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Välkommen
till en av

Europas största
frimärksbutiker

www.posthistoria.se 

Mer än 60 000 objekt
Samtliga objekt med avbildningar!!!

•  Öppet dygnet runt alla dagar i veckan

•  200 till 300 nya objekt inkommer dagligen 

•  Snabb leverans

•  Medlemmar får fortlöpande nyhetsinformation

•  Levande frimärksbutik med ny information dagligen

•  Frimärken för alla = objekt från många olika intresseområden finns tillgängligt

•  Vi köper samlingar och/eller enstaka objekt 

 Välkommen att kontakta oss!
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Välkommen till Skillingaryd 
och Vaggeryds kommun
Jag hoppas att du 
skall få uppleva 
någon eller några 
stimulerande dagar 
i kommunen i sam-
band med frimär-
kesevenemanget 
”Skivaryd 2011”. 

I vår kommun möts 
du av ett unikt 
entreprenörskap, 
en logistiknäring 
på stark frammarsch. Du möter också exempel på god svensk möbeldesign, 
i den svenska möbelns egentliga vagga. Här finner du ett rikt och mångfaset-
terat föreningsliv, ett rikt och varierande naturlandskap med en aktivt levande 
landsbygd. 

Ditt intresse för att komma till oss, är naturligtvis ditt intresse för frimärken, 
men som sagt ge dig tid också till att bekanta dig med vår kommun. Önskar du 
tips på aktiviteter eller med annat så står vår turistinformation gärna till tjänst. 

E- post turism@vaggeryd.se
Tel. 0370 678 000

Känn dig hjärtligt välkommen.

Berry Lilja
Kommunstyrelsens ordförande
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Välkommen till 
SKIVARYD  2011

Tanken på en ut-
ställning för att upp-
märksamma Postens 
150 år i Skillingaryd 
har funnits i bakhu-
vudet i många år.  
För ett par år sedan 
mognade tanken och 

vi bestämde då att bilda en egen klubb 
som en ”utbrytning” ur Östbo Histo-
riska Sällskap där vi haft en ”Frimär-
kets Dag-kommitté” sedan 1994.

Vi bildade i all samförstånd Skivaryds 
Samlarklubb som i huvudsak sysslar 
med filateli och vykort. Vi är en kärn-
trupp på fem personer plus att vi har 
några medlemmar till.
Vi kontaktade tidigt Skillingaryds IS 
om att dela på detta arrangemang och 
fick positivt besked.

Vi två föreningar får tacka alla våra 
medarrangörer och sponsorerna med 
Vaggeryds kommun och Posten Fri-
märken i spetsen för ett oerhört gott 
samarbete.

Så är vi då framme vid utställningen 
och får hälsa alla välkomna hit och 
inte minst till våra belgiska gäster.
Vi hoppas på trevliga dagar.

Per Bunnstad
Ordförande i Skivaryds Samlarklubb 
och ledare i Skillingaryds IS

SIS välkomnar

SIS – Skillingaryds Idrottssällskap – 
hälsar Er välkomna till en helg i fri-
märkenas tecken.

Med våra 1.320 medlemmar är vi 
kommunens största förening.
Föreningen bildades 1921, så vi firar 
i år 90.
Vi består av tre olika sektioner; dam-
bowling, fotboll och ishockey.
I de olika sektionerna bedrivs både se-
nior- samt ungdomsverksamhet.
Hockeyn och fotbollen är dem som 
drar flest ungdomar, cirka 200 killar 
och tjejer i varje sportgren.
Glädjande har vi även kring åtta ung-
domar i bowlingen.
Det mesta av vår verksamhet är för-
lagd här på Movalla som drivs ideellt 
av en ideell förening.
Än en gång; välkomna till vårt kära 
Movalla.

Pia Thulin
Ordförande i SIS huvudstyrelse
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Än i dag kan 
man se militärer 
ströva omkring 
på gatorna i 
Skillingaryd...

Skaffa vykortet för SKIVARD 2011
Ett vykort i mycket begränsad upplaga 
har tagits fram för SKIVARYD 2011. 
Det är kommunen som står bakom kor-
tet och det säljs vid informationsdisken 
där Skivaryds Samlarklubb dessutom 
har lite annat till salu.
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Lokalen – ishallen
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Kafeterians öppettider
Torsdag 10–18
Fredag 08–19
Lördag 08–18 
Söndag 08–15
Här finns kaffe, smörgåsar, hamburgare, korv och dagens rätt med mera.

Bissefällsutställningen
I kommunhuset Skillingehus vid torget i 
Skillingaryd är det guidad visning av utställningen 
med den berömde träsnidaren Gunnar ”Bissefäl-
larn” Svenssons verk. Entré: 30 kronor
Torsdag 7 april kl. 14:00 
Lördag 9 april kl. 14:00

Soldattorpet vid Skillingaryds Läger 
I södra delen av Slätten, vid Skillingaryds Läger, ligger ett soldattorp. 

Här är det visning föl-
jande dagar (fri entré) 
 
Torsdag 14–16 
Fredag   13–16 
Lördag   11–16 
Söndag  11–13

Ungdomar och frimärken
Det ungdomliga inslaget kommer att bli 
påtagligt under framför allt fredagen. En rad 
skolklasser kommer på besök för att se på 
alla uppsatta teckningar, plocka frimärken i 
klipplådan med mera.
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Tidsprogram för SKIVARYD 2011
Fredag 8/4  – Ungdomens dag
10:00 Utställningen öppnar – entré 20 kronor (program ingår)
11:00 Invigning (med bland andra några kändisar som på bilderna 
          Jonas Thern, Lars-Åke Lagrell och Michael Svensson.

18:00 Utställningen stänger för dagen 
19:00 Kamratmåltid (för anmälda)

Lördag 9/4 – Postens dag
10:00 Utställningen öppnar – entré 20 kronor (program ingår)
17:00 Utställningen stänger för dagen 
19:00 Bankett (för anmälda)
På utannonserade tider i högtalaren visar utställare sina exponat 

Söndag 10/4 – Medarrangörernas dag 
10:00 Utställningen öppnar – entré 20 kronor (program ingår)
10:30 Prisutdelning i Frimärks-SM
11:00 Segrande exponat i Open i Frimärks-SM presenteras
11:30 Segrande exponat i Vykort i Frimärks-SM presenteras
12:00 Segrande exponat i Ungdom i Frimärks-SM presenteras 
14:00 Prisutdelning i teckningstävlingen
15:00 Utställningen stänger för dagen 
På utannonserade tider i högtalaren visar utställare sina exponat

Minnespoststämpeln finns 
i Postens monter 
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När man ska skriva lite om Postens 
150-åriga historia i Skillingaryd tän-
ker man nog gärna på Gösta ”Julle” 
Bengtsson, som jobbade på Posten i 
45 år och som är en riktig profil i sam-
hället.

