Frimärksamlarens Värnamo 1. Gamla filatelistföreningen
Det finns tyvärr inga kända handlingar från den första
Värnamo FF fyllde 50 år
filatelistföreningen i Värnamo men den sägs ha startat på
Syftet med detta openexponat är att ge en bild av frimärkssamlarens Värnamo.

1920-talet och hade verksamhet in på 1950-talet.

Denna version stod klar 2017 till föreningens 50 år och
tanken var att det skulle ha kompletterats till SFF-dagar
och kongress i Värnamo 17–19 april 2020. Tyvärr fick
detta ställas in på grund av coronapandemin. Aktuellt om
föreningen kan man läsa på https://sff.nu/varnamo/
Vissa delar av materialet har funnit med i tidigare exponat.
Värnamo den 17 maj 2020
Per Bunnstad, medlem i Värnamo FF sedan 19 mars
1970 och i förbundet strax efter.

Gunnar Sohlberg fick en kallelse till möte den 8 februari 1950. Till vänster en
skanning av frimärkssidan återgiven i förminskad storlek. Avsändaren har strukit
över ”BREVKORT” och portot 10 öre gäller för trycksak.

Källor: Egna upplevelser och egen dokumentation under 50 år i eller kring frimärken i Värnamo, studier av
protokoll och andra handlingar hos Värnamo FF, SFF Filatelisten och intervjuer med en rad personer.
Exponatet är uppdelat så här:
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Det är oklart var den första frimärksklubben hade sina möten men en möjlig
plats är Stadshotellet för där fanns enligt en uppgift ett skåp med reklam för
föreningen. Det är därtill helt belagt att man hade möten i Centralhotellet.
Mannen på vykortet hette Dabäck i efternamn och sonen Lasse är med i VFF.
Okänt förlag omkring 1950.

Året var 1939 och föreningen i Värnamo fick
ett korsband från Danmark.
Portot för en trycksak från Danmark till Sverige var vid den här tiden 7 öre.
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2. Bildandet av den nya föreningen
I Värnamo fanns det liksom på de flesta platser
många frimärkssamlare
och några av dem beslutade att på initiativ av Sten
Sesö att starta Värnamo
Filatelistförening.
Den 14 mars 1967 bildades
föreningen formellt.
VFF är välmående även om
den liksom de flesta andra
frimärksföreningar tappat
medlemmar. I nuläget har
VFF kring 35 medlemmar.

Lennart Westberg, Olle Östblom och Sten Sesö med de nya klubborna
som det berättas om i protokollskopian som är skannad nedan.
Foto Värnamo Nyheter. Skannat
Del av sidan 1 av det första protokollet. Skannat
1967 då Värnamo åter
fick en frimärksförening

Ur Värnamo Nyheter vid bildandet. Skannat

Ur Värnamo Nyheter
1967. Skannat

40-årsjubileet 2007 med tre av grundarna:
Olle Fälth, Malte Andrén och Göte Westroth.
Foto. Per Bunnstad

Sidan 2 av det första protokollet. Skannat
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Ur SFT, Svensk Filatelistisk Tidskrift
våren 1967. Skannat

3. Mötesverksamhet
Med något undantag för en kort period har föreningen haft sin verksamhet på
tre olika platser i Värnamo.
Det började på Ungdomshemmet eller Regnbågen som en del kallade det. Ett
annat namn var SAM-Huset.

Under några år använde sig klubben av
ett litet häfte som var kvitto på medlemsavgiften med mera. Avgiften var 2013
densamma som 1970.
Original ovan och andra sidan skannad
Ett vykort med ett kärt motiv för inte minst äldre filatelister: Huset där föreningen höll till från början och många år framöver. Möteslokal var ungdomsvåningen som låg till vänster om huvudentrén.
Förlag: Ultra. Stämpel 1965

Ungdomshemmet var lokalen för föreningens verksamhet.
Foto: Be-Pe Foto. Förlag: Okänt. Stämpel: 1955

Lennart Ivarsson från Falkenberg har gästat föreningen då och då som denna gång i den senaste lokalen, vilken VFF hyr av
fotoklubben. Foto: Per Bunnstad 8 mars 2008
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På höger sida av Lasarettsgatan – nummer 16 – hade Företagarnas Hus i
många år sin verksamhet. Huset skyms i stort sett av träden.
Förlag: Hartmans, Uppsala 1955

