
Min revansch på VM i fotboll 1958
 
Bakgrund

 Min bror Hans, 11 år, fick åka upp till finalen i Stockholm 1958 me-
dan jag, 6 år, närmast gråtande fick stanna hemma. Fotboll har ändå 
legat mig varmt om hjärtat.

Syfte
Syftet med detta exponat är framför allt att få en revansch på VM i 

fotboll 1958 – som kan sägas vara tudelad: Att berätta om VM 1958 i 
Sverige som jag aldrig fick besöka samt när det äntligen blev ett VM-
besök, 2018 i Ryssland.   

Bearbetning
Jag behandlar även vägen fram till de två mästerskapen: Lite om fot-

bollens uppkomst, utveckling och övriga stora mästerskap. 
Från kapitel 4 är det jag själv som berättar om mina upplevelser
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Det finns en del underrubriker som märkts ut med grå plattor.

Skillingaryd i augusti 2018

Per Bunnstad

Sveriges första frimärken med fotbollsmotiv kom 
till VM 1958 och det blev ett frimärksmotiv i tre 
olika valörer. Förutom valörsiffrorna och färgerna 
fanns det även en minimal skillnad för det gröna 
20-öresmärket.  Spelaren har på ena skon två dob-
bar mot tre för de övriga valörerna. Gravören Sven 

Ewert glömde helt enkelt bort den tredje dobben 
men felet rättades till för de återstående valörerna 
15 öre och 120 öre. Frimärkena gavs ut den  8 maj 
1958, exakt en månad före första VM-matchen.
Förlagan gjordes av Tom Hultgren och avbildad på 
frimärkena är Lennart ”Nacka” Skoglund.

Hans VM-biljett från finalen, vilken han nu skänkt till sin lillebror som får 
lite revansch på VM.

Hans är lycklig på läktaren vid VM-finalen Sverige - 
Brasilien 1958. För egen del kom revanschen 60 år senare.

Källförteckning:
Facit och Facit Postal, artiklar ur Filatelisten, Arne Karlssons artiklar 
ur densamma och ur Postryttaren, Bengt Bengtssons Hur man und-
viker illegala och oseriösa frimärken, sportsamlaren.se, diverse fack-
tidningar och tidskrifter samt uppgifter från internet och flera samlare 
som Hasse Rydén, Kent Jiresjö, Stig Asklund och Patrik Larsson.

Sex ryska frimärken i ett minnesblock till VM 2018 utgivet 1.10.2015. 
Överst till vänster med det frimärke Ryssland gav ut till VM 1958.

Hans VM-biljett från finalen, vilken han nu skänkt till sin lillebror som får 
lite revansch på VM.

Hans är lycklig på läktaren vid VM-finalen Sverige - 
Brasilien 1958. För egen del kom revanschen 60 år senare.

Sex ryska frimärken i ett minnesblock till VM 2018 utgivet 1.10.2015. 
Överst till vänster med det frimärke Ryssland gav ut till VM 1958.
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1. Fotbollens uppkomst
Den äldst dokumenterade formen av fotboll kommer 
från de stridande staternas tid i Kina (400-talet f.kr. till 
221 f.Kr.). 1863 bildades Englands Fotbollförbund och 
det kan betraktas som den moderna fotbollens födelse. 
I Sverige spelades den första matchen 1892. 1904 
bildades Svenska Fotbollförbundet och samma år även 
det internationella förbundet Fifa. 1900 blev fotboll en 
OS-gren och 1930 var det dags för det första VM.

Ön i engelska kanalen hyllade 1998 att fotboll spelats i 150 år på just Gu-
ernsey. Man hyllade även det internationella  förbundet och dess tidigare 
president Jules Rimet som var mannen bakom tillkomsten av VM i fotboll.
Guernsey är ett självstyrande fögderi, som lyder direkt under den brittiska 
monarken.  Sedan den 1 oktober 1969 har Guernsey egna frimärken. 

Monaco uppmärksammade 1963 det engelska fotbollförbundets 100 år med tolv 
frimärken varav ett övertrycktes med anledning av att AS Monaco vann Franska 
Mästerskapen. Den klubbben hade spelare med i det franska VM-laget 1958: Ray-
mond Kaelbel (1933–2007) och Raymond Bellot (1929–).  Av märket med övertryck 

finns det ett fåtal kända även utan detta övertryck.

Bollsparkning! Ja, så var det nog många som tänkte när detta 
kort trycktes omkring 1905. 
Porto: 5 öre för brevkort.
Normalstämpel 33: PLK 230 4/6 1907 (postlådekupén på tåget 
Lidköping-Stenstorp).
Adressat: Bo Lundqvist, Skara.

 Många länder som här Tanzania hyllade det internationella förbundets 100 år med frimärken. Året var 2004.

Människor är olika men en sak har de gemen-
samt över hela världen: Glädjen över fotboll.
Frimärke från Mexiko till VM 1970 och från 

Tyskland 2012. 

Tydligen älskades bollen 
redan av dinosaurier för 65 
miljoner år sedan...
Frimärket gavs ut av Libyen 
1995 till firandet av Barnens 
Dag.

Efter Uruguays finalseger vid OS den 
9 juni 1924 hyllade landets postverk 
med ett frimärke som gavs ut den 29 
juli. Det visar segergudinnan Nike, 
även kallad Victoria. Det kan anses 
som världens första fotbollsfrimärke. 
I Sverige är Nike delvis förknippad 
med fotboll tack vare GIF Nike som är 
en fotbollsklubb från Lomma i Skåne.



Fotbollen började organiseras över hela världen och det bildades 
fotbollsklubbar ”överallt”. 

Så småningom bildades nationella och internationella förbund. 
Man hade redan före de nationella förbundens tillkomst spelat 
matcher men nu blev det även landskamper.

Till slut fick även fransmannen Jules Rimet (1873–1956) igenom 
sin önskedröm om ett världsmästerskap. England som var fotbol-
lens ”hemland” fick dock vänta till åttonde VM 1966 innan det 
blev ett guld.

Det handlar om att vinna VM: Ungern (1966, Qatar 
(2004), Brasilien (2002) och Tyskland (2014.)

Första landskampen 
Tyskland - Schweiz 1908

(Tyskland 20018)

Italiens förbund bildat 
1898

(Italien 1973)

Äntligen engelskt guld. 
Hela samväldet hyllade

(Aden 1966)

Uruguas förbund 100 år
(Uruguay 2000)

OS-guld 1928
(Uruguay 2000)

Första VM 1930
(Uruguay 2000)

Niue hyllade 2005  VM 75 år Uruguay och tyske spelaren Christian Worns.
Niue är en autonom ö i sydvästra Stilla havet.Israelisk, stor hyllning 2014 till Jules Rimet, Fifapresidenten som drog igång ett världsmästerskap i fotboll.
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2. Fotbollen erövrar Sverige

Skog ligger fyra mil norr om Härnösand och hade vid den här tiden poststation, vilket man hade till och med 
maj 2001. Här fanns en skola och man spelade tydligen fotboll – paketet innehöll det. Fotboll spelar man i dag 
också – i Skogs IF som dock inte deltar i seriespel. Portot för paket var 30 öre upp till ett kilo (1/7 1905–30/6 
1917) varefter det höjdes med tio öre. Stämpel: Härnösand 29/9 1906.

Män och fotboll 1909. Det är basarstämpel Djurgårdens IF 1909 och kortet är från Idrottspar-
ken i fotboll som tre år senare var ersatt med Stockholms Stadion. 
Porto: 10 öre för vykort till England.  Stämpel: Stockholm 7/11 1909.

Autograf med József Nagy (1892–1963), en ungersk-svensk fotbollstränare 
och tidigare fotbollsspelare som i flera omgångar var ledare för det svenska 
fotbollslandslaget och dessutom tränade ett stort antal klubbar. Största fram-
gången med det svenska landslaget blev bronset i OS i Paris 1924.

Karl Johan ”Köping” Gustafsson (1888–1960) var en svensk fot-
bollsspelare, känd som den först3 målgöraren i Sveriges allra första 
fotbollslandskamp, mot Norge 1908. Gustafsson, som sågs som Sve-
riges första kompletta fotbollsspelare och landslagets ”fältherre”, 
vann två SM-guld med Djurgårdens IF, deltog i tre olympiska spel 
(1908, 1912 och 1920) och var även uttagen som reserv till OS 1924.
Stämpel: Köping 25/9 1910. Utrikes brevporto: 20 öre.

Sveriges fotbollslandslag 
till OS på hemmaplan 1912. 

Ofrankerat vykort. Karl Johan 
”Köping” Gustafsson som har 
tagit emot brevet ovan var en 

av spelarna i Sverige – nummer 
fyra från vänster. Det gick inte 

så lysande för det svenska laget. 
Vann gjorde Storbritannien.

Posten hyllade Svensk Fotboll 
100 år med sex frimärken med 

de legendariska spelarna Nils 
Liedholm, Henrik Larson, 

Hanna Ljungberg, Victoria 
Svensson, Fredrik Ljungberg 
och Thomas Ravelli. Valören 

var Brev för inrikes porto.
Fotot till höger med den ju-

blande mannen kommer från 
ett foto vid VM 1958.

Det var ursprungligen skotska arbetare som tog fotbollen till 
Sverige. De första riktiga klubbarna var Lyckans Soldater (1883) 
och Örgryte IS (1887). Det var också dessa två klubbar som spe-
lade den första fotbollsmatchen i Sverige på Heden i Göteborg 
1892. Spelet spreds sedan snabbt genom landet.
1904 var förbundet bildat och intresset ökade lavinartat årtionde 
efter årtionde. 1908 spelades den första landskampen och 1924 
startade allsvenskan.