Julle har själv varit frimärkssamlare 
och minns med glädje ungdomsåren 
då man hade en egen frimärksklubb 
i samhället. Det var Julle, Karl-Egon 
Karlsson, Göran Byrmo och några fler 
som samlade.

– Vi höll till på vinden i uthuset vid 
Mejeriet på Storgatan, säger Gösta om 

åren i slutet av 1940-talet. 
Anders Krahner och John Bengtsson 

hörde till de äldre som kom med fri-
märkskunskap.

Kanske var det frimärksintresset 
som gjorde att Julle började sin bana 
inom Posten.

För 59 år sedan
– I september 1952 fick jag börja som 
elev på Posten och blev senare aspi-
rant, berättar den nu 73-årige profilen.

I Röda Huset
Arbetsplatsen blev ”Röda Huset”, allt-
så stationen i Skillingaryd. Här job-
bade postmästare Albin Ledin, Erik 
Ståhl, Erik Jonsson och Gustav An-
dersson – plus alla på järnvägssidan.

På resposten...
Unge herr Bengtsson trivdes men han 
blev inte Skillingaryd helt trogen. 
1956 började han på ”resposten”. Han 
blev stationerad i Nässjö med utflykter 
på en mängd olika postkupéer:

– Då fanns det 4.400 postkontor, no-
terar Julle som liksom de flesta andra 
inom post och järnväg fick lära sig sta-
tionerna utmed linjerna. 

Än i dag kan Julle som ett rinnande 
vatten rabbla stationerna utmed de 
olika linjerna.

Julle kom tillbaka till Skillingaryd 
och var med vid flytten från stationen 
till Centralplan, i de lokaler som i dag 

Julle – han var Posten i Skillingaryd

Julle har kvar sin flakmoped och postväs-
ka. Det var här på baksidan av Central-
plan som Posten hade sin lastbrygga. Här  
fanns man i 24 år för att sedan flytta rakt 
över torget.



12

innehas av Salong Jasmine. Det inträf-
fade 1 september 1959 och där var 
man kvar i många år:

– Vi flyttade till nya lokaler precis 24 
år senare.

De nya var alldeles mitt emot i nya 
HSB-huset. Dessa lokaler används nu-
mera av Röda Korsets Kupan.

Förman
1 mars 1963 fick Julle ta över postför-
manstjänsten efter Erik Ståhl och han 
hade kvar den till december 1992:

– Den förändrade organisationen 
kändes inte bra och därför släppte jag 
den här tjänsten. Men arbetskamrater-
na hade jag hela tiden trivts med. Vi 
hade det jättebra och det gjorde inte 
så mycket att de kallade mig för den 
gamle...

Han jobbade kvar till han gick i pen-
sion i september 1997. 

Arbetskompisarna
Han minns många av dem som jobbat 
på Posten i Skillingaryd och nämner 
Birgit Karlsson, Berit Remnemark, 
Micael Freijd, Pär-Ivar Sönne, Jerry 
Eriksson, Sven-Erik ”Svalle” Anders-
son, Hasse Wernefur, Thomas Lager-
strand, Mats Olof Lagerstedt, Ann-
Marie Lagerstedt, Göran Lindquist, 
Majlis Lindquist, Ann-Margret Elg-
hag, Christina Ryman, Inger Isaksson, 
Rune Wåhlin och Solveig Ihreborn.

Utan hjälm
Det blev aldrig av att Julle tog kör-
kort, men moped kör han såväl civilt   
i tjänsten. 1978 fick han tillstånd att 

köra moped utan hjälm. Det skulle 
inte vara lätt att behöva springa trappa 
upp och med för att leverera post och 
samtidigt ha hjälm på huvudet, därav 
dispensen.

Än i dag kör Julle omkring med sin 
flakmoped och den gamla postväskan 
finns också med. 

Mats-Ola Lagerstedt, en av många 
som varit brevbärare i Skillingaryd.

Posten vid torget, en uppförstoring av 
ett vykort från omkring 1960
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Våra sponsorer
Vi får rikta ett speciellt tack till våra två huvudsponsorer:
Posten Frimärken och Vaggeryds kommun

Sponsorer i övrigt är inte minst studieförbunden NBV och 
SISU samt alla våra medarrangörer i övrigt, annonsörer i 
denna katalog och de som skänkt priser till vårt lotteri.
Vi tackar förutom Posten Frimärken också postförvaltning-
arna för Finland, Färöarna, Grönland, Island och Åland  
som skänkt priser. En rad butiksägare och  andra företa-
gare har annonserat eller skänkt priser som Wide Outlet alla 
tröjor. Tack!

Tack till skolan som ställt upp med en teckningstävling med  
mera.
 
Till sist: tack till alla ideella krafter som 
gjort den här utställningen möjlig.
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Medverkande handlare och postverk
AB Philea Stockholm 

Aspbäcks Vykort och Brev HB Göteborg 

Atlas Häftes AB Lund 

CL Frimärks KB Helsingborg 

Frimärksauktioner i Göteborg Ulf Stenqvist 

Frimärkscentrum AB Växjö

Göran Fredrikson Brevspecialisten Göteborg

Lelis Frimärken Ljungby 

Nova Frimärken/Rolf Lek Stockholm

Ronnes Samlarbod Värnamo

Posten Frimärken Kista
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Vi ses efter sommaren på Heden
Nationell frimärksutställning

Öppettider:
Fredagen den 2 sept. 11.00-18.00

Officiell invigning 12.00 
Lördagen den 3 sept. 10.00-17.00
Söndagen den 4 sept. 10.00-15.00

  
Aktiviteter dagligen, handlare, tävlingssamlingar, 

inbjudna samlingar,
Posten, Sfu, frimärken, vykort, litteratur, utställningsstämplar, vis-

ningar, café, mötesplats.
Bra kommunikationer, nära parkering och invid Avenyn!

Välkommen!

Information på www.sff.nu  eller skicka 20:- = Selma, för katalog till Gunnar 
Dahlstrand, Stora Björn 25, 415 16 Göteborg

Frimärks-SM arrangerades någon gång på 1990-talet och är nu tillbaka 
om än i annorlunda tappning.

Alla som är kvalificerade har inbjudits att tävla i de tre aktuella klasserna 
ungdom, open och vykort. Det är bara de svenska utställarna som får 
tävla i SM.

Ungdomsklassen har samlat sju deltagare med åtta olika exponat. I 
open tävlar nio deltagare med elva exponat. Vykortsklassen har samlat 
åtta deltagare med nio exponat.

De tre främsta i varje klass få specialpriser och dessa delas ut i utställ-
ningslokalen under söndagen. Om segraren i respektive klass finns på 
plats berättar denne om sitt exponat vid fastställda tider. 

Frimärks-SM i ny tappning
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Posten 375 år
Den svenska Posten kan i år fira 375 
år. Det var nämligen 1636 som det 
svenska postverket skapades. Det var 
rikskanslern Axel Oxenstierna som 
presenterade förslaget och riksrådet 
antog en förordning om postbåden 
(postbuden). Detta innebar att ett post-
väsen byggt på stafettsystemet skulle 
inrättas i rikets alla provinser.