Ett litet program med föreningens
aktiviteter trycktes i många år. Ovan
inskannad förminskning av ena sidan.
Nedan original av mötesprogrammet.
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm från Borås, till höger, den så
kallade dubbelgreven, från Borås gästade föreningen i mars 1993.
Alldeles intill sitter Olle Östblom följd av Bengt Karlsson.
Foto: Per Bunnstad

Möte i fotoklubbens lokal och kvällens gäst är vykortsexperten Lasse Haldenberg från Ödeshög.
Foto: Per Bunnstad 28 oktober 2010
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Från decembermötet i Företagarnas Hus. Årets sista möte
har ofta betytt handlarbesök
och väldigt ofta som denna
gång av Rune Karlsson från
Skövde.
Foto: Per Bunnstad 30 december 2004 (de tre bilderna
utan bildtexter.

4. Mässverksamhet

Från 1977 har VFF haft en omfattande mässverksamhet med något år
endast frimärken och vykort men som regel rena samlarmässor. Den
senaste arangerades i januari 2013 men 2014 blev det ingen. 2015 blev
det däremot en mässa med frimärken och vykort i samband med Wernamo 2015 och fortsatte 2017 med Småland-Blekinge-Träffen.

Mässa i Östboskolan.
Foto: Per Bunnstad 22 september 2008

Sporthallen är bra för mässor. VFF haft många sådana och lockat
många besökare till Apladalsstaden.
Foto: Per Bunnstad 20 september 2009

Sporthallen i Värnamo har varit platsen för de flesta av VFF:s mässor. Värnamo Sporthall blev stadens första inomhushall för sport och den invigdes 1960.
Sporthallen vänder en anslående fasad mot kyrkogården och staden: ett konkavt elliptiskt format tak och därunder sporthallens stora fönster. Sporthallsdelen knyts via entrépartiets rotunda ihop med den rektangulära simhallen i söder.
Förlag: A-Center omkring 1960

Samlarmässa i Östboskolan.
Foto: Per Bunnstad 27 januari 2013

Mässa i Östboskolan och en trio glada Göteborgare: Kjell Nilson,
Gunnar Dahlstrand och Johnny Pernerfors.
Foto: Per Bunnstad 27 januari 2013

Mässa i Östboskolan. VFF brukar ha samlarmässor där det finns frimärken,
mynt, leksaker, tidningar och mycket annat.
Foto: Per Bunnstad 22 september 2008
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Servering i Östboskolan.
Foto: Per Bunnstad 27 januari 2013

5. Utställningar – utställare

Att ställa ut ger en ny dimension på samlandet av brev, frimärken,
vykort eller annat med anknytning till hobbyn. När föreningen var
ny 1967 var ingen person aktiv på förbundsutställningar men tidigt
satsade föreningen på att visa vad man samlade på. Det skedde vid
julmarknaden och har sedan fortsatt vid lokala mässor, Frimärkets

Dag med flera tillfällen.
När det gäller enskilda medlemmar blev det snart ett ökat intresse för
utställningar i förbundsregi. Bland dem som tidigt ställde ut märktes
Olle Östblom och Sten Sesö. När VFF arrangerade nålklassutställningen Finnvedia 87 medverkade sju medlemmar.

Folkets Hus var i många år platsen för VFF:s mässor och andra arrangemang
som utställningar. Förlag: A-Center kring 1960–1961
6

Många medlemmar är även i dag flitiga utställare och på Uppfrim
2013 i Uppsala var fem medlemmar från VFF utställare. Det var Niclas Eriksson, Lennart Olofsson, Per Bunnstad, Stig-Arne Svensson
och Sven-Börje Ewers. Sven-Börje är numera mest aktiv i föreningen
i Lund men är även medlem i VFF.

Ronald Fasth visar sitt brottningsexponat i open för en annan utställare från Värnamo, Lennart Olofsson. Lennart har
oftast ställt ut tyska helsaker.
Foto: Per Bunnstad 17 april 2010 i samband med Kungsfrim 10 i Kungsbacka

Ronald Fasth i arbete med ett exponat och det handlar om brottning. Foto: Per Bunnstad 5 juli 1988

Niclas Eriksson, mångårig sekreterare i VFF
som även varit ledamot
av styrelsen för Sveriges
Filatelist-Förbund. Han
debuterade som utställare på Uppfrim 2013.
Foto: Per Bunnstad
8 mars 2008

Utställningsmedalj från
Wexiö 650 år 1992 då Per
Bunnstad och Sven-Börje
Ewers från VFF deltog.

