Synopsis 1: Min revansch på VM i fotboll 1958
Syftet med detta exponat är framför allt att berätta om
min revansch på VM i fotboll 1958 – som kan sägas vara
tudelad: Att berätta om hela VM 1958 i Sverige som jag
aldrig fick besöka samt när det äntligen blev ett VM-besök, 2018 i Ryssland.
Min bror fick åka upp till finalen i Stockholm 1958 medan jag gråtande fick stanna hem. Nu tar jag revansch genom detta exponat och mitt besök i Ryssland.
Jag behandlar även vägen fram till de två mästerskapen:
Lite om fotbollens uppkomst, utveckling och övriga stora
mästerskap.

märken. Jag har därmed kunnat undvika att visa annars
passande frimärken från framför allt arabstater.
I visa fall är vissa försändelser överfrankerade och det
handlar nästan uteslutande om förstadagsbrev, som dock
inte är så många till antalet.

Raritet och kvalitet

Raritet är svårare att mäta i open än i exempelvis posthistoria men i exponatet finns en del objekt som får anses
som rariteter och/eller sällsynta. Sällsynta är givetvis alla
privattagna foton som oftast bara finns ett exemplar av
men de måste ju inte vara rariteter bara för det.
Exponatets uppbyggnad
Bland de mer ovanliga och pengamässigt värdefulla får
Exponatet utvecklas genom att jag berättar lite om fot- nog räknas bronsmedaljen till någon förtjänt person och
bollens uppkomst, den organiserade fotbollen från 1863, pressnålen till någon journalist samt Pelé som samlarbild
utvecklingen i Sverige, inrättandet av olika mästerskap ur Rekord-magasinet.
fram till och efter 1958. Tyngdpunkten ligger på 1958 Jag har inte valt att peka ut objekt som särskilt sällsynta
och 2018 då jag fick min efterlängtade revansch som be- i exponatet.
stod i att göra detta exponat och att vara på plats i Ryss- När det gäller kvalitet har målet varit att finna så felfria
land under en VM-vecka.
objekt som möjligt.

Utveckling av exponatet

Litteratur

Personliga kunskaper

Objekt som är särskilt betydelsefulla
ungefär i den ordning de framträder i
exponatet

Exponatet är helt nytt men mitt samlande av framför allt
frimärken kring fotboll började som liten grabb. Jag har
fått komplettera med lite nyare material för att få en berättelse av fotbollens utveckling i allmänhet och VM i
synnerhet.
Totat finns det kring 350 objekt i exponatet varav 57 procent är filateli. Det skulle ha kunna bli 60–40 om jag delat
på block med mera men jag har inte ansett att det gör
exponatet bättre.

Jag har studerat en omfattande del av de artiklar som presenteras i tidningar, böcker som getts ut av förbund, riksföreningar med flera.
Bland litteraturen märks: Facit och Facit Postal, Michels
sportkatalog 2018. artiklar ur Filatelisten, Arne Karlssons artiklar ur densamma och ur Postryttaren, diverse
facktidningar och tidskrifter samt uppgifter från internet.

Kunskaper har jag tillägnat mig genom att gå de flesta
kurser som Sveriges Filatelist-Förbund arrangerat de senaste 20 åren, medverkat på föreläsningar i exempelvis 1. Försändelse 1908
Malmö, Tammerfors och London där jag fått ny kunskap. Brev till Sveriges förste målskytt i en landskamp och
titeln förpliktigar. Den visar att fotboll hade börjat slå
Jag har även rådfrågat kända opensamlare.
igenom på allvar i Sverige för 110 år sedan.
Givetvis har jag studerat andras exponat på i stort att alla
utställningar i Sverige de senaste 20 åren samt även vid
flera nordiska och internationella utställningar i olika länder. Jag har även tillägnat mig kunskaper via litteratur
och internet samt har erfarenhet av sportfrimärken och
fotboll sedan femårsåldern. Samlandet av sport har aldrig
upphört även om det under vissa perioder varit en lägre
profil.
Jag har också sedan 2007 varit openutställare med tre
olika exponat och nu är det dags för det fjärdeBland nyvunnen kunskap märks skriften om oseriösa fri-

2. Foto kring 1958
Mitt eget fotbollsintresse grundlades i
unga år. Min bror skjuter och jag försöker att
rädda från mål.
3. VM-finalen 58
Min bror satt i god tid före
avspark på läktaren vid VMfinalen 58. Själv fanns jag
kvar hemma i Horda, besviken men siktade så småningom på revansch.

4. Nacka
Svenska folket var i gungning 1958. VM i fotboll var
något oerhört stort
och VM-låten med
då motsvarande
Zlatan blev en hit
som jag själv – än
i dag 60 år senare
– gärna nynnar på.
Lennart ”Nacka”
Skoglund var
fixstjärnan, till
och med större än
Kurre Hamrin och
Agne Simonsson.
5. Sovjet och Sverige
Jag reflekterade inte då över
att Sovjet var ett av tre länder
som 1958 uppmärksammade
VM i foboll i Sverige med
frimärke. Nyutgåvan till VM
2018 med inspiration från
1958 är bara så fantastisk.
6. Svenska frimärken till VM
Sveriges första
fotbollsfrimärken
kom passande
nog till VM 1958
och de finns faktiskt fortfarande kvar i ungdomsalbumet
från tidigt 60-tal fast i stämplat skick och inte som här i
postfriskt.

7. Fastnålade ting
Vid VM 1958 hyllades en del prominenta personer
med en medalj och
denna är den enda
kända i just brons.
Deltagare och
funktionärer fick
inte som nu plastade kort utan en
nål med vackert
märke. Hade jag
varit journalist på
plats hade det blivit
varianten till
höger.
8. Foto av svensk VMspelare 2018
Strax före VM hade
landslaget läger i Båstad, inte för tennis utan
för fotboll. Som ackrediterad fotograf fick jag
tillfälle att föreviga vår
store stjärna från hemstaden Värnamo, Viktor
Claesson.
.
9. Biljetten...

Efter en lång väntan kom så biljetterna till VM i Ryssland och en dröm var på väg att gå i uppfyllelse.
10. Revanschen
1958 var det storebror
Hans på VM-läktaren.
Den här gången var det
lillebror Per och hans
hustru Birgitta. Revanschen på VM i fotboll
58 var uppnådd.
Per Bunnstad 180715