1686 införde Sverige som tredje 
land i världen poststämplar och kas-
sören stämplade breven med F för fri-
brev och B för betalda brev.

1855 fick Sverige frimärken och där-
med kan man säga att filatelin i Sve-
rige föddes.

Fler och fler postkontor infördes 
men de senaste åren har det varit en 
omvänd utveckling. Posten har för-
ändrats men frimärken finns kvar och 
det går alldeles utmärkt att än i dag få 
ett brev levererat dit man vill.

Posten Skillingaryd 150 år
Se särskild artikel

Militärbarackerna 125 år
Skillingaryd är en militärort och är på 
väg att få ett stort militärmuseum kall-
lat Miliseum. Här ska inte minst ortens 
militära liv beskrivas. Skillingaryd 
har varit militär övningsplats sedan 
1600-talet och framträdande är alla 
byggnader som tillkom på 1800-talet 
och början av 1900-talet.

Våra jubilarer – SKIVARYD till 1.000
Vi har slagit ihop följande jubileer till SKIVARYD 2011
– Posten i Sverige 375
– Posten i Skillingaryd 150
– Sveriges Filatelist-Förbund 125
– Militärens baracker i Skillingaryd 125 
– Skillingaryds Idrottssällskap 90
– Movalla Idrottsplats  75
– Vaggeryds kommun 40
– Östbo Historiska Sällskap 20
Summa: 1.000

Peter Mårtenson bodde nära Gis-
laved och 1847 motionerade han i 
riksdagen om frimärkets införande i 
Sverige. 1966 restes en minnessten i 
Gislaved av hans sonsonson Thure, 
som skickade just detta vykort.
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Lite speciella är de militärbaracker 
som började uppföras för 125 år sedan 
och det byggdes flera sådana.

Hela Skillingaryds Läger är sedan 
snart 20 år tillbaka statligt byggnads-
minne och det borgar för att de under-
hålls och bevaras för kommande ge-
nerationer.

Filatelistförbundet 125 år
125-årsjubilerande SFF – Sveriges Fi-
latelist-Förbund – har i dag sitt kansli 
i Skillingaryd men så har det inte alltid 
varit. Kansliet har funnits här sedan 

sommaren 2007 för att närmast före 
dess ha varit i Skara i många år.

Förbundet räknar 1886 som sitt 
startår och organiserar landets fri-
märks- och vykortssamlare plus alla 
som samlar övrigt kring dessa områ-
den. 

I dag har SFF kring 3.500 medlem-
mar spridda över hela landet men ock-
så utomlands. Många är organiserade 
i en eller flera lokal- eller riksfören-
ingar.

Man kan läsa mycket mer om SFF 
på   www.sff.nu.

Idrottsplatsen  75 år – 
Skillingaryds IS 90 år

Redan de första åren på 1900-talet id-
kades friidrott och fotboll på Slätten 
i Skillingaryd. Fotboll spelades helt 
klart omkring 1910. Bevis på det är 
de målställningar som syns på vykort. 
Det var troligen främst militären som 
spelade boll men bland ortens ungdo-
mar växte intresset.

1920 hade det bildats en idrotts-
klubb i Vaggeryd med fotboll på pro-

Ett vykort från Slätten i Skillingaryd. 
Det är poststämplat 1912 och det spe-
lades alltså fotboll långt före det att 
det bildades en bollklubb i samhället.

1886 stod den första baracken klar 
och 1903 kom klassiska Lägerhyddan, 
till höger. Vykortet är handkolorerat 
från 1950-talet.

Movalla på ett vykort från omkring 
1951, alltså för 60 år sedan.
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grammet. Året därpå eller möjligen 
1922 såg Skillingaryds Bollklubb 
dagens ljus. 1932 bytte man namn till 
Skillingaryds Idrottssällskap, i dagligt 
tal SIS.

Till en början spelade man fotboll på 
Slätten men man sökte så småningom 
en egen plan. Till slut fastnade man för 
ett område som kom att kallas Moval-
la. 1936 invigdes här en fotbollsplan 
som man alltjämt använder. Den kall-
las i dag för A-planen då det numera 
också finns en B-plan och en C-plan 
på området. Här finns också två ten-
nisbanor och den ishall där SKIVA-
RYD 2011 utspelar sig.

Hela anläggningen ägs av kommu-
nen men drivs sedan 1977 av den ide-
ella förening som i dag heter Movalla 
Idrottsplats. 

Vaggeryds kommun 40 år
Vaggeryds kommun är på många om-
råden en av Sveriges ledande kommu-
ner, trots att invånarantalet inte uppgår 
till mer än 13.000.

Nya Vaggeryds kommun bildades 
den 1 januari 1971 genom samman-
slagning av Skillingaryds och Vag-
geryds köping, Svenarums försam-
ling utom Fryele församling. Det var 
födslovåndor med den nya kommunen 
men nu har nästan alla glömt grollet 
från 1971. Här frodas företagsamhe-
ten och en av flera stora satsningar är 
Båramoområdet där det finns en helt 
ny järnvägsterminal och där i sommar 
Experts Nordenlager står klart. 

Vid den södra infarten till Skillinga-
ryd ser man ett speciellt byggs just 
nu två trevåningshus från 1970 som 
renoveras och det byggs på med två 
våningar. Här blir det boende för 70+ 
och intresset att bo här är stort.

Vaggeryds kommun är välmående: 

1949 byggdes en isbana invid Slätt-
ten och 1964 ersattes den av en ny vid 
Movalla. 1977 blev det tak över isba-
nan, den nuvarande ishallen.

Michael Svensson, landslagsman i 
fotboll som har SkillingarydsIS som 
moderklubb. Han finns givetvis på vy-
kort.
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Arbetslösheten är låg och trivseln 
god. Även om här inte finns storsta-
dens puls är det nära till ”stan”, alltså 
Värnamo – eller för somliga Jönkö-
ping. Det är 3–4 mil till städernas ut-
bud men det finns också en bra service 
i de två största tätorterna: Skillingaryd 
och Vaggeryd.
  Det finns ett stort politiskt engage-
mang där de borgerliga oftast styrt. 
Den här perioden är det dock S och C 
som samregerar.

Här tänker man mycket på nätverk. 
Man samarbetar över i stort sett alla 
gränser, vilket SKIVARYD 2011 är ett 
utmärkt exempel på.

Östbo Historiska Sällskap 20 år
Det var sommaren 1991 som Östbo 
Historiska Sällskap bildades. 

Från början var tanken att verksam-
heten skulle bestå av hela Östbo – i 
stort sett de två kommunerna Värna-
mo och Vaggeryd. 

Så småningom kom sällskapets 
medlemmar till insikt att det är bättre 
med två föreningar: Den för södra de-
len blev Historiska Sällskapet Gamla 
Wernamo.