Stig-Arne Svensson är en av föreningens mest trogna utställare och
det har oftast handlat om luftpost. På Uppfrim 2013 debuterade han
i vykortsklassen.
Foto: Per Bunnstad 14 september 2007 vid Bofilex 07

Vid utställningen i Värnamo delades fyra silvermedaljer ut varav två till medlemmar från VFF: Sven-Börje Ewers och Irving Wyler.
Bland sju som fick silverbronsmedalj återfanns tre från VFF: Göte Westroth,
Lars Åberg och Lennart Olofsson.
En av två med bronsmedalj var Olle Östblom, VFF.
I nålklassen fick Kjell Sandberg, VFF, silvernål och Bertil Karlsson, VFF, silverbronsnål.
I juryn ingick Lennart Asplund, Harry Berglund, Carl-Erik Kinnman och Sten
Sesö. 18 exponat bedömdes plus 20 i ungdomsklassen.
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Fredrik Ydell, juryman som här talar med Sven-Börje Ewers
om hans exponat vid den regionala utställningen Philhögland 2008 i Nässjö. Fredrik var för övrigt juryordförande vid
Wernamo 2015. Foto: Per Bunnstad 5 april 2008

Christer Jonasson ställde för första gången ut på Eslövia 2010 och
han har ett fint hembygdsexponat.
Foto: Per Bunnstad 30 september 2010
Flera medlemmar från VFF resten till 150-årsjubileet av världens första frimärken.

Björn Jonasson från Hestra och Roy Berntsson från Gislaved är två av våra medlemmar som gärna är utställningsbesökare. Björn har dessutom ställt ut flera gånger. Hans
senaste exponat är i posthistoria: Madeira 1778–1940.
På bilden studerar Björn och Roy ett exponat vid Finlandia 88 i Helsingfors.
Foto: Per Bunnstad 1988

Sven-Börje Ewers är en av landets främsta posthistoriker och detta var ett
av många brev i hans utställningsexponat vid Eslövia 2011 i Eslöv.
Foto: Per Bunnstad 30 september 2011
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Per Bunnstad har ställt ut ett
flertal exponat sedan 1992.
Ovan förstasidan i ett nytt vykortsexponat till Uppfrim 2013
och bild på Per vid Nordia 2013
i Gardabjaer, Island.
Foto: Okänd 8 juni 2013

6. Auktionsverksamhet
1977 startade VFF årliga auktioner som alltid varit populära. Dessa höll på till 2010 och
sedan har det bara varit några mindre sådana.
Oftast har det varit auktion i samband med
den årliga mässan.

Katalogen 2008 med porto för inrikes brev upp till 100 gram.
Stämpel: Alvesta Postterminal 080731

Edgar Hed och Malte Andrén lastar in inför
auktionen i sporthallen. Malte var för övrigt
med och grundade föreningen 1967, blott 21 år
gammal. Numera bor Malte i Haverdal i Halland.
Foto: Per Bunnstad 22 september 2007

Trogna medhjälpare inför auktion i sporthallen.
Foto: Per Bunnstad 22 september 2007

Inför auktion i Värnamo sporthall.
Foto: Per Bunnstad 21 september 2008
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Håkan Oscarsson i VFF inför auktion i Värnamo
sporthall. Foto: Per Bunnstad 22 september 2007

7. SBT – Småland-Blekinge-Träffen
Redan i början av 1950-talet startade SBT,
som står för Småland-Blekinge-Träffen. Det
är en regional sammanslutning som numera
främst handlar om informationsutbyte, urvalshäften och en årlig träff.

Årsmöte med SBT i
Värnamo.
Foto: Per Bunnstad
13 november 2010

Ur ett häfte med SBT-cirkulation

Till SBT i Värnamo 1987 togs en minnespoststämpel fram.
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Vi vågar väl inte med bästa vilja i världen
säga att Värnamo i frimärkskretsar mest är
känt för VFF. Nej, vi måste tillstå att det
som hände 1918 är nog det som filatelister
mest förknippar med Värnamo. Det handlar om 55 och 80 öre Medaljong som drogs
tillbaka från försäljning i sista stund. Det
skedde överallt utom i just Värnamo.
Värnamomärkena är i ostämplat skick vardera i dag värda i storleksordning 5.000–
10.000 kronor och i stämplat skick avsevärt
mer.