 Polen (1966), Ungern (1966) och Nicaragua (1974) har i sin serie om VM även med frimärken kring 1934.

 Polen (1966), Ungern (1966) och Nicaragua (1974) har även hyllat VM 1938.

3A. VM 1930–1938 och lite OS 1936
Fifa-presidenten Jules Rimet arbetade 
för att det skulle bli VM i fotboll och 
i maj 1929 togs beslut att man skulle 
arrangera turneringen 1930. Uruguay 
tilldelades arrangörskapet. Valet av 
värdland hade två huvudorsaker: Dels 
att Uruguay hade dominerat världsfot-
bollen på 1920-talet och vunnit två raka 
OS-guld 1924 och 1928, dels att Urugu-
ay 1930 firade 100 år som suverän stat. 

1930 Uruguay

1934 Italien

1938 Frankrike

1) Uruguay
2) Argentina
3) USA och Jugoslavien  
    Sverige deltog ej

1) Italien
2) Tjeckoslovakien
3) Tyskland
4) Österrike
    Sverige i kvartsfinal

1) Italien
2) Ungern
3) Brasilien
4) Sverige

Uruguay presenterade inga frimärken till VM 1930 och det gjorde inga andra länder heller. Däremot 
har det under årens lopp kommit frimärken kring VM 1930 från bland andra Polen (1966), Ungern 
(1966) och Nicaragua (1974).

Italien presenterade en serie med 
hela nio frimärken till VM 1934.

1936 OS med Sven Jerring

Frankrike gav ut ett fri-
märke till sitt hemma-VM

Italien vann OS 1936 i Tyskland. För svensk del blev fot-
bollsturneringen ett fiasko. Sverige besegrades av Japan 
med 2–3, en av de mest omtalade förlusterna i svensk 
idrottshistoria. Sven Jerrings radioreferat har blivit klas-
siskt: Japaner, japaner, från sig vilt slående japaner... japa-
ner som hoppar, japaner som fläker sig, japaner som gör allt 
för att rädda segern åt Nippon...  Sven Jerring var en väl-
känd radioröst med fotboll, friidrott och mer minnesvärt.

Sven Jonasson från Borås är med sina 252 mål den spelare som gjort 
flest allsvenska mål genom tiderna. Han gjorde också det första VM-
målet för Sverige i VM 1934. Det tog bara 9 minuter för honom att 
göra mål mot Argentina och Sverige vann till slut med 3–2. 

Karl-Erik Grahn från Elfsborg i 
Borås var en av de svenskar som del-
tog i den mindre roliga matchen mot 
Japan vid OS 1936, men han spelade 
även i det mer lyckosamma VM 1938.

Gustav ”Gurra” Sjöberg var 
målvakt från AIK som deltog 
i VM 1938 och som var reserv 
vid OS 1936 och OS 1948.

Den 10/12.1974 gav Sverige 
ut två frimärken i valören 

75 öre för inrikes porto 
kring radio-tv och ”Far-

bror Sven” blev ihågkom-
men på ett av dem.

Trots att Sverige inte var en stor-
nation var det en sensation att 
man förlorade mot Japan med 

2–3 i OS 1936 i Berlin. Tyskland 
presenterade bland att ett fot-

bollsfrimärke till detta OS.
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Ett samlings-
område var 
nålar som här 
före VM med 
Nils Lied-
holm. Det 
fanns även 
en nålserie 
under VM.

3.B. OS 1948 & första svenska proffsen
Sverige var ett av få länder utan krig i Europa åren 1939–45 och visst hade man ett försprång 
gentemot många andra. Detta märktes bland annat i fotbollen. Pengar för proffs hemma fanns 
inte utan det var Italien som gällde. 
Sverige vann OS 1948 efter finalseger med 3–1 över Jugoslavien, Gunnar Gren svarade för 
två mål och Gunnar Nordahl för ett. Bland övriga i laget märktes Nisse Liedholm. Året därpå 
blev Nordahl proffs i italienska Milan och strax efter samma år följde Gren och Liedholm. 
De kom att bilda den så kallade trojkan Gre-No-Li.   

Samlarbilder från 1950-talet i 470-serien med Gren och Nordahl.

San Marino hyllade 
1999 italienska klub-
ben Milan med sex 
frimärken i ett block 
och det blev en minst 
sagt framskjutande 
plats för Gre-No-Li.

Fyra frimärken gavs ut till OS i London 1948, dock utan fotbolls-
motiv. Det privatskickade förstadagsbrevet gick till Vaggeryd, en 
ort som närmast chockade Sverige i mitten av 1950-talet med vid ett 
tillfälle tre spelare i A-landslaget. Waggeryd nosade på Allsvenskan. 
Som nästan alltid med förstadagsbrev är det överfrankerat.

Till EM i fotboll i Sverige 1992 gav post-
verket ut frimärken där Gunnar Nor-
dahl och Tomas Brolin presenterades. 
Tomas Brolin var ett tag professionell i 
italienska Parma. Han var en tongivande 
spelare i EM 1992 och i VM slutspelet 
1994 då han blev utvald i världslaget. 
Frimärkena ingår i ett brev till utställa-
ren här och är ett privatgjort förstadags-
brev från Göteborgs Vykortsklubb.

Samlarkort med Nils Liedholm från 1958.  Det första ett av 18 ur Guldusserien. Det andra är 
ur ett tuggummipaket där fyra svenska spelare visades som karikatyrer.

Alfaserien med veteranen Erik Nilsson (född 1916) och med autograf. 
Erik tog tre medaljer i tre stora mästerskap: Guld i OS 1948, brons i VM 
i Brasilien 1950 och brons i OS 1952. 1950 tildelades han guldbollen. Han 
är den spelare i Malmö FF som spelat flest allsvenska matcher, exakt 600.

Kort ur Alfa Allsvenskan 1950–1951. Hus-
kvarnagrabben Torsten Lindberg tog guld 
i OS 1948. Efter avslutad spelarkarriär 
var han assisterade landslagstränare till 
George Raynor under VM på hemmaplan 
1958. På 1960-talet förde han som tränare 
Djurgårdens IF till två SM-guld (1964 och 
1966).

Vykortet 
med motiv 
av Gunnar 
Nordahl är 
poststämp-
lat 23/7 
1950. Porto: 
15 öre. (1/4 
1948–31/5 
1951).  
Avsända-
ren har 
skrivit att 
”i morgon 
kommer 
Gunnar 
Nordahl” 
men han 
väntade 
att skicka 
kortet. 
Han fick 
på köpet 
autografen 
på vykorts-
sidan och 
till och med 
datering.



Uruguay deltog för andra 
gången i VM i Brasilien 
1950 och tog även denna 
gång hand om guldet. 
Sverige tog en hedrande 
bronsmedalj. Vid OS två 
år senare gick guldet som 
väntat till Ungern som fi-
nalbesegrade Jugoslavien. 
Sverige vann bronsmat-
chen över Tyskland.

Åtta av de svenska amatörerna till VM 1950 och de skötte sig mycket bra.
Ur Alfabolagets samlarbilder.

I mitten Ungerns store Ferenc Puskás i ett block från 2008. Till höger 
om frimärket ses de elva spelarna guldlaget OS 1952. Tre av dem var 

med även 1958 i Sverige: Nr 4 från vänster Jozsef Boznik, 7 Gyula 
Grosics (målvakt) och nr 9 Nandor Hidegkuti.

Fyra av de svenska spelarna vid OS 1952. Ur Alfabolagets samlarserie 1951–52.

Brasilien presenterade tre frimärken till sitt VM 1950.

1950 Brasilien
1) Uruguay
2) Brasilien
3) Sverige
4) Spanien

Under VM i Brasilien 1950 hade förbundsledningen bojkottat proffsspe-
larna, som i stället visade upp sig med tre semestermatcher sommaren 1951. 
Förlust mot Djurgården med 1–3 följdes av segrar mot Norrköping 4–2 och 
Göteborg 4–0. Även vid OS 1952 blev det ett svenskt amatörlag. 
I Rekord-Magasinet nummer 35 1951 fanns en annons om att man kunde 
köpa denna vimpel till ett pris av 2:75 inklusive porto. Det motsvarar i 
dagens penningvärde 43 kronor.

3.C. VM 1950 och OS 1952  

Finland gav ut ett 
fotbollsfrimärke till sitt 

OS 1952.

VM 1950 har i efterhand uppmärksammats med bland annat frimärken 
från Albanien (1966), Tuvalu (1986), Uruguay (2000), Nicaragua (1974), 
Polen (1966) och Ungern (1966).
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3.D. 1954
VM i fotboll 1954 spelades i Schweiz 
och vanns av Västtyskland, som i finalen 
överraskande besegrade Ungern med 
3–2. Man vände 0–2 till seger. Västtyske 
förbundskaptenen Sepp Herberger hade 
ställs över en rad nyckelspelare i grupp-
spelsmatchen mellan lagen, som slutade 
med en 8–3-seger för Ungern. I finalen 
var det ”riktiga” västtyska laget på plats 
och under lagkaptenen och speldirigeten 
Fritz Walter stod man för en av VM-
historiens största skrällar.

Det svenska amatörlandslaget missade 
VM-slutspelet sedan Belgien vunnit den 
sista kvalmatchen i gruppspelet.

Att vinna över England på Wembley 
fanns knappst i fantasin för landslag 
utanför de brittiska öarna, men 1953 
inträffade det som chockade hemma-
publiken: Ungern vann landskampen 
med 6–3 och det var ren utskåpning.