I Östbos stadgar står det så här: Säll-
skapet har som ändamål att insamla, 
förvara och för forskningen tillhan-
dahålla dokumentation – skriftlig och 
i form av bild- och kartmaterial etce-
tera – angående närings- och kulturliv 
samt personhistoria inom i huvudsak 
norra delen av begreppet Östbo härad. 
  Det är ungefär så sällskapet arbetar 
efter i dag: samlar in och bearbetar 
framför allt textmaterial. Ett urval vi-
sas för övrigt här på utställningen.

Per Bunnstad

Lagom till kommunsammanslagning-
en var klar 1971 stod kommunhuset 
Skillingehus klart och det upppmärk-
sammades med detta vykort.

1992 –  efter det att Östbo Historiska 
Sällskap bildades – gjorde man ny-
tryck av gamla vykort. Detta vykort 
är från kokhusen på Skillingaryds Lä-
ger. Det nya militärmuseet Miliseum 
kommer eventuellt att ha verksamhet 
i dessa lokaler.
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Utställningsorganisation
Utställningsledning 
Per Bunnstad – ordförande och kommissarie
Vivi Johansson – sekreterare
Therese Fornståhl – kassör
Kenneth Åberg – budgetansvarig
Tomas Johansson – vice ordförande
Bengt Pettersson – transportansvarig

Representanter förbund med flera
Kommissarie för Belgien – Koenraad Bracke
Posten Frimärken – Hans Rönnerstam 
Sveriges Filatelist-Förbund – Bengt Bengtsson  
Sveriges Frimärkshandlareförbund – Göran Heijtz

Ansvarig olika delområden
Annons- och sponsorfrågor – Per Bunnstad
Bankett – Carina Remnemark
Ekonomi och budget – Therese Fornstål och Kenneth Åberg
Entré – Knud Juul
Exponat – Lena Norgren och Therese Fornstål
Foto – Frida Bunnstad 
Katalog – Per Bunnstad 
Kiosk – Elisabeth Gunnarsson och Tanja Taus
Lokalansvarig – Uno Johansson och Jan-Erik Aronsson 
Press – Per Bunnstad 
Ram- och bordstransport – Robert Alkemark, Tomas Johansson 
             och Bengt Pettersson
Ramchef – Niclas Eriksson med biträde av Christer Jonasson
Skolfrågor – Per-Ingmar Persson
Säkerhet– Kenth Johansson
Trycksaker – Per Bunnstad och Karl-Göran Andersson 
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Utmärkelser och priser
När man ställer ut på en frimärks- och vykortsutställning erlägger man 
en avgift och man får oerhört mycket tillbaka: bedömning av juryn och 
andra intresserade som studerar det man ställer ut.

Alla utställare får diplom och en plakett eller liknande. Dessutom är det 
alltid specialpriser.
Vid SKIVARYD 2011 delas tre vandringspriser ut och de är bland de 
mest förnäma inom filateli och vykort: 

– SFU:s Stora Pris till bästa svenska ungdomsexponat.

 – Postens ”Posten Open Trohy” till det exponat som i klassen Open får 
högsta poängen. 

– Vykortsstjärnan som är uppsatt av NOVA Frimärken AB går till bästa 
exponat i klassen Vykort.

Det är för övrigt i dessa tre klasser som det är Frimärks-SM

SFU:s Stora Pris Posten Open Trophy Vykortsstjärnan 

2010
Matilda Larsson

2010
Hans Gunnar Eklöf

2010
Lennart Frost
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Sveriges 
Frimärks-

handlareförbund

Utöver detta är det specialpriser som tilldelas utställarna för kunskaper, 
forskning med mera. Dessa priser är skänkta av följande: 

– Hemköp 
– Movalla Idrottsplats
– Per och Birgitta Bunnstad
– Postiljonen AB  
– Skillingaryds IS  
– Svenska Motivsamlare SMS  
– Skivaryds Samlarklubb
– Sveriges Filatelist-Förbund
– Sveriges Frimärkshandlareförbund 
– Vaggeryds kommun

(ytterligare priser tillkommer)

Postiljonen

Svenska 
Motivsamlare 

SMS

Sveriges 
Filatelist-
Förbund

Vaggeryds kommun
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Juryn för SKIVARYD 2011

Bengt Bengtsson 
Varberg
(ordförande)

Peter Nordin
Karlstad 
(sekreterare)

Erik Hamberg
Uppsala

Richard Bodin
Skogås

Sten-Anders Smeds
Uppsala

Cajsa Ojakangas
Stockholm

Koenraad Bracke  
Wetteren Belgien

Hasse Brockenhuus 
von Löwenhielm 
Gånghester 
(seniorkonsult)

Åke Rietz 
Stockholm
(juryelev)
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Utställare SKIVARYD 2011

1–2 Per Bunnstad Skillingaryd 
Posthistoria från Skillingaryd  

3–6 Per Bunnstad Skillingaryd 
Skillingaryd en militärort 

7–10 Vivi och Tomas Johansson Vaggeryd 
Vykort från Vaggeryd–Byarum–Hok  

11 Niclas Eriksson Värnamo/
Per Bunnstad Skillingaryd
Värnamofrimärkena  

1. Inbjuden klass

Så bedöms exponaten...
De exponat som visas bedöms av en jury – på SKIVARYD 
ingår det nio personer i juryn.

Man kan få maximalt 100 poäng men det har nog aldrig fö-
rekommit att någon fått full utdelning. Juryn studerar och ger 
poäng efter bland annat bearbetning, betydelse och omfång, 
personliga kunskaper, studier och forskning, kvalitet, sällsynt-
hetsgrad och presentation.

På en nationell utställning får de flesta i skalan 70–90 poäng. 
Juryns resultat redovisas vid en palmares – prisutdelning – 

som hålls lördag kväll. Då medverkar de flesta utställarna men 
den är efter anmälan öppen för alla intresserade. Det är dock 
för sent att anmäla sig under utställningen.

När vi saknar bild på utställaren visar vi i stället ett frimärke.
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12–15 Ronald Fast Värnamo 
Brottning på och utanför mattan

16–17 Baltsar Sandberg Värnamo   
OS och VM i ishockey  

18–22 Cajsa Ojakangas Stockholm  
The Show of Mr Turpen 

23–25 Magnus Sjögren Jönköping  
Ishockeybilder 

26–33  Richard Bodin Skogås  
Swedish Militaries and Volunteers in War, Campaigns or in 
Active Service Abroad 16th century to 1919

34–38 Richard Bodin Skogås 
Militär FN- & NATO-tjänst för freden
 
39–46 Åke Rietz  Stockholm  
Sweden – postal rates for postage due mail before 1892
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2. Traditionell filateli  
101–108 Kent Johansson Tibro 
Vapentyp Skilling Banco – Ringtyp tandning 13 
(Sverige 1855–1879) Traditionell samling ostämplad, stämplad 
samt försändelser. Exponatet visar detta i färgnyanser, perforering, 
papper etc. Försändelser med olika portosatser och destinationer. 
 
