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Sir Winston Churchill

– ledde Storbritannien till seger!
Winston Churchill fick smak för

kubanska cigarrer när han 1895 vista-
des på Kuba. Cigarren blev sedermera mer

eller mindre ett signum för honom. Hans andra
stora last, whiskydrickandet, lade han sig till med

under stationeringen i Indien året därpå. Churchill hade
sedan för vana livet ut att till frukost, lunch, middag och

kvällsmat ta sig en rejäl whisky. Detta frimärke gavs ut av Stor -
britannien 1974.
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ford, inte långt från Blen -
heim Palace, där han drygt
nittio år tidigare hade fötts.

Egentligen så skulle Win -
ston Church ill ha begravts
i Westminster Abby, men så
blev alltså inte fallet. Orsa -
ken var att den egensinni-
ge Churchill vägrat detta,
med motiveringen att han
ogillade alltför många av
dem som låg begravda där!

Accepterad efter betalning 
Winston Leonard Spencer-

Den 30 januari 1965,
klockan hade precis
slagit nio på förmid-

dagen, fördes kistan med
den avlidne Sir Winston
Churchill genom Londons
ga tor, som var kantade av
sörjande landsmän. Många
hade väntat i flera timmar
för att få en så bra plats som
möjligt för att kunna visa
sitt deltagande och få en
skymt av ekipaget. 

Kistan fördes till Saint
Paul´s Cathedral där det

hölls en stor slagen begrav-
ningsgudstjänst, vilket var
passande eftersom Chur c h -
ill under sin livstid alltid
äl skat pompa och ståt. 

Därefter fördes kistan vi  -
dare till Waterloo Station
där den under en hedersce-
remoni lastades ombord på
en järnvägsvagn dragen av
ett lokomotiv som fått sitt
namn efter den avlidne. 

Winston Churchills sista
resa gick till kyrkogården i
Blandon, nordväst om Ox -

➥

Text & foto Carl-Henrik Larsson

Få statsmän har tilldelats sådana hedersbetygelser 
under sin livstid som Winston Churchill, trots att 
han av många var uträknad som politiker innan 
andra världskrigets utbrott. Och självfallet finns 
denne statsman också på en mängd frimärken 

från världens alla hörn.
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Som så många andra pojkar
och flickor i Churchills sam-
hällsklass blev han därför ti-
digt förpassad till internatsko-
lornas konservativa och stra-
ma värld. 

Churchill var aldrig någon
högpresterande elev i skolan,
troligtvis för att han vantrivdes
med det strikta klimatet och
den pennalism som förekom. 

När han 1893 äntligen, efter
upprepade försök, kom in på
den anrika militärakademien
Sandhurst, förändrades hans
liv. Han uppskattade militärli-
vet och imponerade på sina be-
fäl, och 1895 tog han examen
med mycket bra betyg. 

Det var också under denna
period som Churchill utveckla-
de en av sina främsta förmågor
– skrivandet. 

Winston Churchill statione-
rades 1895 på Kuba, därefter i
Indien och senare Egypten och
vidare till Sudan. Den stora
nackdelen med det militära yr-
ket, åtminstone enligt Church -
ills mening, var den dåliga lö-
nen. Han hade högre ambitio-
ner vad gällde lyx och flärd än
vad en usel officerslön kunde
medge. 

Att förse den brittiska pres-
sen med livfulla redogörelser
och reportage från de militära
uppdrag han deltog i, blev en
säker inkomstkälla. Faktum är
att skrivandet blev den största
inkomstkällan för Churchill li-
vet ut, och det var hans förfat-
tarskap som gjorde honom för-
mögen. Inte politiken. 

Den produktive Churchill 
Under sin livstid skrev den
myck et produktive Churchill
ett fyrtiotal böcker. Främst hi-
storiska verk men även själv-
biografier, reseskildringar och
böcker om nationalekonomiska
teorier, samt en bok med fiktiv

net te Jerome (1853
–1921) på en bal om-
bord på en lyxkrys-
sare utanför Isle of
Wight, och genast

upp stod tycke. 
Lord Randolphs familj var

dock inte lika entusiastisk till
den amerikanska rikemansdot -
tern, men efter att Jeanettes
för äldrar hade betalat en stör-
re summa pengar till familjen
Churchill, blev hon accepterad.
Pengarna kom nämligen väl till
pass eftersom Blenheim Pala -
ce var i eländigt skick, och en
omfattande renovering behöv-
lig. 

Olycklig barndom 
Winston Churchills barndom
var allt annat än lycklig. I en
av sina böcker, ”My early life;
Min ungdom”, utgiven 1930,
skriver Churchill att barnflick-
an, Mrs. Everest, var den per-
son som stod honom närmast
under uppväxten. Sin mor äls-
kade han på avstånd. 