Det var sådan glädje i Ungern att 
postverket lät övertrycka ett frimärke 
från augusti detta år med uppgift om 

matchen. Minnespoststämpel 16.6.1954, som var öppningsdagen för VM. Rätt porto utland 1/3 1948– 
31/3 1959 var 40 centimes per 20 gram. 105 centimes är alltså kraftigt överfrankerat.

Tyskland lyckades besegra Ungern i VM-finalen. Den ungerske världsstjärnan Puskas var 
skadad och kunde inte göra sig själv rättvisa i finalen.

Ur Alfabolagets samlarserier. Sex av de 22 svenska spelare som var med i kvalet till VM 1954 och det blev fyra kvalmatcher: 
Gösts Sandberg (3 matcher), Henry Tillberg (2), Sune Sandbring (2), Gösta Lindh (3), Sven-Ove Svensson (4) och Arne Selmonsson (1).

Polen (1966), Ungern (1966), Nicaragua (1974) och Tuvalu (1986) tillhör länder som i efterhand uppmärksammat VM i Schweiz 1954.
Ungern 1982 där man på-

minns om silvret 1954.

1954 Schweiz
1) Väst-Tyskland
2) Ungern
3) Österrike
4) Uruguay

Schweiz presenterade ett vackert 
frimärke till VM som samtidigt var 
firande av internationella förbundet 

Fifas 50 år.



4.A. Inför VM 1958
1956 var ett händelserikt år för svensk fotboll som var 
i uppladdningen inför VM på hemmaplan två år senare. 
Sverige spelade bland annat 0–0 mot England. I den 
sista landskampen 1956 möttes Sverige - Danmark. När 
Danmark ledde med 1–0 bestämde sig Putte Kock för 
att byta en spelare. Göran Lindblad från Waggeryd fick 
order om att börja halta. Den falska skadan avslöjades. 
Putte Kock som varit så framgångsrik med laguttagning-
ar 1948, 1950 och 1952 tvingades att avgå som en följd 
av detta. Putte ersattes 1957 av en uttagningskommitté.  
Förberedelser i övrigt var bland annat de mängder av 
souvenirer och reklamprylar som togs fram till VM.

Malmö den 8/12 1955. Pressbild med Putte Kock och VM-målvakten Kalle Svensson som signerar sina 
memoarer i Malmö Bokhandel. Foto: Olle Karud.

Inför 51.000 i Idrotts-
parken i Danmark 
vann Sverige sedan 
man vänt underläge till 
seger 2–1. Båda målen 
gjordes av Henry 
Källgren som också 
fick spela en VM-match 
1958.

Läskedrycksetikett till 
VM 1958.
Det fanns även en öletikett 
med lite sorglig koppling: 

Klassiskt 
möte, lille-
bror Sverige 
mot England. 

Det blev mållöst 
och senare skulle 
lagen mötas i en 
viktigare kamp, som 

VM-kvartsfinalen i 
Ryssland 2018. Den 
matchen vann England 
med 2–0.

Kelloggs med sina 
frukostflingor och 
kalaspuffar tog fram 
dekaler, totalt 26 olika. 
Här ses VM-spelaren 
Nisse Liedholm.

Olyckan i München – 
åtta spelare omkom
Irländaren Liam Whelan var en av spelarna som 
dog i samband med flygolyckan i München den 6 
februari 1958, vilken orsakade 23 människors död. 
Åtta av dem spelade för Manchester United. 
En annan stor spelare som omkom var Duncan 
Edwards, som ansågs given i det engelska VM-laget 
1958.
Irland gav 2008 ut ett frimärke för att hedra offren. 
England har med Duncan Edwards i en frimärks-
serie från 1996.

Nacka Skoglund ställde upp på 
reklambilder för S:t Eriks VM-
öl klass II: ”Det är gott med 
VM-ölet till köket och vad det 
läskar med ett glas efter batal-
jen”, försäkrade Nacka, vilket 
med tanke på hans kommande 
alkoholproblem känns som bit-
ter ironi. Det var bara proffsen 
som hade tillåtelse att ställa upp 
i reklamsammanhang.

Denna samlarserie handlade om nål-
märken och här Gösta ”Knivsta” Sand-
berg som var aktuell för VM-truppen.



10

FIB:s samlarserie (Folket i Bild) bestod av 55 porträttbilder 
på VM-aktuella svenska spelare. Ingemar Haraldsson och 
Bror Mellberg blev av de sju ovan uttagna till VM.

Det finns ett tiotal 
kända olika första-
dagsbrev från VM 
1958 med stämpel 
8/5 1958. Nästan 
alltid visas kom-
pletta serier och 
därmed handlar 
det om överfranke-
rade försändelser 
då det nästan alltid 
är kompletta serier 
med totalt porto 
2:25. 

En åttasidig broschyr med spelprogram, fotbollsregler med mera 
utgiven av Coca-Cola till VM 1958.

Brevmärke med esperanto till VM 1958. De är mycket 
sällsynta och på försändelser närmast okända.

Brevmärken med esperanto till VM 1958 på ett färgprov med hälsning från upphovsmannen. Brevmärkena tryck-
tes i Barcelona i Spanien. Detta är det enda kända exemplaret av färgprovet.

Det officiella 
VM-emblemet 
fanns som 
affisch med 
mera. Här är 
det i form av 
ett klister-
märke.



Sverige genrepade 
inför VM 1958 den 7 
maj 1958 genom att 
besegra Schweiz med 
3–2. Agne Simonsson 
svarade för två mål och 
Gösta Löfgren för ett. I 
VM-slutspel har lagen 
bara mötts en gång och 
det var den 3 juli 2018 i 
åttondelsfinal i Ryss-
land. Emil Forsberg 
var målskytt när det 
blev 1–0

Detta är faktiskt en skiva som går att spela på en gammaldags 
skivspelare.

Vi hänger me skrevs av Stikkan Andersson och släpptes 1958.  Lennart 
”Nacka” Skoglund stod för sången. Första versen och refrängen: 
Några andra lirare och lilla jag
har satt upp en kör-slags-grupp i vårat lag.
Det har blivit populärt bland vår publik.
Så nu skyfflar vi in målen till musik!
Vi hänger me´, vi hänger me´, 
av någon anledning så gör vi faktiskt de´...

Ryssland hyllade VM 1958 med 
två frimärken i valörerna 40 och 
60 kopek. Samma frimärken 
kom att bli 
frimärke-på-
frimärke till 
VM i Ryss-
land 2018.

Motivet i minnespoststämpeln för Europeiska Polismästerskapet 1972 var hämtad från VM-frimärket 1958.

Lennart ”Nacka” Skoglund 
uttogs i världslaget vid VM 58. 
Position: Vänsterytter. Detta 
är en samlarbild ur Rekord-
magasinet.
Världslaget i sin helhet:
• Harry Gregg, Nordirland 
• Orvar Bergmark, Sverige
• Nilton Santos, Brasilien
• Yuri Voinov, Sovjet
• Bellini, Brasilien 
• Horst Szymaniak, Tyskland 
• Garrincha, Brasilien:
• Didi, Brasilien
• Raymond Kopa, Frankrike
• Pelé, Brasilien 
• ”Nacka” Skoglund, Sverige
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Förutom de ortsangivna vykorten finns detta. Förlag: Haskel Propaganda, Solna. Det lär dock vara 
framtaget på annat håll.

Kina har givit ut ett flertal helsaker – med tryckt vär-
destämpel – som denna med motiv från bland annat 
VM-finalen 1958. Bilderna visar från vänster till höger 
med rad 1 och 2: 
– Ryske målvakten Jasjin mot Sverige i VM 1958
– Just Fontaine och Leonel Sanchez kring 1963
– Från matchen Brasilien - Wales i VM 1958
– Garrincha i en match inför VM 1958
– Pelé i centrum efter VM-finalen 1958
– Brasiliens lag med svensk flagga efter VM-finalen 58

Den populära VM-nålen.

Tygmärken var populära att inhandla för kanske den 
egna tröjan.

Propaganda ovan 
och till vänster för 
minnespoststämp-
larna och vykorten.

Häfte 122 VM 
i fotboll 20 öre. 
Upplaga: 270.000 
häften. Förlagan 
till frimärket 
gjordes av Tom 
Hultgren. Högvalören 1.20 och 

här med portoangivel-
sen, vilken inte finns 
på brevet.  Avbildad på 
frimärket är Lennart 
”Nacka” Skoglund.

VM uppmärksam-
mades med en 

liten väggprydnad.



4.B. Grupp 1
 8  juni Västtyskland - Argentina 3–1 Malmö Stadion 
 8  juni Nordirland - Tjeckoslovakien 1–0 Örjans vall, Halmstad  
 11  juni Argentina - Nordirland  3–1 Örjans vall, Halmstad 
 11  juni Västtyskland - Tjeckoslovakien  2–2 Olympia, Helsingborg 
 15  juni Västtyskland - Nordirland  2–2 Malmö Stadion
 15  juni Tjeckoslovakien - Argentina  6–1 Olympia, Helsingborg 
 17  juni Nordirland - Tjeckoslovakien  2–1 Malmö Stadion (omspel) 

Västtyskland och Nordirland gick vidare från gruppen och därmed väntade 
kvartsfinaler.

Helmer Olofsson kom från Berg i Småland till Malmö på 50-talet där han 
träffade sin blivande hustru. Han var en stor fotbollssupporter och såg 
alla tre VM-matcherna i Malmö. Han fotograferade också flitigt. Helmer 

gick ur tiden 2012 och sonen har bidragit med lite ur pappans fotoalbum. 
Totalt är det 15 fotografier, tre biljetter och ett vykort som har anknyt-
ning till VM. 