109–109 Tomas Karlsson Bromma 
Nyansering av Oscar II i koppartryck 
Syftet med exponatet är att presentera och kommentera nyanse-
ringen av Oscar II i koppartryck. 
 
110–114 Michel Lambert Couvin Belgien 
Quand le timbre se fait monnaie 
Frimärken använda som pengar
I det amerikanska inbördeskriget och fram till de senaste stora 
konflikterna har det varit brist på växelmynt och frimärken blev 
nödvändiga som ersättning. 

 
115–120 Stig Persson Halmstad 
Gustav V profil vänster 
Nyanser, pappersvarianter och postal användning.
 
 
121–128 Fredrik Schell Hamrun Malta 
Gustav V i Medaljong 
Ett traditionellt exponat som vill visa en epok av svenska frimärken 
omfattande 10 år med en upplaga av över 2 miljarder märken.
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3. Posthistoria  
 

129–132 Stig Asklund Stockholm 
Meter Stamps in the Czechoslovak Lands during the Second 
World War Years 
Vad gjorde man med frankostämplarna när Tjeckoslovakien under 
andra världskriget delades upp i Sudetlandet, Böhmen & Mähren 
och Slovakien? 
 

133–138 Stig Asklund Stockholm 
Den tyska inflationen på 1920-talet: frankostämplar 
En beskrivning av portoperioder, postavgifter och de olika typerna 
av tyska postverkets frankostämplar under inflationsåren. 
 

139–142 Hans Gunnar Eklöf Landsbro 
Posten i Njudung  
Samlingen visar stämpelavtryck från Njudungs fasta poststationer 
från förfilateli till 1930-talet. Samtliga poststationer inom regionen 
finns med, flera mycket sällsynta. 
 

143–147 Sven-Börje Ewers Lund 
Tidiga svenska poststämplar 1686–1830  
Exponatet omfattar Stockholms tidiga poststämplar 1686–1830 och 
rakstämplarna för postkontoren i Sverige 1819–1830. 
 
148–152 Per-Olof Jansson Bohus 
Canada – The admiral issue 1912–28. Rates, use and destina-
tions 
En redovisning hur en av Kanadas intressantaste utgåvor användes 
för de olika posttjänsterna under perioden. 
 

153–158 Björn Jonasson Hestra 
Maderia Posthistoria 1778–1950  
Visar före och efter frimärkstid, portosatser, portoperioder och 
frankeringar, påskrifter, postvägar i luftpost.  
 

159–163 Lars Lindblad Åkersberga
Swedish Peace-keeping Operations 1934–1995 
Exponatet visar postala tjänster och försändelser till och från 
svenska officerare och soldater i fredsbevarande operationer under 
60 år från Saar till Ex-Jugoslavien. 



31

4. Helsaker  
164 Johan Caers Alken Belgien 
Austrian postcards used in Slovenia 
Österrikiska vykort använda i Slovenien 
Dagens Slovenien var fram till 1918 en del av det Habsburgska 
riket. Här visas olika postkort med slovenska stämplar. 
 
165–169 Lennart Daun Brämhult 
Swedish Postal Stationery 1900–1930  
Syftet är att visa hur omfattande materialet är av svenska helsaker 
under de tre första årtiondena på 1900-talet  
 
170–175 Sven-Erik Holmedal Lödöse
Svenska Enkla Brevkort 1872–1925  

 
176–183 Lennart Olofsson Värnamo
Tyska helsakskort 1924–1945  
Stämplade helsaker uppbyggda efter Michels stämpelkatalog.  

5. Luftpostfilateli  
184–191 Filip van der Haegen Izegem Belgien
La création de la ligne aérienne Europe – Congo – Madagascar 
1921–1935 
Inrättandet av luftpostlinjen Europa – Kongo – Madagaskar 
1921–1935 
Tack vare posten kan vi spåra de ansträngningar som gjordes av 
franska, belgiska och brittiska piloter att etablera reguljär flygtrafik 
från Europa till Centralafrika och vidare ned till Madagaskar.
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192–196 Stig-Arne Svensson Gnosjö  
Svensk Luftpost – förbindelser med utlandet 1920–1945 
Syftet med exponatet är att åskådliggöra luftpostens tidiga beford-
ringsvägar från Sverige till de olika kontinenterna samt redovisa 
hur flygolyckor påverkar postbefordran. Portosatserna redovisas i 
detalj och luftposttilläggen från 1920 har i synnerhet studerats, vil-
ket gör att man kan följa utvecklingen av den svenska luftposttaxan 
som man var tvungen att erlägga från 12.8.1920.

 

8. Motivfilateli   
197–202 Willy Bats Noorderwijk Belgien 
The Omnibus – a vehicle for all 
Bussen – ett fordon för alla
Från hästkraft till dage ns moderna buss.
 
203–207 Yannick Delaey Zwevegem Belgien 
Mail in Motion: a primary function of the railroads 
Postbefordran, en viktig funktion för järnvägen 
Historia och utveckling av postbefordran och vagnmateriel på 
järnväg.

 
208 Giselher Naglitsch Märsta 
Var finns Robert Ekmans frihetsgudinna? 
En numera försvunnen målning från 1888 ”återskapas” med hjälp 
av frimärken och andra filatelistiska objekt. Tavlans många symbo-
ler för frihet och rättvisa förklaras. 

 
209–213 Jean-Pierre Suys Sint-Martens-Latem Belgien 
Fascinant, intrigant, passionant, sportif: Tennis 
Fascinerande, intrigant och spännande sport: Tennis  
Historia, utveckling och beskrivning av tennisspelet.

214–220 Owe Svahn Ulricehamn 
The Evolution of Seagoing Sailing Ships  
De havsgående segelfartygens utveckling under drygt 3000 år vad 
beträffar tre områden: skroven, riggarna och segeltyperna. 
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221–228 Johann Vandenhaute Hofstade Belgien 
From abacus to laptop 
Från kulram till laptop 
Datorns historia, från kulramen till det senaste i datorvärlden, den 
bärbara datorn.
 

10. Litteratur  
 

L 1 Per Bunnstad Skillingaryd
Utställningskatalog SKIVARYD 2011 
 

 
L 2 Lars Enkler Sorunda
Folken runt Östersjön – Glimtar ur vår gemensamma historia  
En bok, baserad på en open-samling med samma rubrik.

 
L 3 Leif Jaråker Västerås 
Facit Special 2011 
 
L 4 Leif Jaråker Västerås 
Facit Sverige 2011 

L 5 Fredrik Ydell Limhamn
Sveriges regenter från Johan III till Gustav III  
Ett häfte på cirka 50 sidor som redovisar samtliga svenska regenter 
från Johan III till Gustav III ur ett historiskt perspektiv. 