De två Värnamomärkena

Skannat från Värnamo Nyheter 29 oktober 1987.

8. Värnamomärkena

Ett fyrblock av Värnamomärkena men ingen äkta vara,
som syns av storleken. Det är inte känt varifrån dessa
märkena kommer eller vem som tillverkat dem. Möjligen
finns det också motsvarande med 80-öringen.
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Värnamo Filatelistförening fick
tillstånd av Posten
att trycka vykort
med de två Värnamomärkena.
Repro: Grafiska i
Värnamo AB.
Tryck: Fälths & Co
AB, Värnamo

9. Andra Värnamomärken
Det är lätt att hitta frimärksmotiv från
storstäder men på landsorten är det
svårare. Det finns dock två svenska
frimärken med motiv som anknyter
till Värnamo. Det ena är ett av märkena i serien Motionsidrott, som gavs
ut 24 mars 1977. Fotograf var Rune
Rume Mårtensson som tog
Mårtensson från Värnamo.
bilden till frimärekt 1977.
Tio år senare gav VFF ur ett vykort
Detta var i samband med
med detta motiv.
Det andra motivet är ur serien Små- utställningen Wernamo 2015.
ländsk Företagsamhet och visar Bruno Mathssons mest kända
skapelse. Detta frimärke gavs ut den 22 augusti 1989 och även här
togs det fram ett vykort med samma motiv som frimärket.

Andra frimärket från
Värnamo kom 1989

Första frimärket från
Värnamo kom 1977

En kallelse till styrelsemöte med VFF och adresserat till Sten Sesö.
Porto: 140 öre privatpost.

VFF passade på att skicka ut höstprogrammet när det nya frimärket med Bruno Mathsson kom. Stämpel Föreningsbrev hade
inte behövts då sådant porto var 1:90 men 2:30 var för normalporto med förändelse om högst 20 gram, vilket det var här.
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Förlag: Jönköpings Posthistoriska Förening 1989.
Tryck: Postens Tryckeri 1989. Stämpel: Minnespost 22 augusti 1989

10. Sten Sesö
Sten Sesö var under fler år
närmast Värnamo Filatelistförening och han var en stark
personlighet. Han var en
oerhört kunnig filatelist. Sten
hade många åsikter och han
torgförde alltid dem, på gott
och ont – oftast var det bra.
Sten avled endast 51 år gammal.

Skannat från Värnamo
Nyheter 9 oktober 1991

Skannat från Värnamo Nyheter april 1990.

Sten Sesö var också utställare och här hade han anmält sig till en utställning i
Karlskrona 1984. Porto för privatpost.

Sten skrev till förbundstidningen om de höga katalogpriserna och
fick svar av redaktören.
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Förre förbundsordförande George B. Lindberg skrev till bekantskapskretsen
och önskade God Jul och Gott Nytt År. Sten Sesö var en av vännerna.

12. Frimärkets Dag

11. Kongressen 2002

2002 fick Värnamo FF i samarbete med förbundet i uppdrag att arrangera förbundskongressen, vilken hölls i Stadshotellet.

VFF medverkar nästan
varje år på Frimärkets
Dag. Förr hölls det på
Posten men på senare år
hos ICA Kvantum som
numera har Post i butik.
2017 blev det ny lokal:
City Gross.

Bankettprogrammet med ovan
skannad förminskning av själva
programmet.

Det är populärt med stämpeln
på Frimärkets Dag och här finns
även VFF:s egen stämpel. Portot
för föreningsbrev var 1:50.

Kongressmatsalen 2002.
Förlag: Pressbyrån omkring 1957.
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Skärmar behövs till utställningar som VFF alltid har på Frimärkets Dag. Lennart Olofsson och Sven Karlsson fixar sådana hos förbundet och till höger är det Ronald Fasth
som ska arrangera utställning. Pins är vanliga till Frimärkets Dag.
Foto: Per Bunnstad 12 november 2010 och 9 november 2012.