Redan 1943 hade förslaget om ett stadion i Malmö förts fram utan att någon specifik plats 
var utsedd. Planerna realiserades dock till VM 1958. Hela stadionområdet ritades av ett 
företag som även svarade för samma arbete med Nya Ullevi i Göteborg. Likheten mellan 
arenorna är påtaglig. Vykortet har inget tryckt årtal, men det kan mycket väl vara från 
1958. Det är poststämplat 1964 med inrikesporto 25 öre och skickat till Vingåker.

Matchprogam från en av matcherna den första VM-dagen 1958. Matchen slutade 2–2.

Helmut Schön 
hyllades 
2015 med ett 
frimärke av 
sitt hemland 
Tyskland. 
Han var en av 
tyskarnas trä-
nare vid VM 
1958 och var 
förbundskap-
ten 1964–1978.

Frimärket som ovan men i ostämplat skick. 
Tjeckoslovakien gav ut en frimärkserie med fem 

olika mästerskap 1958 och detta angav VM i Stock-
holm.  Fast helt riktigt var det inte då inga matcher 

spelades i Stockholm utan i grannstaden Solna.

Nordirlän-
daren Billy 
Bingham på ett 
frimärke från 
Gibraltar 1988. 
Billy var spe-
lare i VM 1958 
och förbunds-
kapten vid VM 
1982 och 1986.

Försändelse från Teckoslovakien 1958 till England och med VM-frimär-
ket. Portotaxan i Tjeckoslovakien var vid den här tiden: Kort 30 h, inri-
kes brev 40, utrikes 60. Men varför 1.60? En teori: Jo, på den tiden fick 
man inte skicka postfriska frimärken utrikes, allting 
skulle listas/registreras. Skickade man för ett visst 
belopp var det absolut nödvändigt att man skulle få 
tillbaka för exakt samma belopp. Vad gjorde man 
då? Jo, man kunde frankera/överfrankera på kuver-
ten, då var det inte samma problem.
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Helmut Rahn blev 
legend när han avgjorde 
VM-finalen 1954 genom 
sitt segermål mot stor-
favoriten Ungern. Rahn 
var även med i VM i 
Sverige 1958 och gjorde 
totalt 10 mål i sina VM. 
Ur Rekord-Magasinets 
samlarserie.

Halmstads officiell tecknadeVM-kort 1958. Kortet är obegagnat.

Ett av Malmös två officiella, tecknade vykort. Det är inte känt vem som tecknade korten.

Tysk-
land 
- Ar-
gentina 
med 
bild ut 
Hemer  
Olofs-
sons 
album.

Kaiserslautern – med 1958 
de två VM-spelarna Horst 
Eckel och stjärnan Fritz 
Walter – var ett av de domi-
nerande lagen i 1950-talets 
Västtyskland. När man 1998 
tog sitt fjärde ligaguld hyl-
lades man med ett frimärke. 

20-öresfrimärket från VM 1958 användes 
främst för vykort och ses inte lika ofta på 
försändelser från VM som 15-örsmärket.

Trycksaksporto 15 öre. De två översta 
med minnespoststämpel 2 och den 
tredje som var en omspelsmatch med 
bredvidstämpel – nummer 6. 



Slovakien hyllade 2013 det engelska 
förbundets 150 år med ett frimärke 
med Ján Popluhár som spelade 62 
landskamper för Tjeckoslovakien 
och var en av de mer framträdande 
spelarna vid VM 1958.  

Varje match var numrerad. Nummer 7 var Västtyskland - Argen-
tina och nr 23 Nordirland - Västtyskland.

Tyskland hyllade 1997 minnet 
av Josef ”Sepp” Herbergers 
100-årsdag med ett frimärke. 
Sepp var förbundskapten vid 
VM 1958.

José Sanfilippo var en av 
de nya argentinska stor-
spelarna som inte var rik-
tigt mogen ännu. Han var 
med i VM-truppen 58 men 
fick inte spela något förrän 
i VM fyra år senare. 

Fritz Walter och Herbert Erhardt var två av de 
tyska VM-spelarna och de presenterades i Rekord-
Magasinets samlarserie.

Tre av matcherna i grup-
pen  och med minnespost-
stämplarna typ 1, 2 och 1.
Trycksaksporto 15 öre.

Ovan minnespoststämpel typ 1 för match i Halmstad samt det officiella vykortet för Halmstad. Totalt var det 15 
sådana kort – en för varje stad förutom ett extrakort vardera för Göteborg, Malmö och Stockholm. 
Förlag: Haskel Propaganda, Solna.
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1958 var Sveriges Television 
fortfarande i sin barndom 
och TV fanns långt ifrån i alla 
svenskars hem. Under VM i 
fotboll var sändningarna dock igång på allvar. TV var 
på väg att slå igenom även om vi själva nog inte fick 
TV hem till oss i Horda i Småland förrän 1959 eller 
1960. Frimärket gavs ut 1975 för att uppmärksamma 
Sveriges Radio 50 år.

1958 var ett verkligt VM-år i Sve-
rige med inte bara VM i fotboll. 

Här arrangerades VM i skridsko för 
damer, VM i bowling, VM i tyngd-
lyftning och därtill EM i friidrott.

En försändelse till 
Göteborg med inrikes 
brevporto 30 öre.

Frimärksutställning i Hel-
singborg för 60 år sedan med 
VM-frimärken. 
Porto: 70 öre för ett vykort 
med flygpost till Sydafrika 
– och därmed överfrankerat 
då utrikesportot till Sydaf-
rika var 25 öre.

Lennart Hyland 
(1919–1993)  var 
journalist och 
programledare vid 
Sveriges Radio och 
Sveriges Television. 
Vid VM 1958 fick 
han sitt genombrott 
som snabbpratande sportreferent och inte minst 
referatet från semifinalen Sverige - Västtyskland 
har gått till historien. Han uppmärksammades på 
detta svenska frimärke från 1999.

Ur Helmer Olofssons album med bilder från TV-inspelningarna i Malmö stadion i juni 1958.

Knivsta 20/6 1958 
med VM-frimärke. 
Brevportot var 30 öre 
och tillägg för express 
var 60 öre. Det borde 
därför ha räckt med 
90 öre totalt.

Fotboll i TV Flera mästerskap 58

VM-frimärkena användes flitigt vid min-
nespoststämplarna utom för skridsko-
VM för då var de inte utkomna.



4.C. Grupp 2
  8 juni Frankrike - Paraguay  7–3  Norrköpings Idrottspark  
  8 juni Jugoslavien - Skottland  1–1  Arosvallen, Västerås  
11 juni Jugoslavien - Frankrike   3–2  Arosvallen, Västerås   
11 juni Paraguay - Skottland  3–2  Norrköpings Idrottspark  
15 juni Frankrike - Skottland   2–1  Eyravallen, Örebro  
15 juni Paraguay - Jugoslavien   3–3  Tunavallen, Eskilstuna

Frankrike och Jugoslavien gick vidare från gruppen och därmed 
väntade kvartsfinaler.

Tidningsklipp med skotske VM-
spelaren Dave Mackay till vänster 
och han har skrivit sin autograf.

2013 hyllade brittiska Royal Mail fotbollförbundets 150 
år med en serie med elva spelare. Nummer 5 i raden här 
är Dave Mackay som spelade för Skottland vid VM 1958. 

Dave (1934–2015) var mest känd för sitt spel i klassiska 
Tottenham men även för framträdande i skotska landsla-
get och som tränare.   

Paraguay var ytterst nära att nå kvartfinal men det blev bara oavgjort i den sista 
gruppspelsmatchen mot Jugoslavien. Den tecknade vykortsserien med motivet från Västerås. Kortet är obegagnat.

Bobby Charlton längst till höger 
överlevde tragedin i München 1958 
då 23 personer omkom i en flyg-
plansolycka, men han fick inte spela 
för England 1958, kanske lite för 
ung med sina 21 år men blev senare 
VM-spelare och är en av världens 
mest kända spelare/ledare.

Jugoslaviska klub-
ben Radnički Bel-
grad fyllde 1995 

75 år och hyllades 
med ett frimärke. 
Vid VM 1958 kom 

två spelare från den-
na klubb: Aleksan-

dar Petaković 
och Radivoje 
Ognjanović.

Jugoslaviska klubben 
Partizan Belgrad fyllde 
50 år 1995 och hyllades 
med ett frimärke. 
Vid VM 1958 kom tre 
spelare från denna 
klubb: Branko Zebec, 
Miloš Milutinović och 
Milorad Milutinović.

Röda Stjärnan i Ju-
goslavien fyllde 50 år 
1995 och förärades ett 
frimärke. 
Vid VM 1958 kom fem 
spelare från denna 
klubb: Vladimir Beara, 
Novak Tomić,  Vladimir 
Popović, Dragoslav 
Šekularac och Nikola 
Radović.

Trycksaksporto 15 öre för vykort. Den 
första VM-dagen då det blev tio mål i 
matchen Frankrike - Paraguay. På an-
dra sidan finns den tecknade vyn från 
Norrköping motsvarande den intill från 
Västerås.
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Idrottsparken i Norrköping invigdes 1904. Inför fotbolls-VM 1958 byggdes en ny huvudläk-
tare i betong med omklädningsrum under publikplatserna. 
Förlag: Pressbyrån nummer 46451 där de två första siffrorna står för filialen i Norrköping. 
Kortet är obegagnat och tillverkat någon gång 1945–1955. 