11. Ungdomsfilateli   
11 A 
229–230 Martin Boyd Spånga 
Flygplan och flygpost 
 
11 A  
231–232 Thea Jansson Märsta 
Tåg

A = upp till 15 år    
B = 16–18 år    
C = 19–21 år 
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11 A  
233–234 Orlando Olaya Trollhättan 
Sverige 1910–1919 Bruksfrimärken  
 

11 B 
235–238 Les Juniors du Club Philatélique Gaumais Ethe Bel-
gien  
Crystal, le cheval tout timbre tout flamme 
Crystal, hästen på frimärken och stämplar
Låt oss följa den vita hingsten från föl till fullvuxen och historien 
om dess ursprung.

 
11 B 
239–241 ”Binkse Jeugd II” Group Oud-Turnhout Belgien 
Turnhout, a lively city 
Turnhout, en livlig stad
Huvudort i det gröna Campine, utbildning, rekreation, kultur...

11 B 
242–244 Sander Ghys Kasterlee Belgien 3
Reptiles
Reptiler 
Ursprung, hemvist, liv, fiender...

11 B 
245–247 Les Juniors du Club Philatélique Gaumais Ethe Belgien 
Le grand festimbre 
Den stora filatelifesten 
Ni är inbjudna till denna stora frimärksfest, från dukningen av bor-
det till kaffet med tillbehör.

 
11 B 
248–251 Annemie Loockx Tervuren Belgien 
What a colourful world! 
Vilken färgglad värld! 
Blommor under de fyra årstiderna, i dess naturliga miljö, hur de 
växer och nyttjas.
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11 B  
252–253 Cecilia Nilsson Huddinge 
Alfred Nobel och de svenska pristagarna
 
 
11 C  
254–258 Tommy Abrahamsson Frändefors 
Sweden Oscar II 1885–1911, Gustav V 1910–1919 
Exponatet visar frimärken i nyanser samt försändelser, inrikes och 
utrikes med olika porto och frankeringar.
Även varianter och vattenmärken.
 
11 C  
259–262 Tim Eriksson Trollhättan 
Sweden 1920–1936 
 
 
11 C  
263–267 Andreas Tärnholm Hässelby 
Upplands Väsby och Järfällas posthistoria  
Exponatet visar den postala aktiviteten i området och som har pas-
serat igenom de två kommunerna. 
 
11 C  
268–272 Andreas Tärnholm Hässelby  
This is Handball 
Exponatet visar sporten handboll. 

12. Open   
 

273–277 Marleen Audoor Antwerpen Belgien 
Heraldry
Heraldik 
 
278–281 Per Bunnstad Skillingaryd 
Horda – här är jag född  
Exponatets syfte är att i ord och bild förmedla lite av mina minnen 
från min födelseort Horda, lite av dess nutidshistoria och även vad 
nära och kära berättat för mig. 
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282–286 Gunnar Dahlvig Laholm 
Viking Time 
Vikingatidens enda nyhetsmagasin med den för journalistiska alster 
sedvanliga trovärdigheten.
 
287–292 Roland Andersson Falkenberg 
Postvägar i Falkenberg och Årstad/Faurås härad  
Beskriver postgång under cirka 300 år, till postkontor och stationer, 
som öppnades före 1900.
 
293–295 Nils Lindmark Sollebrunn 
Some Norwegian Lighthouse Stations from the North Cape 
Area to the Oslofjord 
Ett antal norska fyrtorn, varav flertalet finns på både frimärken, 
vykort och fotografier – från norr till söder. 

296–297 Bertil Ljungh Lund 
Rådjur – De små markernas högvilt 
Exponatet har som mål att teckna en bild av rådjurets utveckling 
från ett i det närmaste utrotat viltslag under slutet av 1800-talet till 
dagens situation med en population av flera hundratusen individer. 
Detta har också ställt krav på att utveckla ansvarstagande former 
för jakt.

 
298–302 Ulla Lundquist Järfälla 
Falun – mer än gruva och korv  
Openexponat med hembygdsmaterial som följer Faluns utveckling 
som stad + världsarvsklassningen. 
 
303–307 Olle Olsson Malmö
Tre resor med vetenskapliga mål 
Cooks resor och upptäckter i Söderhavet.
 
 
308–312 Ronny van der Reeth Antwerpen Belgien 
What...? After all the work is done 
Vad kan jag göra när arbetsdagen är slut?
Vad kan vi göra på fritiden: en hobby, bara göra något för skojs 
skull, utan att ta det för allvarligt.
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313–319 Ida van Rillaer Boortmeerbeek Belgien 
Under the spell of the horse 
Förtrollad av hästen 
Hästar i historien och i dag, människan och hästen, användbar i 
många sammanhang och inte minst vacker att se på.

320–324 Hans Svensson Härryda 
Nu åker vi till Indien – I tid och rum 
En undersökning av Indiens politiska och ekonomiska historia med 
hjälp av frimärken, vykort, helsaker, tändsticksetiketter, sedlar, 
mynt etc.  
 
325–329 Ulla Wengraf Stockholm 
Birgitta Birgersdotter  
Birgitta, vårt enda kanoniserade helgon, men kanske främst en 
märklig kvinna från medeltiden och hennes försök att påverka den 
tid hon levde i, genom kontakt med kungar och påven. 
 
330–334 Ulla Wengraf Stockholm 
Gestalter ur medeltiden  
Med hjälp av frimärken och andra objekt berätta om personer som 
levat och verkat under medeltiden i Norden och Västeuropa. De har 
betytt mycket för sin samtid men också för senare tid. 
 
335–339 Ulla Wengraf Stockholm 
Min svenska historia  
Mitt sätt att berätta om vår svenska historia, från forntid till cirka 
1520, med hjälp av filatelistiska och andra objekt. 

13. Vykort    
 

340–341 Sune Brobeck Trelleborg 
När vi tog tåget till Bökeberg  
Exponatet skildrar en resa från Trelleborg till Bökeberg som var 
ett skogsområde längs järnvägen mellan Lund–Trelleborg – med 
nöjesfält och restauranger. 
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342–345 Per Bunnstad Skillingaryd 
Albatross – den tyska besättningens internering i Sverige och 
kontakten med hemlandet
Syftet är att berätta vad som hände besättningen i Sverige.  

346–353 Per Bunnstad Skillingaryd 
En resa i Jönköpings län för 100 år sedan 
Syftet är att i ord och bild förmedla en resa i Jönköpings län för 
100 år sedan. 
 
354–357 Gunnar Dahlvig Laholm 
Slottsrundan. En rundtur till skånska slott och borgar 
Slottens historia och byggnadsstilar beskrivs. 
 
 
358–361 Göthe Johansson Stenungsund 
Orust Runt – med utgångspunkt från Fergestan 
Man gör ett antal resor runt Orust (medsols) med olika inriktningar. 
Allt ifrån forntid till nutid. Utgångspunkt Fergestan - Svanesund. 
 
362–364 Christer Mårtensson Veberöd 
Sjöbo
En vandring från järnvägen till kyrkorna
 
 
365–368 Einar Nagel Lerum 
Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg 
Kronologisk beskrivning av rederiets fartyg från början till de sista. 
 

