna
ett förslag som framgår av min här närslu tna
copia och som därför rent personligt kan intres-
sera Eder. Aven om j ag tack vare vissa omsti n-
digheter inte varit persona grata' hos Post-
styrelsen (t ex tack vare vissa s k fackexperters
subj ektiva värderingar) så kan j u mitt fors/ag
vara av stort intresse och värt ett positivt stöd
Därf r har j ag velat sända Eder det a förslag".

D rottning Louises jordfästning äger rum i
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Konstnären och professorn Einar Forseth (1892- 1988) framför sin bostad i AIsten.
Foto: Herbert Backofen.
Bilden tillhör konstnärens son, civilingenjör Lars-Einar Forseth, Stockholm.

Storkyrkan lördagen den 13 mars och offici-
ant är ärkebiskop G unnar H ultgren, assiste-
rad av överhovpre dikante n. M edlem mar från
Europas samtliga kungahus närvarar, med de
fyra kungarna G ustav V1 Adolf, Fredrik IX av
Danmark, O lav V av N orge och Konstant in

av G rekland i spetsen. Lady Pamela H icks
representerar släkten M ountbatten och
främst sin far Lord Louis, Earl M ountb atten
of Burma, som på grund av sina plikter som
britt isk överbefälhavare är förhindrad att

övervara sin systers jord fästning

En av de längväga gästern a är m rs Bliss, vars
vänskap med d rottningen går i llbaks till tiden
för första världskrigert och hennes fältsjukhus
i franska N evers där Louise tjänstgör 1915.

Britt iska och svenska flaggorna är svepta

kring d rottn ingens kista och ovanpå denna är
d rottning Lovisa U lrikas begravningskrona

frän 1782 placerad . Jord fästni ng sceremonie n

följer i detalj det program drottningen själv
gjort upp. Inga personliga ord yttras utöver de
bibelord om tacksamhet som läses. Efter jord-
fäsringen bärs kistan av ätt a matro ser till ka-

tafalken som för dro tuni ng Louises stoft till
den sista viloplatsen på Kungliga begrav-

ningsplatsen vid H aga.

ldesk isserna presenteras
T orsdagen den 18 mars besöker Einar Forseth

på egen begäran Postverke ts huvudkon tor
och träffar en tjänsteman , oklart vem, som

efter besöket upprättar en promemoria.
Konstnären demonstrerar först några förslag
till N athan Söderblom-frimärke, och går se-
dan över till sitt tio dagar gamla förslag till
mi nnesfrimärke över d rottning Louise.

För att påskynda och underlätta en even-
tuell frimärks utgivni ng presenterar Einar
Forseth 'ett  antalskiss er,som alla  byggde pd  en
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bild av drottningen j ämte ett rött kors, marke-
rande drottning ens insats for Röda Kors-verk-
samheten  ''. T vå signerade och daterade ide-
skisser samt en kon turteckn ing tinns beva-
rade.

D en ena ideskissen är i liggande formar,
med drottningens porträtt i högerprofil place-
rar i vänster del av bilden. Bildelemenren i

övrigt är tre kronor liggande på rad över Röda
Korsets symbol. D e typografiska elem en ren är
D RO TT N IN G LO U ISE stående vertikalt
mor märkets vänsterkant , SVERIG E och
valören 50 (öre) liggande mot underkanten ,
sam t rill höger om ansiktet SVE N SKA

RÖ DA KO RSET H UN D RAÅRS JU BI-
LEUM 1865- 1965.

ldeskiss nummer rvåär mer genomarbetad
och ligger därför närmare ett färd igt original
än den första ideskissen. Einar Forseth har
dessutom förm inskar bilden i ll frimärksfor-
mar för arr resta hållbarheten i skissen. D enna
ideskiss är i stäende form at, med drortni ng
Louises porträtt i högerprofil placerar i bildens
cent rum . De tre kronorna återfinns även i

denna skiss, men är placerade rvå över en.

Den 18 mars 1965 överlämnar
Einar Forseth vid ett personligt
besök på Postverkets huvudkontor
tva ideskisser till minnesfrim arke
över drottning Louise. Skisserna
finns på Postmuseum, Stockholm.

Röda Korsets symbol återfinns nära bildens
nedre högra hörn.

T ypografokr går konstnären i denna skiss
något längreän i föregående. H an lägger också
in en karakrerisrik av drottningen med orden

VA!Uv'IHJÄRTAD RÖ DA KO RS BE-
SKYDDARE. Ö vriga rypografiska element
är ÅT M IN N ET , D RO TT N IN G LO U ISE

och SVEN SKA RÖ DA KO RSET. D e bägge
årtalen som innefattar Röda korsets hundra-
åriga verksam het i Sverige har tudelade place-
rats i de fyra korsarmarna. Landsnamner
SVE RIG E åtföljs i denn a ideskiss inte av
någon valör.

"Forseth är mycket ivrigför sinide",skriver

promemorians författare som rill konstnären
framför att n ägon bedömn ing av frägan ännu
intesket och ant jagförg d(generaldirektör N ils
H örjel) och vär dd(driftdirektöre n , överint en-

dent Stig G ranström) framhållit att vi icke
hade någon möj lighet att fl med ett sådant
frimärke i 1965 ärsproduktion. Jag nämnde
som exempel belast ing en pa var stämp eltill-
verkning '.

Einar Forseth undrar då om det är möjligt
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arr o ffen tliggöra att Postverket har för avsikt

arr påbörja arbetet med err nyt t frimärke rill

m inne av d rottning Louise för urgivn ing

und er är 1966 . Kon stnä ren far et negativt

svar och posrrjänsremannen faren känsla av

'att han förstod svärigheten att fa igenom iden.
Sedan vi samspråkat om olika principer for
frimärksutformning skildes vi i en god sinne-
stämning '.

D en 7 augusti 1972 fylld e Einar Fo rseth

80 år. M ånaden före öppnar Posrm useum en

utställn ing rill frimärkst e cknare n Forseth s

ära. Samtliga uförd a frimärken fin ns med,

liksom en av ideskisserna till det aldrig utgi vna

m innestrimärket över d rottning Louise av

Sverige.

Källor

Postens cent ralarkiv

Brev, daterar den 7 mars 196 5, frän Einar
Fo rseth rill generald irektör N ils H örjel, Kungl
Genera lpoststyrelsen. (Sign . I 396/64: fri-
märksärendet N athan Söderblom 100 år).

Brev, daterar den 8 mars 1965, frän Einar
Forseth i ll Postverkets förre generald irekrör
Erik Sward ing, Brom ma. (Generald irektör
Erik Swar lings arkiv).

Samtal  (18 mars 1965)  med p rofessor Ein ar
Forseth.  O daterad och osignerad promemoria.

(Sign . 1 b 396/64: frimä rksärend et Nath an
Söderblom I 00 år). - Arrikelförfarraren har
försökt: nå klarhet: i vem som skrivi t p romemo-
rian . Konrakrer med förre generaldi rektören
N ils H örjel, förre överinrendenren Srig G ran-
strö m och förre chefen för PFA Postens Fri-
märksavdelni ng Per Pääg har dock i nt e givit
svaret.

Postmuseum

Einar Forseths tvä förslagsskisser till m innesfri-
märke över d rottning Louise.

Einar Forseth s kon turteckn ing efter AteljeJae-
gers fotografi av drottning Louise inför Riksda-
gens högtid liga öppnan d e 1953.
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