De första åren bodde den lil-
le Winston med sina föräldrar
på Irland, där även hans yngre
bror John föddes 1880. För äld -
rarna ägnade sönerna myck et
liten uppmärksamhet. Fadern
var fullt sysselsatt med sina po -
litiska uppdrag, resor och kvin -
noaffärer. Modern, som var om -
vittnat vacker och ständigt upp -
vaktad, hade i sin tur otaliga
älskare, och lade hellre sin tid
på societetslivet i London än
att umgås med sönerna. 

➥ Churchill föddes 1874 på Blen -
heim Palace, idag ett av Stor -
britanniens största och mest
praktfulla slott beläget nord-
väst om Oxford. Egendomen
ha de uppförts under 1700-ta-
let av Winstons förfader John
Churchill, den förste hertigen
av Marlborough, som fått mar-
ken som gåva av landet efter
en lång och ärofylld militär kar -
riär.  

Winston Churchill var son
till den konservative politikern
lord Randolph Churchill (1849
–1895), vars far var den sjunde
hertigen av Marlbo rough.

Lord Randolph träffade 1873
Win stons mor, den unga ame ri -
kan ska societetsskönheten Jea -

Anguilla gav ut detta frimärke 1974 med Blenheim Palace,
där Winston Churchill föddes 1874. Blenheim Palace som
ligger i närheten av Oxford är ett av Storbritanniens största
och mest praktfulla slott, och det enda icke kungliga som
kan kallas palats. När Winston Churchill föddes var dock
slottet i ganska dåligt skick, och det krävdes omfattande
renoveringar för att rusta upp det. Slot tet har tvåhundra
rum och enorma omkringliggande ägor.
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Winston Churchill står staty på
Parliament Square i centrala Lon -
don, nära Palace of Westminster.
Statyn avtäcktes 1973 av Church -
ills änka Clementine Churchill
(1885–1977). Statyer med Chur -
ch ill finns på flera platser i värl-
den, bl.a. i New York, Paris, To -
ron to, Washington och Québec.
Statyn finns även på ett frimärke
från Anguilla utgivet 1974.
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ries), och bli invald i underhu-
set. Det hela gick i stöpet. 

I brist på vettig sysselsätt-
ning antog Churchill i oktober
1899 därför ett anbud från tid-
ningen Morning Post. Han skul -
le som krigskorrespondent rap -
portera från det då nyligen ut-
brutna andra boerkriget i Syd -

handling, Savrola, utgiven år
1899.  

Främst i Churchills litterä-
ra produktion räknas de histo-
riska verken om andra världs -
kriget i sex volymer utgivna
1948–54, och bokverket i fyra
volymer om de engelsktalande
folkens historia utgivna 1956–
58. 

Verket om andra världskri-
get var tillsammans med Chur -
ch ills briljanta retorik, en bidra -
gande orsak till att han erhöll
nobelpriset i litteratur 1953. 

Som en av de absolut vikti-
gaste beslutsfattarna under an -
dra världs kriget hade Chur -
chill en unik insyn i krigets
samt liga skeenden. Efter kriget
då Churchill avgått som pre-
miärminister, förhandlade han
dessutom till sig ensamrätten
om tillgång till hemliga arkiv
och opublicerat material röran -
de kriget. Detta var ovärderligt
stoff till hans böcker om kriget!  

Det bör sägas att Churchill
inte var någon professionell hi -
storiker, vilket tydligast märks
på hans överdrivna fokus på
en skilda personligheter och
ske enden. De större samman-
hangen får ge vika. Detta för-
tar dock inte det faktum att
han var en briljant författare. 

Tillfångatagen av boerna
I maj 1899 tog Churchill avsked
från det militära. Me ningen var
att han skulle göra en politisk
karriär för de konservativa (To -

afrika, i vilket det brittiska im-
periet kämpade mot boerna som
hade holländskt ursprung. 

Churchill accepterade det
väl betalda uppdraget, men det
hade kunnat sluta illa. Den
unge Churchill blev nämligen
tillfångatagen av boerna när de
hade kapat det tåg han befann

➥
Ascension Island gav ut detta fina frimärksblock 1974 som visar Winston
Churchill både som pojke och som statsman. Under inledningen av förs-
ta världskriget innehade Churchill posten som marinminister, men han
tvingades avgå 1915 efter det katastrofala nederlaget vid Gallipoli. För att
återupprätta sitt anseende gick den då drygt 40-årige Churchill återigen
in i det militära, och deltog själv som officer i skyttegravskriget på väst-
fronten. Därefter återvände han till politiken.