369–376 Andreas Tärnholm Hässelby 
Upplands Väsby – från forntid till framtid 
Exponatet gör en resa i tiden i Upplands Väsby – från forntid till 
framtid. 
 
377–380 Bengt-Göran Österdahl Örsundsbro
En vandring i Enköping år 1905 
Exponatet beskriver en vandring i Enköping år 1905. Samlingen är 
uppbyggd på de äldsta vykorten med odelad adressida.
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Utställarförteckning i alfabetisk ordning
Abrahamsson Tommy Frändefors  254–258 
Andersson Roland  Falkenberg  287–292 
Asklund Stig Stockholm  129–132 
Asklund Stig  Stockholm  133–138 
Audoor Marleen  Antwerpen Belgien  273–277 
Bats Willy  Noorderwijk Belgien  197–202 
”Binkse Jeugd II” Group Oud-Turnhout Belgien  239–241 
Boyd Martin  Spånga   229–230 
Brobeck Sune  Trelleborg   340–341
Bunnstad Per  Skillingaryd  278–281 
Bunnstad Per  Skillingaryd  342–345
Bunnstad Per  Skillingaryd  346–353 
Bunnstad Per  Skillingaryd  L 1 
Caers Johan  Alken Belgien  164 
Dahlvig Gunnar  Laholm   282–286 
Dahlvig Gunnar  Laholm   354–357 
Daun Lennart  Brämhult   165–169 
Delaey Yannick  Zwevegem Belgien  203–207 
Eklöf Hans Gunnar  Landsbro   139–142 
Enkler Lars  Sorunda   L 2 
Eriksson Tim  Trollhättan  259–262 
Ewers Sven-Börje  Lund   143–147 
Ghys Sander  Kasterlee Belgien  242–244 
Holmedal Sven-Erik  Lödöse   170–175 
Jansson Per-Olof  Bohus   148–152 
Jansson Thea  Märsta   231–232 
Jaråker Leif  Västerås   L 3 
Jaråker Leif  Västerås   L 4 
Les Juniors du Club  Ethe Belgien  235–238 
Les Juniors du Club Ethe Belgien  245–247 
Johansson Göthe  Stenungsund  358–361
Johansson Kent  Tibro   101–108 
Jonasson Björn  Hestra   153–158 
Karlsson Tomas  Bromma   109 
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Lambert Michel  Couvin Belgien  110–114
Lindblad Lars  Åkersberga  159–163 
Lindmark Nils  Sollebrunn  293–295 
Ljungh Bertil  Lund   296–297 
Loockx Annemie  Tervuren Belgien  248–251 
Lundquist Ulla  Järfälla   298–302 
Mårtensson Christer  Veberöd  362–364 
Nagel Einar  Lerum  365–368
Naglitsch Giselher  Märsta   208 
Nilsson Cecilia  Huddinge   252–253 
Olsson Olle  Malmö   303–307
Olaya Orlando  Trollhättan  233–234 
Olofsson Lennart  Värnamo   176–183 
Persson Stig  Halmstad   115–120 
Suys Jean-Pierre  Sint-Martens-Latem Belgien  209–213 
Schell Fredrik  Malta   121–128 
Svahn Owe  Ulricehamn  214–220 
Svensson Hans  Härryda   320–324
Svensson Stig-Arne  Gnosjö   192–196 
Tärnholm Andreas  Hässelby   263–267 
Tärnholm Andreas  Hässelby   268–272 
Tärnholm Andreas  Hässelby   369–376 
van der Haegen Filip  Izegem Belgien  184–191 
van der Reeth Ronny  Antwerpen Belgien  308–312 
van Rillaer Ida  Boortmeerbeek Belgien  313–319 
Vandenhaute Johann  Hofstade Belgien  221–228 
Wengraf Ulla  Stockholm  325–329
Wengraf Ulla  Stockholm  330–334
Wengraf Ulla  Stockholm  335–339
Ydell Fredrik  Limhamn   L 5 
Österdahl  Bengt-Göran  Örsundsbro  377–380 
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Det svenska postverket bildades 1636 
men det kom att dröja innan landet var 
utbyggt med postkontor. England blev 
1840 först ut med frimärken och 15 år 
senare följde Sverige efter. 

Värnamo blev den femte orten i Jön-
köpings län att få ett postkontor. Det 
inrättades den 1 augusti 1765 och om 
fyra år kan man i Värnamo fira Pos-
tens 250 år, kanske med en utställning.

Behövas brevlådor...
Kronofogden i Östbo härad, C H Hök 
i Värnamo, anmälde den 21 december 
1854 i ett ”ödmjukaste memorial” till 
landskansliet i Jönköping att de enda 
platser inom Östbo härad, där det kun-
de behövas brevlådor var Skillingaryd 
och Nederled (Rydaholm).

Viktigt med motivering
Det var poststyrelsen som ville få be-
sked av landskanslierna med anled-
ning av enhetsportots och frimärkets 
införande. Genomgående gällde vid 
denna reform att få lådor kom till på 
landsbygden och civilstatens tjänste-
män var noga med att motivera beho-
vet. 

Så här skrev Hök:
”Å båda ställena äro större gästgästgi-
verier och handelsbodar; bägge ligga 
vid allmän väg och flera vägar sam-
manstöta. Förbi bägge dessa ställen 
färdas ordinarie poster flera dagar i 

veckan – å Skillingaryd är Jönköpings 
regementes kampementsplats.”

Vid befintlig postlinje
Ett villkor för att sätta upp en brevlåda 
var att den sattes utmed en redan be-
fintlig postlinje och att det fanns någon 
på platsen som kunde få uppdraget att 
ha tillsyn och vård om brevlådan. Om 
det blev en brevlåda i Skillingaryd är 
obekant. Posten var ställd till Värna-
mo eller Jönköping.

Föreslog Skillingaryd
Närmare sju år senare, den 14 januari 
1861, uttalar sig C F Hök om på vilka 
platser det kan vara anledning att in-
föra poststationer. Poststyrelsen hade 
anmodat landskanslierna att lämna 
förslag på sådana platser sedan reger-
ingen den 9 mars 1860 hade beslutat 
att poststationer skulle få inrättas på 
landsbygden.

Även denna gång föreslog Hök Skil-
lingaryd och Nederled. Det blev ingen 
poststation i Nederled. Rydaholm (Ne-
derled) fick sin post först 1874. Beslut 
fattades däremot om att en poststation 
skulle inrättas i Skillingaryd sedan 
Höks förslag blivit utrett. 

Öppnades den15 juni
Skillingaryd var en av de orter som 
fick poststation 1861, närmare be-
stämt den 15 juni. Poststationen kom 
i anslutning till inrättandet av diligen-

Posten i Skillingaryd fyller 150
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sen Helsingborg–Ljungby–Värnamo–
Jönköping.  Denna diligenslinje var i 
bruk till järnvägen kom 1880.