VM:s skyttekung Just Fontaine i matchen i Örebro när Frankrike besegrade Skottland med 2–1. Han gjorde mål i varje VM-match och vann skytteligan i över-
lägsen stil med sina 13 fullträffar. Hans 13 mål betecknas som oslagbart i VM-slutspel. Kortet är en arkivbild från en pressbyrå i Paris.

VM-frimärkena var i bruk i många år och inte minst högvalören.  Porto: 140 öre. Stämpel: Västerås 8/8 1964.

Den tecknade vykortsserien med motivet från Örebro. Kortet är obegagnat.

Libertad i Paraguay fyllde 100 år 
2005 och två av spelarna i VM-
laget 1958 kom från den klub-

ben: Målvakten Samuel Aguilar 
(1933–2013) och mittfältaren 

och veteranen Salvador Villalba 
(1924–). Den senare återfinns på 
lagbilden som tvåa från höger i 

främre raden.  
Laget är inte från 1955 som det 

anges utan 1952 eller 1953.

Den monegaskiska klubben AS 
Monaco hyllades med ett fri-
märke för den åttonde ligase-
gern i Frankrike 2017. Mona-
co hade två VM-spelare 1958: 
Raymond Kaelbel (1933–2007) 
och Raymond Bellot (1929–).



4.D. Grupp 3 
  8 juni Sverige - Mexiko  3–0  Råsunda, Solna    
  8 juni Ungern -Wales  1–1  Jernvallen, Sandviken  
11 juni Mexiko - Wales  1–1  Råsunda, Solna    
12 juni Sverige - Ungern  2–1  Råsunda, Solna    
15 juni Sverige - Wales  0–0  Råsunda, Solna    
15 juni Ungern - Mexiko  4–0 Jernvallen, Sandviken
17 juni Wales - Ungern 2–1 Råsunda, Solna (omspel)

Sverige - Wales gick vidare från gruppen till väntade kvartsfinaler.

Ett av Stockholms två officiella tecknade vykort – här som brevkort med rätt porto 20 öre – från en 
man som sett matchen Sverige - Mexiko.

Sandvikens officiellt tecknade vykort i obegagnat skick.

Ett av Stockholms två officiella tecknade 
vykort – här som trycksak med rätt porto, 15 
öre. Ungern - Wales spelade 1–1.

Förstadagsbrev från 8 maj 1958 men kompletterat med frimärket med Nisse Liedholm i den frimärksse-
rie som gavs ut av Posten 2004. Nisse Liedholm var en av de svenska VM-spelarna 1958.  Öppningsmatchen Sverige - Mexiko på Råsunda.

Nålmärke för VM-
spelarna 1958.
Kalle Svensson 
vaktade målet i 

alla VM-matcher-
na och var en av 

turneringens främ-
sta målvakter.

Nålmärke med VM-aktuelle 
Åke ”Bajdoff” Johansson. 

Han var en av de bättre spe-
larna 1957 men kom inte med 

i det slutliga VM-laget.

Albanien hyllade VM 1958 med 
ett frimärke som gavs ut 1966.

Kurre Hamrin gjorde inte 
bara det klassiska målet mot 
Västtyskland i semifinalen 
utan ytterligare tre mål.

Samlarbild ur den svenska 
så kallade 470-serien.
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Match 16 var mötet Sverige - Ungern som slutade 2–1. Benämningen 1/8-delsfi-
nal gällde för alla gruppspelsmatcherna. 

John Charles (1931–2004) på frimärke nummer 2 spelade för Wales vid VM 
1958 och han var  då lagets store profil.  2013 hyllade Royal Mail det brittiska 
fotbollförbundets 150 år med en serie med elva spelare.

Sverige - Ungern 2–1 där Kurre Hamrin svarade för båda full-
träffarna. Bilden är hämtad ur ett gammalt fotoalbum. Svensk 
Bildservice sålde paket med bilder från detta VM. 

Polcirkeln 7/6 1958 med brevkortsporto 20 öre. Det var dagen före pre-
miären av fotbolls-VM.

Uppsala fick aldrig bli VM-stad. Däremot skickades det brev 
med VM-frimärken: Uppsala 28/5 1958 med en rekommenderad 
försändelse. Porto: 20 öre + rek 60 öre.
Adressaten var en stor samlare av sportfrimärken.

Ungern presenterade 1982 
en frimärksserie och här motivet från 
1958 när det var match mot Mexiko.

Ett reklamvykort från Cirkelkaffe med lite felaktig beskrivning.  Kurre Hamrins mål gjordes mot 
Ungen och inte Sovjet. Kortet är tryckt omkring 1992. Match 17: Sverige - Wales.



4.E. Grupp 4 
  8 juni Brasilien - Österrike 3–0 Rimnersvallen , Uddevalla
  8 juni Sovjetunionen - England  2–2 Ullevi, Göteborg
11 juni Brasilien - England  0–0 Ullevi, Göteborg
11 juni Sovjetunionen - Österrike  2–0 Ryavallen, Borås  
15 juni England - Österrike  2–2 Ryavallen, Borås  
15 juni Brasilien - Sovjetunionen  2–0 Ullevi, Göteborg  
17 juni Sovjetunionen - England   1–0 Ullevi, Göteborg (omspel) 

Brasilien och 
Sovjetunionen gick 
vidare från gruppen 
och därmed väntade 
kvartsfinaler.

Brittiskt frimärke från 1996 
med Billy Wright som spe-
lade för England vid VM 58.

Uddevalla 9/6 1958 med brevkortsporto 20 öre. Kortet skrevs dagen före 
med bland annat noteringen: ”Här är livat värre i dag. Ulf och jag har 
sittplatser. Det blir kul.”  Arenan var fullspikad, drygt 17.000 på plats.

Göteborg 29/5 1958 med minnespoststämpel. Porto: 15 öre för 
trycksak som var fem öre under gällande vykortsporto. Hälsning-
en är nedritad direkt på läktaren i samband med invigningen.

Nya Ullevi byggdes för VM 1958 och invigdes den 29 maj. Det var 
match mellan svenska landslaget och Göteborgs stadslag. Matchen slu-
tade 2–2 och första målet på den nya arenan gjordes av Gunnar Gren. 
Vykortet är från invigningen och producerat av Göteborgs-Bild. Det är 
obegagnat.

Match 5 var England - Sovjet som slutade 2–2.

Tidningen Ny 
Tid – som på 
1950-talet hade 
en filial i Troll-
hättan – besökte 
Brasiliens VM-
uppladdning i 
Uddevalla. Bil-
den är kopierad 
från originalne-
gativ och visar 
Pelé och José 
Altafini.

Tecknat flaggkort från VM med rätt brevkortsporto till England, 25 öre 9/6 1958. Adressaten fick 
veta att man skulle se matchen England - Ryssland.

Palmeiras bidrag till 
Brasiliens VM-trupp 

var Mazzola som 
gjorde 1–0 mot Öster-

rike, lagets första 
mål i VM 1958. Han 

gjorde även 3–0.
Frimärket från Brasi-

lien är från 2001.
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2004 presenterade Österrike ett frimärke med 
Ernst Happel 
(1925–1992) 
som var fot-
bollstränare 
och därtill spe-
lare i VM 1954 
och 1958.   

Ullevi med VM-turnering hylla-
des med en egen souvenirflagga.

Lilla Uddevalla med sin arena Rimnersvallen fick äran att arrangera en VM-match. Vykortet är framta-
get två år efter VM och är ofrankerat.
Förlag: Walles Bokhandel, Uddevalla.

Vavá (ej han på 
frimärket) var en av 

Brasiliens målskyttar i 
semifinalen. Han spe-

lade liksom Bellini och 
Orlando klubbfotboll i 

Vasco da Gamla. 
Frimärket från Brasi-

lien är från 2001.
Spelare från Brasilien och Sovjet ur Rekord-Ma-
gasinets samlarserie.

Brasilien - Sovjet.

Flamengo var mesta 
laget hos Brasilien med 

fyra spelare. Mário 
Zagallo, Moacir, Joel 
Antônio Martins och 

Dida. Brasilianskt 
frimärke från 2001

2004 uppmärksammade det österrikiska 
postverket att 
landets fotbollför-
bund fyllde 100 
år. Man gav ut ett 
miniark och en av 
de nio spelarna 
på frimärkena är 
Gerhard Hanappi 
(1929–1980) som 
var lagkapten vid 
VM 1958.

Förlag: AB Ferd Lundquist & Co. Kortet är obegagnat. Det är 16 flaggor men Wales har fått Union 
Jack i stället för sin egen med en röd drake som dock inte blev officiell förrän året efter VM.



4.F. Kvartsfinaler 
och semifinaler
Kvartsfinaler 
19 juni Frankrike - Nordirland  4–0 Norrköpings Idrottspark
19 juni Sverige - Sovjetunionen  2–0 Råsunda, Solna
19 juni Brasilien - Wales  1–0 Ullevi, Göteborg
19 juni Västtyskland - Jugoslavien  1–0 Malmö Stadion  
Semifinaler 
24 juni Frankrike - Brasilien 2–5 Råsunda, Solna
24 juni Västtyskland - Sverige  1–3 Ullevi, Göteborg

Fribiljetten kommer 
från Gunnar Grens 
dödsbo men exakt vem 
som använde denna är 
okänt men det bör ha 
varit en person närstå-
ende Gunnar. 
– Gunnar Gren deltog 
ju i den aktuella 
matchen och gjorde ett 
snyggt mål i krysset, 
berättar Kent Jiresjö 
som bidragit med 
biljetten.

Vavá var en av 
Brasiliens målskyt-
tar i semifinalen. Han 
spelade liksom Bellini 
och Orland klubbfot-
boll i Vasco da Gama. 
Frimärket från Brasi-
lien är från 2001.