13. Skaffa frimärken...
Förr fanns det något som hette frimärksbutiker. I dag
finns knappast några sådana kvar. Men bokhandlare,
leksakshandlare med flera sålde frimärken för samlare.
I Värnamo har det aldrig funnits någon renodlad frimärksbutik men tidigt kunde man köpa frimärken hos
Albin Johanssons på Storgatan. Tages Tobak och Ulfs
Bokhandel hade också viss sortering.
Det fanns också en leksaksbutik i närheten av Thure
Sällbergsgatan där det även såldes frimärken. Senare
kom hade frimärkssamlaren Kurt Radtke med viss frimärksförsäljning i sin leksaksaffär. Kurt Trotzig hade
på Ringvägen en liten butik där han sålde serietidningar men också bland annat frimärken.
Ganska nära Värnamo fanns faktiskt en av Sveriges största postorderbutiker inom frimärken. Det var
Westinsons som ett tag hade postorder i Forsheda, ett
tag i Sporda, bara ett par mil från stan. På slutet före
konkursen kring 1972 fanns Sven-Olof Westinson
med firman i Värnamo. Hans EKO-album var mycket
populära.
Ronald Fasth i VFF startade 2002 Ronnes Samlarbod i
”Bananhuset” och en omfattande del där är filateli och
vykort.
Så nog kan man skaffa frimärken än i dag i Värnamo.

Albin Johanssons låg längst bort i huset närmast till vänster.
Förlag: Hartmans kring 1950. Frankerat men inte stämplat.

Porto 70 öre (50 öre upp till 125 gram + 20 öre postförskott). Normalstämpel 14 Forsheda 1960.

Ronald Fasth driver sin Ronnes Samlarbod i
Värnamo. I sin ungdom hände det att han cyklade
från hemmet i Landeryd till Broaryd där Larssons
frimärksfirma fanns. Senare flyttade han några mil
österut till Värnamo och numera är han ordförande
i VFF.
Foto: Per Bunnstad 4 oktober 2013
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Sven-Olof Westinson hade en av Sveriges största postorderbutiker inom frimärken.
Denna prislista är från 1949 och han gjorde bland annat reklam för den kommande stora katalogen för
1950.
Man kunde exempelvis beställa helt nya frimärken som Lingiaden för 45 öre där nominella priset var
35 öre. I stämplat skick kostade dessa tre märken 15 öre. FACIT-katalogen kostade 3:75 och SCOTTkatalogen Hela världen 38:50.
300 olika svenska frimärken i paket kostade 14:50 och 2.000 för Hela världen 19:50. Priserna var för
denna tiden inte särskilt höga.
Många köpte sina första frimärken eller frimärksalbum från just Westinson.
Firman upphörde kring 1972 och fanns då i Värnamo.

14. Wernamo 2015

Fredag - söndag 13-15 mars
3 dagar i samlandets tecken i

• Fredag 11–18
• Lördag 10–17
• Söndag 10-15

Gummifabriken

• Utställning om gamla Värnamovykort
• Frimärks-SM
• Vykorts-SM
• Historiska Sällskapet
• Värnamo Hembygdsförening
• Myntklubben Klave
• Värnamaten på lördagen
• 15 handlare med frimärken, vykort mm
• Värdering
• Auktion söndag 12.00
• Värnamomärkena visas
Gummifabriken som koncept

Fredag kl 14.00
Staffan Karlsson föreläser:
Flyktingförläggning och
militärutbildning i Valdshult
(Öreryd/Mossebo) 1940–45
Fredag kl 17.00
Per Bunnstad föreläser:
Horda - Här är jag född

I Gummifabriken verkar näringsliv, utbildning och kultur
med gemensam agenda för tillväxt.

Här bedrivs en avvägd mix av offentliga och privata verksamheter med fokus på

kunskapsgenererande och innovation. Aktiv och medveten samproduktion skapar

synergier och förutsättningar för nya verksamheter. Gummifabriken som plats gör
besökaren till en aktiv deltagare och medskapare av framtiden.

Är Ni intresserade av att hyra lokal på Gummifabriken kontaktar ni
Mötesorganisatör, Erik Samuelsson.