Förlagan till detta frimärke som gavs ut av Storbritannien 1965, är
ett världsberömt foto, det mest berömda av Churchill, taget i Otta -
wa den 30 december 1941 av fotografen Yousef Karsh. Foto gra fen
bad vänligt Churchill lägga bort cigarren som han hade i mungipan,
men Churchill vägrade tjurigt. Yousef Karsh gick fram till Churchill
med förevändningen att han skulle få bättre ljus, men i själva verkat
drog han bort cigarren från den intet ont anande Churchill, backade
tillbaka och tog fotot!

Isle of Man gav ut detta frimärke 1974 föreställande Win -
ston Churchill under hans tid som krigskorrespondent un-
der boerkriget (1899–1902). I bakgrunden ser man striderna
vid Colenso 1899, och den fjortonårige hornblåsaren John
Francis Dunne, som efter slaget hjälteförklarades efter att
han illa skottskadad i armen blåst till anfall istället för re -
trätt. Churchill deltog inte själv i slaget eftersom han blev
till fångatagen av boerna i närheten av Colenso innan sla-
get. Han lyckades sedan fly.
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ligtvis ett stort förtroende för
Churchill, annars hade hans
po litiska karriär tagit slut. Un -
der perioden 1904–24 innehade
Churchill posterna som han-
delsminister, inrikesminister,
marinminister, ammunitions-
minister (titeln avskaffades ef-
ter första världskriget), krigs-
minister, kolonialminister och
finansminister.  

Ledde landet till seger
I mitten av 1920-talet matta-
des Churchills politiska kar-
riär av, och i början av 1930-ta-
let verkade det som han för all-
tid lämnat politiken. 

I tidningsartiklar och inter-

sig på. Under strapatsliknan-
de former lyckades han tillsam -
mans med en annan britt fly
från det fångläger han place-
rats i. 

Efter att ha återvänt till Lon -
don valde Churchill att åter -
igen kandidera för de konser-
vativa, och den här gången gick
det betydligt bättre. 

Det måste framhållas att
Churchill under sin politiska
karriär tidvis var starkt ifrå -
ga satt och faktiskt direkt av-
skydd av många, både inom och
utanför partiet. Hans mästran -
de stil var impopulär. 

När Churchill 1904 plötsligt
bytte parti, från det konserva-

➥ tiva till det liberala, uppfatta-
des han som opålitlig. Och att
han 1924 bytte tillbaka till det
konservativa partiet gjorde in-
te saken bättre, trots att tjugo
år hade passerat. 

Dessutom uppfattades vissa
av Winston Churchills tanke -
gångar som förlegade, framför
allt vad gällde hans brinnande
vurm för det brittiska imperiets
fortbestånd. Född under den
vik torianska erans höjdpunkt
förkastade Churchill alla för sök
till en uppluckring av sy ste met,
och han förlät aldrig sin efter-
trädare Clement Att lee att han
1947 ”gav bort In dien”. 

Trots detta fanns det natur-

T.v.: Winston Churchill och USA:s president Franklin D
Roose velt (1882–1945) under deras möte i Québec hösten
1943, visas på detta frimärke från Anguilla utgivet 1974.
Under andra världskriget utvecklade de båda ledarna en
stark vänskap. Churchill och Roosevelt träffades första
gången redan 1918 då Churchill var ammunitionsminister,
och Roo  sevelt var assistent vid USA:s marinministerium.
Vid det mötet var Churchill mycket otrevlig mot den yngre
Roo sevelt. Roosevelt var f.ö. en ivrig frimärkssamlare.

Nedan: Liberia gav ut detta frimärke 1966 med Winston Churchill när han gör sitt kända V-tecken, V for Victo ry!
Churchill populariserade tecknet efter att han 1941 börjat använda det vid officiella sammanhang. Troligtvis
har V-tecknet medeltida anor i Storbritannien. Inledningsvis använde Churchill handflatan vänd inåt när han
gjorde tecknet. Efter att han fått förklarat att det bland de lägre samhällsklasserna i Storbritannien var det
sam ma som att ge någon fingret, vände han handflatan utåt.

T.h.: Winston Churchill var även en mycket duktig konstnär.
Hans måleri anses av flera konstexperter hålla hög klass,
och troligtvis hade han gjort en karriär som konstnär om
han inte blivit politiker. Idag är hans tavlor mycket värdeful-
la. Oljemålningen ”Landscape with sheep” såldes 2007 för 1
miljon pund hos Sotheby´s i London. Churchill åkte gärna
till Madeira och den lilla byn Camara de Lobos för att måla.
Frimärket gavs ut av Grenada 1968.

T.h.: Det var Winston Churchills ledarskap under andra världskriget som
skrev in honom i historieböckerna. Trots att Churchill själv var mycket kon-
servativ så värnade han
om människornas frihet
från diktatur. Därför var
Churchill också stor mot  -
ståndare till kommunis-
men och dess terror. I ett
av sina mest berömda
tal, det s.k. Fulton-talet
som han höll i mars 1946,
myntade han begreppet
”järnridån”, för att visa
på delningen mellan Öst-
och Västeuropa. Mar -
shall öarna gav ut frimär-
ket 1990.
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vjuer varnade Churchill redan
under början av 1930-talet för
vad en tysk upprustning och
nazismen under Hitler kunde
leda till, men få människor var
villiga att lyssna! 