Kurt Hamrin 
som svarade för 
det klassiska 
målet mottys-
karna. En av 18 
bilder ur Guldus 
VM-album. Det 
var ett 16-sidigt 
album som utgavs 
av Apotekarnes 
förenade vattenfa-
briker i Göteborg. 
För att få dessa 
spelare skulle man 
samla ett antal 
kapsyler från Apo-
tekarnes drycker.

Ur Idrottsbladet den 25 juni 
1958, efter Sveriges seger 
över Västtyskland.

Svenskt nålmärke 
med Bengt ”Julle” 

Gustavsson som 
spelade alla sex VM-

matcherna.

Brittiskt frimärke från 
1996 med Robert Dennis 
”Danny” Blanchflower 
(1926–1993) som var en 
framstående nordirländsk 
fotbollsspelare vid VM 1958.

Vimpeln är 
producerad i Ve-
nezuela troligen 
ganska snart ef-
ter VM 1958 för 
att hylla de nya 
världsmästarna.
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Vykortet med porto 15 öre mot 20 som 
det skulle ha varit. 15 öre var portot för 
en trycksak. Sverige - Ryssland och åskådaren skrev även dit målskyttarna.

Svenske suveräne VM-målvakten Kalle Svensson. Samlarbild ur Allers 1950.

Sju ryska 
fotbollsspe-

lare med an-
knytning till 

VM 1958. 
Vänstra 

raden: 
Bubukin, 

Ivanov och 
Streltsov. 

Raden 
till höger: 
Kachalin 
(ledare), 

Vojnov, Sal-
nikov och 

Jasjin.

Streltsov 
fick aldrig 
följa med 

till VM utan 
anklaga-

des för en 
våldtäkt och 

dömdes till 
arbetsläger i 
Gulag. Fem 

år senare 
var han fri 

och började 
spela fotboll 

igen.

Ryske målvakten Jasin. Från 
Nicaragua 1974 och nedan 
andra sidan av frimärket.

Målvaktskampen Kalle Svensson - Lev Jasjin



4.G. Bronsmatch, resan till   
      Stockholm och finalen
28 juni   Västtyskland - Frankrike  3–6 Ullevi (bronsmatch)
29 juni   Sverige  - Brasilien 2–5 Råsunda  (final)

Trycksak och därmed rätt porto, 15 öre. Stämpeltyp 5 användes endast under 
bronsmatchen och finalen.

Bronsmatchen Västtyskland - Frankrike som slutade 3–6.

Just Fontaine från Frank-
rike vann skytteligan i 
överlägsen stil med 13 mål. 
Pelé från Brasilien och 
Helmut Rahn från Väst-
tyskland delade andraplat-
sen med sex mål vardera. 
Ur Rekord-Magasinets 
samlarserie.

Ett av två kända flaggvykort från VM i 
Göteborg. Det var 16 deltagande lag men 
här är det endast 15 flaggor. Wales har 
inte fått någon flagga. 
Förlag: AB Jolin & Wilkenson, Göteborg.

ODC (Opening Day Cover) och inte FDC (First 
Day Cover). Alltså ett brev för första dagen 
med VM i fotboll, den 8/6 1958. 
Alla 16 deltagande lagens flaggor finns med 
men Nordirlands är fel. I stället finns Irlands 
med, högra raden nummer två ovanför Sverige.

Tyskland kom  till VM som världsmästare men i Sverige fick man nöja sig med att nå semifinal. Där 
var det Sverige som vann den som det blev klassika matchen, vilken tyskarna kallade för skandaltill-
ställning. Det handlade dels om svenska hejklacken, dels om tyska utvisningar.
Detta är ett vykort från 1958 i ostämplat skick. Fyra av VM-spelarna har skrivit sina autografer.

Palmeiras kommer  
från  São Paulo och 
är stadens andralag. 
Brasiliens postverk hyl-
lade klubben med ett 
frimärke 2014. Det var 
då 100 år sedan klub-
ben bildades.
1958 hade man en VM-
spelare, Mazzola.

Corinthians hade en 
duo i VM-laget: Gilmar 
och Oreco. Brasilianskt 
frimärke från 2010 som 
hyllning till klubbens 
100 år. 
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Medan broder Hans åkte till Stockholm fortsatte jag att sortera 
mina sportfrimärken. Italienska Somaliland presenterade en stor 
sportserie 1958 och ett av frimärkena hade fotbollsmotiv. Viet-
nam kom med ett motiv i slutet av året i 
samband med den nya stadion i Hanoi.

Min bror Hans reste upp till Stock-
holm redan den 15 juni och det 
var med snälltåg  och expresståg. 
Frimärket med D-lok är från 2006. 
De närmast klassiska D-loken 
tillverkades åren 1925–1943.

Jag tränade och tränade som målvakt men utan större 
framgång. 

Det officiella souvenirprogram-
met som är eftertraktat av sam-
lare. Detta fick min bror Hans 
när han var på VM-finalen.

Resan till 
Stockholm

Två av 
biljetterna 
är för själva 
resorna 
och en för 
sittplats på 
hemvägen.

Hans kom till Stockholms Central-
station. Porto 25 öre för brevkort 
21/8 1960. Förlag: Pressbyrån.



Jag som sexåring och Hans som elvaåring i april 1958. 
Jag som lillebror fick alltså stanna hemma men för 
storebror väntade stora äventyret i huvudstaden. 

Autograf med Orvar Bergmark som var en svensk klassisk VM-
spelare. Han vann Guldbollen 1958 och var uttagen i VM:s världslag. 
Han var förbundskapten för fotbollslandslaget 1966–1970.

I samband med flera VM har det varit frimärksutställningar som här 1966 då ett brevmärke modell 
större togs fram och bland andra det svenska VM-frimärket blev en del av motivet. 

Matchstarten i VM-finalen närmar sig med Hans Bunnstad vid kameran.

Lagen tågar in på arenan vid VM-finalen och Hans förevigade detta.

FIB:s VM-serie. För 21 och 22 blev det VM medan de andra 
två blev utgallrade i den tuffa konkurrensen.

Vavá gör mål i VM-finalen 1958. Totalt 
gjorde han 5 mål i VM och i sitt lag var 

bara Pelé bättre. Frimärket är från 
Nordkorea och utkom 1985.

VM-spelaren Vavá var född i 
Recife där han spelade fram till 
1951. Han gick sedan över till 

Vasco da Gama.
Brasilianskt frimärke från 1988.

Samlarkort från Brasilien till 
VM 1958. Man kunde vinna 
olika priser om man deltog i 
en tävling med dessa kort.

Jag fick nöja med 
med att samla 
VM-frimärken. 
Motsvarande 
dessa sitter fort-
farande kvar i 
ungdomsalbumet.

Vavá
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Ungern gav 1966 
ut en serie med 
tidigare VM och 
motivet från 1958 
var en sekvens med 
svenskt skott mot 
Brasiliens målvakt.

Brasiliens förbundskap-
ten 1958 var Vincente 
Feola och han hyllades 
med ett frimärke från 
Niger efter VM i Argen-
tina 1978. 

Segerglädje efter Brasiliens tirumf med broder Hans som fotograf.

På sektion G satt en Skillingarydsbo som besökte Solna för VM-finalen och 
han berättade under sin levnad mycket om denna match som han tyckte var 
en av de största händelserna han var med om i sitt idrottstokiga liv.

Broder Hans fick bo hos mor-
bror Nils-Gunnar Wåhlberg och 
hans Pia med familj i Hässelby 
strax intill Vällingby. Frimärket 
gavs ut långt senare, 1999.

Hans dröm om att få åka tunnelba-
na uppfylldes. Frimärke från 1977.

Sverige och 
Brasilien nästan 
förenade och jag 
tror att nålen 
kom till som 
minne av VM-
finalen.

1992 arrangerade Sverige EM i fotboll och i 
samband med en utställning gavs det ut ett 
vernissagekort. Värdetecknet har valören 
2.80 mot 20 öre från 1978. Kortet kostade 
sex kronor att köpa. Det finns även en an-
nan upplaga utan inbjudan till vernissagen.

 En av blott ett fåtal olika vimplar vid VM 1958.

 Dino Sani, De Sordi och Mauro 
Ramos i Brasiliens VM-lag spe-
lade klubbfotboll för São Paulo. 

Brasilianskt frimärke från 2001.

Samlarkort ur ett tuggummipaket. 
Spelaren i mitten är svenske Nils 
Liedholm och intill brassen Bellini. 



Brasiliens två främsta 
spelare under många år 
och  som slog igenom vid 
VM 1958: Garrincha och 
Pelé var deras artistnamn.  
Pelé har dock i samlarse-
rien fått felaktigt namn. 
– det namnet avser en 
annan spelare i VM-laget: 
Dida. Det rätta skulle ha 
varit Edson Arantes do 
Nascimento.
Ur Rekord-Magasinets 
samlarserie.

Santos hade en trio 
i VM-laget från Bra-
silien: Pelé, Zito och 
Pepe. Frimärken 
med Santos från 
2001 och från klub-
bens 100 år som var 
2012.

Pelé nästan 20 år senare på en pressbild från FLT 
Stockholm och publicerad i svensk tidning den 29 maj 
1975. Just 1975 började han sin sista karriär som spe-
lare, två år i amerikanska New York Cosmos.

 São Paulo har vunnit 
högsta ligan i Brasi-

lien. 1958 hade man tre 
VM-spelare, 2018 dock 

ingen enda.  Brasilianskt 
frimärke från 1987.

Frimärksblocket (2005) från Nevis visar brasiliansk glädje på Råsunda den 29 
juni 1958. Nevis i Västindien är förenat med Saint Kitts i staten Saint Kitts och 
Nevis och är inte rumsrent i traditionella utställningar. Nederdelen lite gömd.