Erik Samuelsson
erik.f.samuelsson@varnamo.se
0370-37 80 75

Söndag kl 11.30
Föredrag av Ulf-Göran Helgesson och Thomas Gustafsson från
Värnamo Hembygdsförening om Thure Sällberg och dennes bok
Tack för i natt. Om en känd värnamobo och hur Ture blev ett vykortsexponat.

Föreningen är känd för
att arrangera mycket men
så har man också många
drivande krafter.
2011 tog VFF aktiv del
i Skivaryd 2011 och när
sedan dubbelanslutne
medlemmen Per Bunnstad föreslog en utställning i Värnamo 2015
blev det positiva tongångar från alla håll.
Vid Skivaryd firades
Posten 150 år i Skillingaryd och för VFF blev det
2015 firande av Posten i
Värnamo 250 år.

Posten i Värnamo 250 år

Sven-Börje Ewers, född 1949, är
författare till denna artikel. SvenBörje är uppvuxen i Värnamo och
kom tidigt med i filatelistföreningen.
Han bor och verkar sedan många
år tilbaka som läkare i Lund och är
ordförande i den stadens filatelistförening. Sven-Börje är en av landets
främsta experter på svensk filateli och
är en van utställare, bland annat om
Värnamobygdens posthistoria.

Postkontoret i Värnamo blev inrättat enligt ett Kungligt Brev den 21
februari 1765 och öppnades den
1 augusti samma år. Detta meddelades i ett cirkulär till alla landets
postförvaltare.

Postcirkulär undertecknat av överpostdirektören M. BENZELSTIERNA
den 8 juni 1765 angående ”anläggandet” av Påst-Contoir i Wernamo
Sockn och By i Jönköpings län enligt
Kungl. Brev 14 och 21 februari 1765.
Postkontoret skulle öppnas den 1 augusti 1765.

Den förste postmästaren var Johan
Gustaf Springer som fick fullmakt som
postmästare den 8 juni 1765. Springer
var född 1722 och var postmästare till
1772 då han avled i Stockholm.
Post transporterades genom Värnamo
tidigare före tillkomsten av postkontoret. 1620 inrättades en postlinje
Stocholm-Jönköping-Markaryd-Hamburg genom Danmark. I Småland så
följde vägen Lagastigen motsvarande
nuvarande Europaväg 4 och passerade
således Värnamo. Denna sträckning
upphörde då Skåne och Halland erövrades från Danmark och blev svenska.
Posten gick då via Nissastigen från
Jönköping till Halmstad och vidare
söderut.
På 1740 års ”Wäge-Charta öfver
Påst-och Gästgifware Gårdar uti Jönköpings Lähn” ses gästgivaregården
i Värnamo markerad. Då flera vägar
korsades i Värnamo så har post utväxlats här redan innan postkontoret
inrättades.

Stadshotellet är en av Värnamos vackraste byggnader och här hölls exempelvis Sveriges
Filatelist-Förbunds kongress 2002. 2015 blev Stadshotellet – som numera heter Scandic –
officiellt hotell för Wernamo 2015.
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Till utställningskatalogen vid Wernamo 2015 tog SvenBörje Ewers fram en fin historik kring Posten i Värnamo.

Frimärks- och vykortsutställning

Posten i Värnamo 250 år

Samlarmarknad
Värnamo Filatelistförening arrangerar

Fri entré

LÄS MER HÄR: http://värnamo.nu/wernamo2015/

Vid Skivaryd 2011 medverkade Värnamoföreningen och den
gången var Posten en av huvudsponsorerna.
Foto: Per Bunnstad 8 april 2011.

12 februari 2012 med möte i Historiska Sällskapets lokal i Värnamo. Detta var
första mötet med Wernamo 2015.
Från vänster: Baltsar Sandberg, Bengt Pettersson, Lennart Olofsson, Håkan Oscarsson, Niclas Eriksson, Ronald Fasth, Anders Ingner, Vivi Johansson och Tomas
Johansson.
Foto: Per Bunnstad

Stormöte i februari 2013 med kommittén för Wernamo 2015.
Foto: Per Bunnstad

16

1965 firades Postens 200 år i Värnamo och 50 år senare blir det följdriktigt 250-årsfirande.
1965 fanns det ingen frimärksklubb i Värnamo men kanske bidrog detta arrangemang till intresset att bilda
Värnamo Filatelistförening knappt två år senare.