Münchenöverenskommelsen
1938 i vilken Storbritannien
och Frankrike försökte blidka
Hitler genom att ge honom Su -
detlandet, menade Churchill
var en ren katastrof, och han
ma nade istället till upprust-
ning. 

Efter krigsutbrottet i sep-
tember 1939 utnämnde premi -
ärminister Neville Chamber -
lain den 65-årige Churchill till
marinminister. Kritiken mot
Chamberlains eftergiftspolitik
ökade, och efter att Danmark
och Norge ockuperats i april
1940 var hans ledarskap ohåll-
bart, och Winston Churchill ut-
sågs till ny premiärminister.    

Churchill föddes inte till en
man av folket, men han blev
det under andra världskriget.
Han blev det genom sitt sätt
att leda landet till seger, inte
minst genom sin retoriska för-
måga som höll modet uppe hos
britterna. 

Som nyutnämnd premiär-
minister förklarade han i sitt
tal till parlamentet att det en-
da han kunde lova var ”blod
och hårt arbete, tårar och svett”
(13 maj 1940). 

Han förklarade i ett senare
tal att det brittiska folket skulle
slåss till slutet, till havs, i luf-

ten, på stränderna, på
flygfälten, i ber gen och
aldrig kapitulera! (4 ju-
ni 1940). 

Medan slaget om Storbri tan -
nien pågick under hösten 1940
vände han sig till de brittiska
jakt- och bombpiloterna, och
för klarade att ”aldrig förr i hi -
storien om folkens strider har
så många haft så få att tacka
för så mycket”. (den 20 augusti
1940).

Den sista tiden
Valet efter krigsslutet i juli
1945, blev en katastrof för
Chur chills del, och Labour un-
der ledning av Clement Attlee
kunde bilda regering. Kriget
var över och alla ville se fram -
åt. Churchill som tog valneder-
laget mycket hårt, drog sig till-
baka från politiken och ägnade
sin tid åt föreläsningar och sitt
omfattande författarskap. 

Men Churchill skulle än en
gång komma tillbaka till poli-
tiken. Sex år efter sin avgång,
1951, återvaldes han till pre-
miärminister. Den nu åldrade
statsmannen led av både högt
blodtryck och depressioner, vil -
ket i längden inte var hållbart,
och därför valde han 1955 att
avgå. 

Under återstoden av sitt liv

levde Churchill mestadels ett
tillbakadraget liv, växelvis på
egendomen Chartwell i Kent
och bostaden i London, där han
i januari 1965 somnade in efter
att ha drabbats av en massiv
stroke.  

Winston Churchill 
på frimärken
Winston Churchill finns utgi-
ven på flera frimärksutgåvor
från världens alla hörn. De fri -
märken som jag valt att illust -
rera denna artikel med, är ba-
ra ett litet urval av den ganska
omfattande frimärksutgivning
som finns med Churchill. Fak -
tum är att Winston Churchill
på frimärken skulle kunna bli
ett intressant och avgränsat
sam larområde. 

Avslutningsvis vill jag därför
ge läsekretsen tips om fina fri -
märksutgåvor med Church ill
som bör lyftas fram. Årtal inom
parantes. 

Australien (-65), Bahamas
(-65), Chad (-65), Gabon (-65),
Gibraltar, (-74), Luxemburg (-
74), Niger (-65) Nya Zeeland (-
65), Uruguay (-66), USA (-65)
och Venezuela (-65). ❑

Winston Churchill gifte sig 1908 med Clementine Hozier (1885–
1977), som han träffat på en fest fyra år tidigare, och äktenska-
pet blev både harmoniskt och lyckligt. Tillsammans fick paret
Churchill fem barn, Diana (1909–63), Randolph (1911–68), Sa -
rah (1914–82), Marigold (1918–21) och Mary (f. 1922). Dottern
Ma rigold dog tragiskt nog i sviterna efter en förkylning inte ens
tre år fyllda. Brasilien gav ut detta frimärke 1965.

Fotot visar ingången till Cabinet
War Rooms i London, en bunker
be lägen under regeringskvarteret,
varifrån Churchill och hans när-
maste män styrde landet under
slaget om Storbritannien hösten
1940. I bunkern som började byg-
gas i slutet av 1930-talet, fanns
bå de sovplatser, matsal, kartrum,
och radiorum. Idag är den ett väl-
besökt turistmål, och man har
dessutom återskapat miljön från
kriget.

06_11:Layout 1  2013-04-23  16:57  Sida 11