Brasiliens 
lag efter 
finalen på 
Råsunda 
1958. 
Tyskt 
samlar-
kort inför 
VM 1962. 
Pelé är 
trea från 
vänster  i 
främre 
raden.

Den 19 november 
1969 gjorde Pelé 

sitt 1000:e mål 
och nio dagar se-

nare hyllades han 
med ett frimärke 

i sitt hemland.

Pelé
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Nanumea - Tuvalu gav 1986 ut en serie 
med motiv från flera VM. Denna är vid fi-
nalen mot Sverige 1958. Tuvalu är en stat 
i Polynesien i sydvästra Stilla havet och 
Nanumea är en av dess öar. Frimärks-
försäljning är en av landets viktigaste 
inkomstkällor.

2008 var det en minnesutställning om VM i fotboll och detta är inbjudningskortet med på vysidan den klassika lagbilden ut Rekord-Magasinet.

I Rekordmaga-
sinet från nr 17 
1956 till nr 4 1963 
fanns det två små 
porträttbilder 
på förstasidan. I 
nästan samtliga 
fall var det även 
baksidestext.
Här är det två 
spelare från VM 
1958, Gilmar och 
Djalma Santos.

Finaldags och den femte av 
de fem motivstämplar med 
datum som var i bruk under 
VM. Den användes endast 
vid de två semifinalerna 28 
och 29 juni.
Porto: 15 öre för trycksak.

Fluminense hade en endast 
med en spelare i Brasiliens 
VM-lag: Carlos José Cas-

tilho. Frimärke från Brasi-
lien 1988.

1970 firade Brasilien sitt tredje VM-guld 
vid fyra senaste VM. Detta var frimärket 
för 1958. Övriga var för 1962  och 1970. 

Vasco da Gama som haft med 
spelare i många VM som 1958.
Brasilianskt frimärke från 1988.

Fotografi som troligen är tryckt 1958 – inga noteringar finns på baksidan som är helt blank.



Klassiska tidningen 
Se den 26/6 1958 med 
många bilder och 
försnack inför VM-
finalen.

Lapplandsflyg, grundat år 1953 och avvecklat under år 2012, var ett svenskt regionalt flygbolag som bedrev 
flygverksamhet med helikopter i Lappland.  Porto: 50 öre, alltså med 20 öre i tillägg för denna transport.

Nacka på frimärke
Lennart ”Nacka” Skoglund var den 
store svenske artisten och personlig-
heten i VM-laget och det står klart 
att det är just han som är avbildad på 
Tom Hultgrens frimärksmotiv och inte 
Torbjörn Jonsson som vissa hävdat.

VM-frimär-
kena 15 öre 
i häfte num-
mer 121 
från maj 
1958. Det 
tillverkade 
340.000 
häften 
av denna 
valör.

Ej antaget förslag från Tom Hultgren som 
förstärker bilden av ”Nacka” Skoglund som 
mannen till höger.  Bilden finns i Postmuseum 
och här saxat ur Postryttaren 2018.
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Sverige gav 2004 ut en frimärksserie med 
hyllning till Svensk Fotboll 100 år. Häftes-
omslaget visar ett foto från matchen 
Sverige - Västtyskland den 24 juni 1958. 
På insidan finns även en mindre läktar-
bild från denna match vilken presenteras 
på en annan sida.

Prärieserier och Vilda västern presenterade åren 1946–1969 totalt 448 olika bilder på baksidan av tidningarna. 
Denna är Prärieserie nummer 52 1958 och berättar om Sigge Parling, svensk spelare i VM-finalen mot Brasilien.

I januari 1959 
presenterade 
Brasilien ett 
frimärke för 
att uppmärk-
samma guldet 
1958.

Broder Hans vid resan sommaren 1958. Här 
är det på väg att bära hemåt och som lillebror 
fick jag lyssna om och om igen lite avundsjukt  
om hans upplevelser i Stockholm.
Min revansch skulle dock komma 60 år 
senare.

Nevis uppmärksamade storslaget VM-finalen 1975 i sitt block från 
2005. Av utrymmesskäl visas här endast själva frimärkena. Nevis 
räknas inte till de seriösa länderna när det gäller frimärksutgivning 
och är inte rumsrent i ett traditionellt exponat.

Kamratposten gav åren kring 1964–69 ut ett 60-tal lagbilder på fotbollslag. För att få köpa dessa 
var man tvungen att vara med i Kamratpostens Fotbollsklubb. Sveriges och Brasiliens VM-lag 1958 
var givna motiv trots att det hade gått några år sedan mästerskapet.

Resan med tåg från 
Moskva till Nizhny Nov-
gorod den 17 juni 2018. 
Hustru Birgitta spejar 
ut över landskapet. Jag 
fotograferar – en kort 
paus från studierna av 
boken i knäet: Postryt-
taren 2018 med sidorna 
56–57 av Arne Karlsson 
om VM i fotboll 1958. 

Konungens förtjänstme-
dalj och nedan miniatyr 
från VM 1958. Det är 
de enda kända i brons. I 
övrigt finns det bara ett 
antal förgyllda samt fem 
i guld. Av gulden finns 
två på Kungliga Slottet.

Svenska nålmärken till VM i fotboll 1958.
Prawitz Öberg ingick i spelartruppen 
men fick ingen speltid.  Han och flera 

hundra andra tilltänkta VM-spelare fick i 
alla fall bli motiv på nålmärken  



4.H. Efterspel till VM 1958

Omslagsbilden till matchen 1960 är hämtad från Brasiliens triumf i VM-finalen 1958. VM-spelaren 
Bellini har skrivit sin autograf.
Calle Rockbäck, journalist från Lomma, skriver på http://callerockback.blogspot.com om matchen: 
Mitt minne från matchen är 52 år senare väldigt dimmigt, men jag minns hur stort det var att få se 
dessa utomjordiska fotbollsspelare i verkligheten. I halvlek höll reserverna i gång på planen. Show. 
Ingen gick och kissade. Matchen då? Jo, den slutade 7–1 till det brasilianska landslaget. Det hand-
lade om uppvisning som kunde slutat både 10 som 15–1. Fenomenet Pelé lurade Bertil och hans 
lagkamrater ner till Allans Korv som då låg i korsningen Amiralsgatan/Drottninggatan. 

VM i Sverige var över och fotbollsintresset hade stegrats världen över efter inte minst bras-
sarnas gladfotboll. Brasilien kom att bli hjältar även i Sverige trots att de besegrade oss. Deras 
spontana glädje kunde man inte annat än att beundra. 
Det fanns en del andra mästerskap i olika världsdelar och dessa förstärktes och nya startade. 
Redan 1916 startade Copa America. Europamästerskapen startade först långt senare och första 
mästaren korades först 1960.
På 60-talet började på allvar afrikansk fotboll på elitnivå att ta steget in i världsfotbollen. Det 
var inte längre bara Europa och Sydamerika som kom att producera det ena fotbollsproffset efter 
det andra. 
Så småningom började även damerna att ta för sig men på allvar först när man fick ett VM 1991.

Den som såg matchen England - 
Sverige 28/10 1959 blev nog närmast 
chockad då Sverige som andra land 
utanför de brittiska öarna lyckades 
besegra England i dess egen kula. 

Var det svenska privatgjorda över-
trycket härstammar från är okänt.

Pelé var den ly-
sande stjärnan inom 

fotbollen i ett par 
årtionden och stod 
i världens cntrum. 

Här lite extra hyllad 
av Kamerun efter 
VM-guldet 1970.
Kamerun kom att 

bli det första riktigt 
stora fotbolsllandet i 

Afrika.

Republiken Kongo 
hyllade sitt landslag 
som vann afrikanska 
mästerskapen 1972.

Ghana arrangerade västafri-
kanska mästerskapen 1959.

Tropiska mästerskapen i 
Kamerun 1964.

Turkiet arrangerade UEFA-
cupen för ungdom 1967, 

ett land i både Europa och 
Asien.

Indoonesien stod 1966 
som värd för Asian Ga-
mes med olika idrotter. 
I Asien finns också ett 

fotbollsmästerskap som 
hålls vart fjärde år.

Libanon 1957 och då 
arrangerade man Pan-

Arabiska Mästerskapen.

Panama gav 1959 
ut ett frimärke till 

de tredje pananme-
rikanska mäster-
skapen som hölls i 

Chicago i USA.

Nya Hebriderna presenterade ett 
frimärke till de fjärde mästerska-

pen för södra Stilla havet.

Jamaica arrangerade 1966 
de Brittska världsspelen där 

fotboll var en viktig del.

Damfotboll var inte 
längre en vit fläck på 

kartan. 1991 hölls första 
Dam-VM och det upp-
märksammade arran-

görslandet Kina med en 
frimärksutgåva.

