
Introduktion
Exponatet visar posthistoria från Värnamo stad som det
såg ut till och med 1965.
Huvudsyftet är att visa de olika stämplar som använts i
Värnamo eller på tågen som passerat genom Värnamo
samt att ofta även visa ett antal olika försändelser per
stämpeltyp. Jag ger även ett utdrag på annat utan stäm-
plar och det handlar främst om de så kallade Värnamo-
märkena, lokalposten, postala kvitton, kungörelser och
förfilateli. Dessa avsnitt har fått stå tillbaka något.

Tidsperiod
1765 har valts eftersom det var det år Värnamo fick sitt
postkontor och 1965 för att avgränsa i tiden. 1965 firade
för övrigt Posten i Värnamo 200 år.

Bearbetning
Exponatet är uppdelat i nio olika kapitel från A till K
med undergrupper.
A och B är före stämpeltid, C-E stämplar från Värnamo:
Värnamo 1, Värnamo 2 och järnvägspost. De resterande
kapitlen G-K visar lite speciella stämplar och de så kall-
lade Värnamomärkena.
Under vissa kapitel finns huvudgrupper och här visar
jag under C-E de olika stämplar som använts i dess
nummerordning, vilket nästan är liktydligt med tidsord-
ning.

Raritet och egen forskning
Det är ganska svårt att hitta äldre material från Värnamo
då residensstaden låg i Jönköping och Värnamo var ett
litet samhälle som först blev köping 1859 och stad 1920.
Jag har publicerat en rad artiklar om den lokala post-
historian i tidningen Finnveden samt på min egen webb-
plats www.skillingaryd.nu. På webben finns bland annat
lokal stämpelforskning och annan lokal posthistoria.
Mer ovanliga försändelser är markerade med något kraf-
tigare ramar, det är de fem som visas här.
I kursiv stil finns lite extra information.
Detta exponat har aldrig tidigare varit utställt men cirka
1/3-del av det har ingått i mitt exponat om västra
Jönköpings län, som fick 83 poäng på Nordia 2005.

De fem främsta objekten följer här i den ordning de är
unika och inom parentes den aktuella sidan i exponatet.

1. Kungörelse (2)
Den 8 juni 1765 berättades i
en kungörelse att Wernamo
(Värnamo) skulle få en post-
station från den 1 augusti
samma år. Kungörelser
skickades till de orter som
då hade poststation. Av
dessa kungörelser är endast
en handfull bevarade och
här ses den ena av två
sidor.

2. Brevomslag från Värnamo till Preussen 1871 (16)
En försän-
delse med
porto 27 öre
och med
stämpeln
FRANCO från
Värnamo som
ett tecken på
att portot var
betalat hela
vägen. Det
finns endast
ett fåtal stäm-
plar FRANCO
från Värnamo
kända.

3. Järnvägspost PKXP 55 U (54)
Denna
stämpel
användes
endast
1884–1885
och det
finns bara
någon
enstaka för-
sändelse
känd.

4. Järnvägspost HJJ (54)

Stämpeln HJJ var i bruk 1880–1882. Den är inte så väl-
digt ovanlig på lösa märken men på försändelser finns
det inte mer än ett tiotal dokumenterade.

5. Värnamo lokalpost 8 öre
Mellanvalören av
Värnamo lokalpost
är mycket ovanlig
på äktgångna för-
sändelser.
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