Mästerskap världen runt
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5. VM 1962–2018
1962 Chile

1) Brasilien
2. Tjeckoslovakien

3) Chile
Sverige deltog ej

1966 England
1) Brasilien

2. Tjeckoslovakien
3) Chile

Sverige deltog ej

1970 Mexiko
1) Brasilien

2. Italien
3) Väst-Tyskland

9) Sverige  

1974 V-Tyskland
1) V-Tyskland

2. Nederländerna
3) Polen

5) Sverige 

1978 Argentina
1) Argentina

2. Nederländerna
3) Brasilien
13) Sverige    

1982 Spanien
1) Italien

2) Västtyskland
3) Polen

Sverige deltog ej

1986 Mexiko
1) Argentina

2) Väst-Tyskland
3) Frankrike

Sverige deltog ej

1990 Italien
1) Väst-Tyskland

2) Argentina
3) Italien

21) Sverige

1994 USA
1) Brasilien

2) Italien
3) Sverige

1998 Frankrike
1) Frankrike
2) Brasilien
3) Kroatien

Sverige deltog ej

2002 Japan/Sydkorea
1) Brasilien
2) Tyskland
3) Turkiet

13) Sverige

2006 Tyskland
1) Italien

2) Frankrike
3) Tyskland
14) Sverige

2010 Sydafrika
1) Spanien

2) Nederländerna
3) Tyskland

Sverige deltog ej

2014 Brasilien
1) Tyskland
2) Argentina

3) Nederländerna
Sverige deltog ej

2018 Ryssland
1) Frankrike
2) Kroatien
3) Belgien
8) Sverige 



6. VM 2018 och en blick mot 2022

Uppladdningen

Till vänster en rysk reklambroschyr i en butik i tågstationen i Nizny Novogord och ovan den efterlängtade VM-biljetten till 
mötet Sverige - Sydkorea den 18 juni 2018 plus mediabiljetter till Sveriges matcher mot Tyskland och Schweiz.

Landslaget laddade upp i Båstad och själv fick jag tillfälle att som jour-
nalist intervjua Viktor Claesson från Värnamo. 
Foto: Peter Magnusson, http://värnamo.nu 28/5 2018.

Sverige hade sensationellt slagit 
ut Italien och och nu väntade 
uppladdning för landslaget. Själv 
laddade jag upp med mitt exponat 
och att fylla på med färska, ryska 
frimärken.
Detta till vänster gavs ut redan 
2015 i en serie där man uppmärk-
sammade tidigare VM och de ryska 
frimärken som gavs ut då. Här är 
det VM i Mexiko 1986 med 26.50 
rubel som är utrikesporto.

Ovan ackereditering-
en till lägret i Båstad 
och till vänster en 
motsvarande som en 
journalist hade vid 
VM i Sverige 60 år 
tidigare. 
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Så var jag framme på rysk mark och ett väntande VM.

Efter VM 1958 blev det VM fyra år senare i 
Chile. Jag måste nog medge: Jag har avsevärt 
många fler riktiga minnen av detta mästerskap 
än det 1958. Det ryska frimärket gavs ut 1962 
och kompletterades 2015 med ”frimärke-på-
frimärke” med till vänster förstadagsbrev och 
ovan postfriskt, alltså obegagnat.

På väg till Ryssland och även bland andra en del mexikanska sup-
portrar.

En av många svenska supportrar i planet till VM.

Ett så kallat fan-id krävdes för att se matcherna och efter ett par 
timmars köande i Moskva blev det mitt. Det snurrade i bollen på 
mig, som för killen på vykortet från VM 58. Ryska fotbollsfrimä-
ren bara flög runt och det var ett lyckorus av sällan skådat slag.

På plats i Ryssland 
några dagar före för-
sta matchbesöket och 
det i ett Moskva som 
kokade av fotbollsyra. 
En mäktig känsla.

Det blev även försök 
att besöka frimärks-
butiker men det 
fick anstå till Nizny 
Novgorod. Där fanns 
en av ryska postens 
frimärksfilialer.

Ryssland



2017 presenterade 
Ryssland ett block 

med åtta olika 
frimärken, en för 
varje VM-arena.

Rysk helsak för-
stadagsstämplad 

Sankt Petersburg 
20/12 2017 med 

tiläggsfrankering 22 
kopek för rekom-
mendation. Fotot 

är från VM-finalen 
1958.

Moskva och dags för ”revansch” på VM-finalen 58. De här 
brassarna var inte födda då men ändå supportrar och jag 
tyckte att det var trevligt att få träffa dem.

En av otaliga souvenirer vid 
VM i Ryssland – ett nålmärke.

2016 gav Ryssland ut ny serie med frimärke på frimär-
ke. Här med de ryska frimärkena vid VM 1990, 1994, 
2002 och 2014.

2018 gav Ryssland ut frimärken med alla deltagande länders flaggor 
och spelbild som skulle visa två av lagen i respektive grupp.
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Vykort från Svenska Fotbollförbundet och på baksidan en hälsning från landslagsmannen Viktor Claesson.

Reklambroschyr om den ryska staden Nizny Novgorod öster om 
Moskva som välkomnade till sex av turneringens 64 matcher.  Sta-
den hette under en tid Gorkij.

Svenskarna firade redan kvällen före matchen mot Sydkorea. Alla var 
riktigt uppspelta denna kväll och vi alla svenskar skulle bli ännu gla-
dare på måndagen som inte alls kändes som någon dagen efter.

Förstadagsbrev med utgåvan från Ryssland 2015 som minner om 
utgivningen till VM i Sverige 1958.

Frimärke på frimärke med ryska 
frimärket till VM 1966.

Ryska frimärket till VM 1982 här 
som frimärke på frimärke vid en 
nyutgåva 2018.

Nizhny Novgorod

Frimärke på frimärke från Ryssland 
2015 till VM 2018 i utrikesvalören 
26,50 rubel. Frimärket i frimärket är 
det som gavs ut till VM 1958.

Frimärke på frimärke med ryska 
frimärket till VM 1970.



Till och med tryckt stadskarta på svenska för svenska turister.

Man kunde skaffa en tysk minnespoststämpel från 
matchen Tyskland - Sverige. Stämpelorten var Frank-
furt am Main den 23/6 2018.

Propellerplan fungerar bra som från 
Riga till Köpenhamn. Sedan tåg och 
bil till Skillingaryd. Min revansch var 
avklarad och jag hade fyllt bagatet till 
bredden av fantastiska minnen. Facit av 
VM: Sverige i kvartsfinal.

Flyg hem från Moskva via Riga till 
Köpenhamn.

Stadion i Nizny Novgorod på ryskt frimärke från 2017.

Högtidligt med nationalsånger: Sverige - Sydkorea.

Hustrun och jag på plats tillsammans med drygt 40.000 andra för 
mötet Sverige - Sydkorea som slutade 1–0.

Samlarbild med svenske Viktor 
Claesson till VM 2018. 
Viktor från Värnamo var en av de 
allra bästa i match efter match och 
han ju van att spela bra i Ryssland 
eftersom han numera tillhör ryska 
klubblaget Krasnodar där han gått 
från klarhet till klarhet. 

Sydkorea är en av Asiens främsta 
fotbollsnationer. Frimärkena gavs 
ut 1999 till OS i Sydkorea och Japan 
2002.

Förbrödring efter matchen Sverige - Sydkorea.

Zlatan saknades inte på plan. 
Svensk frimärkeserie från 
2016. Högerdelen av det ut-
givna häftet med 5x2 frimär-
ken, alla i valören Brev. 

Sverige i anfall mot Sydkorea. Bilden tog jag från 
läktarplatsen med mobiltelefonen så kvaliteten är inte 
den yppersta.

Sverige - Sydkorea

Resan hem...

Kroatien förbe-
redde sig med 
VM-frimärke 
och på plan gick 
det fantastiskt 
bra: Final mot 
Frankrike och 
silver. Vem hade 
kunnat ana det?

Franska postverket tackade direkt efter VM Les Bleus för guldet i 
Ryssland. Detta är de två frimärken som gavs ut.

Sveriges fortsatta 
VM-matcher
Efter svensk seger över Sydkorea 
var det nära poäng mot världsmäs-
taren Tyskland som dock avgjorde 
med segermål på övertid: 2–1. 
Sverige var tvingat att vinna över 
Mexiko för avancemang och det 
lyckades man med genom 3–0. 
I åttondelen blev det 1–0 över 
Schweiz och i kvartsfinalen förlust 
med 0–2 mot England.
Sammantaget en fantastiskt fin 
svenskinsats under detta VM 2018.



40

Arbetet har påbörjats med att renovera vissa arenor i Qatar och 
i några fall att bygga helt nya. 
Foto från internet 2018 – även bilden till höger.

Till VM 2002 i Korea och Japan presenterade Qatar ett block med affischerna till tidigare VM som det 1958 i 
Stockholm. Det 18:e och sista frimärket visar sjäva VM-pokalen.

Qatar ska arrangera kommande VM 2022 och dess flygbolag marknadsförde sig hårt vid VM 2018. 
Foto från TV-sändning i Ryssland 11 juli 2018.

Fifas exekutivkommittés 
beslutade den 2/12 2010 
i Zürich att Qatar får  
VM 2022. Valet av Qatar 
möttes av både kritik och 
överraskning i media och 
det är första gången ett 
land med så få invånare 
som 2,3 miljoner får ar-
rangera ett VM. 

Qatar har arrangerat 
turneringar tidigare som 
”Gulf-mästerskapen” 1992 
som man för övrigt vann 
för första gången. Qatar 
uppmärksammade mäster-
skapet med ett frimärke.

Qatar är ganska spar-
sam med frimärken till 
händelser utomlands 
men ibland är fotboll 
ett undantag som ett 
frimärke till VM i Tysk-
land 2006.

Fotboll och Qatar och mer blir det åren framöver. Märkena uppmärksammar i tur och 
ordning Panarabiska Mästerskapen 1965, OS i Barcelona 1992 och ”Gulf-mästerskapen” 1992 .

Qatar nästa

I november 2022 är det dags att packa kappsäcken. En 
preliminärbokning är redan gjord på ett hotell i Qatar. 
Visst fick jag min revansch för VM 1958 när jag var i 
Ryssland 2018, men nu kan det bli gemensam resa till det 
heta landet vid Persiska viken: Min bror Hans följer med...