Förste postföreståndaren
Till föreståndare antogs handlaren 
Carl Thelander. Han var född den 15 
maj 1869 i Bringetofta och inflyttade 
till Skillingaryd 1853 från Halmstad 
som handelsbokhållare, säkerligen an-
ställd hos A. Åkerlund. 

Övertog 1855
1855 övertog han den viktualiehan-
del som Johannes Larsson året innan 
hade startat. I en sådan affär sålde man 
bland annat smör, salt, saltade och 
torra fiskvaror, humle, talg, råhudar 
och skinn, horn, ull, honung och vax 

samt slaktkreatur. Det var alltså lite av 
dagens livsmedelsaffär.

200 kronor om året
Carl Thelander fick ett årsarvode 
om 200 kronor, vilket höjdes till 250 
kronor från den 1 oktober 1866. En 
framställan i september 1874 om yt-
terligare höjning försenades vid hand-
läggningen så att Carl först efter en 
påminnelse fick kvittera ut 400 kronor 
årligen från och med juli 1876.

Fick poststämpel
Även om Skillingaryd hade fått post 
och en föreståndare så hade man ing-
en poststämpel. Det kom att dröja till 
1869 innan man fick ”Skillingaryd”. 
Brev från Skillingaryd stämplades 
före dess i allmänhet vid postkontoret 
i Jönköping. 

Än i dag stämplas brev Skillingaryd 
om än inte så ofta. De flesta försändel-
ser går till postterminalen i Nässjö och 
stämplas där. Men Posten som är kvar 
i Skillingaryd – Hemköp – har stäm-

Carl Thelander 
blev  föreståndare 
för Posten i Skil-
lingaryd. 

Brev från Skillingaryd stämplades före 1869 oftast Jönköping.
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pel och Sveriges Filatelist-Förbund 
som har sitt kansli i Skillingaryd har 
en egen ”Skillingarydsstämpel”.  

Järnvägen kom
Den 15 januari 1872 anses som begyn-
nelsedagen för HJJ, Halmstad-Jönkö-
pings Järnväg. Då bestämdes om en 
järnvägslinje från Halmstad via Vär-
namo och nära Taberg till Jönköping. 
Ett år senare bestämdes Nässjö som 
slutpunkt och 1874 om en ny sträck-
ning: Värnamo-Lagans dalgång-Göta-
ström-Götafors-Hok-Nässjö.

År 1877 öppnades linjen Halmstad-
Värnamo för trafik och den 3 januari 
1880 var man framme i Hok. Två år 
senare var HNJ – som banan kallades 
efter HJJ:s konkurs – färdig till Näs-
sjö.

Till Skillingaryd kom järnvägen 
1879 och då byggdes ortens första sta-
tionshus.

Posten flyttades
Posten i Skillingaryd hade från 1861 
varit förlagd till Thelanders bostad 
vid torget, men skulle i samband med  

järnvägens tillkomst flyttas till statio-
nen och Carl Thelander blev uppsagd. 
Enligt ett avtal med järnvägsbolaget 
skulle stinsen svara för postgöromå-
len, precis som vid andra stationer.

Ville arbeta kvar
Den då 60-årige Carl Thelander be-
gärde i ett brev till poststyrelsen den 
11 december 1879 att få fortsätta före-
stå poststationen. 

Till detta ställde sig postinspek-
tionen välvillig och tillstyrkte bifall: 
”helst som det borde vara förenat med 
Postverkets sanna intresse, att en post-
station, sådan  som i Skillingaryd, där 
stor rörelse förekommer, handhaves 
av en person, som kan ägna sin tid mer 
uteslutande åt Postverkets tjänst, än 
vad som torde vara fallet, då posttjänst 
bestrides av järnvägsstationsförestån-
dare, vilka, med få undantag, betrakta 
postens skötande såsom en underord-
nad bisak”.

Förenades 1885
Så kom det sig att poststationen inte 
förenades med järnvägen i Skillinga-
ryd förrän i samband med Carl The-

1869 fick Skillingaryd sin stämpel 
och detta är en av de tidigast kända 
avstämplingarna.

Postmästare Tellander fick själv brev, 
detta stämplat Jönköping 1875.
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landers avgång, troligen 1885. Carl 
Thelander avled 1901.

Hus efter Thelander
I dag finns ett hus i Skillingaryd som 
kallas Thelanderstugan. Det är huvud-
byggnaden i hembygdsparken. Detta 
hus har en hel del med Skillingaryds 
posthistoria att göra. Den första post-
stationen förlades till ett hus som kom 
att kalla Thelanders. Det låg vid torget 
i Skillingaryd, ungefär där Systembo-
laget ligger i dag. En uppgift säger att 
huset byggdes redan 1851. Huset revs 
kring 1944 men en av byggnaderna 
på tomten är den stuga som nu finns i 
hembygdsparken.

Nils Johan blev ansvarig
Stinsen Nils Johan Karlsson blev an-
svarig för postgöromålen 1885 och 
behöll det ansvaret i ett kvart sekel. 
Han var född 1841 i Halland, började 
som schaktmästare, blev stins i Fors-
heda 1877 och i Skillingaryd 1880. 
Han avgick med pension i april 1910 
och dog 1913. 

Blev postkontor
Året innan Nils Johan Karlsson gick 
i pension hade poststyrelsen tagit 
ställning till frågan om att inrätta ett 
postkontor i Skillingaryd, det vill säga 
ett förvaltningspostkontor med under-

lydande poststationer som lämpligen 
kunde överföras från andra förvalt-
ningsområden. Om det ärendet kan 
berättas följande;

Till kommunalstämman med Tofte-
ryds kommun den 16 december 1908 
hade kronolänsman J A Wijkmark 
inlämnat en skrivelse med begäran 
att kommunalstämman skulle besluta 
att hos poststyrelsen anhålla om ett 
postkontor i Skillingaryd. I protokol-
lets elfte paragraf antecknades: ”Efter 
överläggning i frågan beslöt stämman 
att genom sin ordförande ingå i Kungl. 
Generalpoststyrelsen med anhållan, 
att posten i Skillingaryd skiljes från 
järnvägen och att ett särskilt postkon-
tor i stället inrättas där.”.

Redan 1906
Frågan var inte ny; När poststyrel-
sen den 12 januari 1906 begärde för-
slag från postinspektörerna om orter 
för nya postkontor hemställde Adolf 
Malmgren ”att Kungl. Styrelsen täck-
tes foga anstalt om öppnandet av post-
kontor i Oxelösund och Skillingaryd”, 
Om den sistnämnda orten anförde 
Malmgren följande: ´

”Vid Skillingaryds poststation be-
löpte sig uppbörden under sistlidet år 
till 9917 kr 53 öre, och platsen synes 
vara raskt framåtgående, var förutom i 
omkringliggande trakter rätt storartad 
industriell verksamhet är rådande. Un-
der ett postkontor i Skillingaryd borde 
förläggas poststationerna i Fryeled, 
Hörle, Klevshult och Åker med en 
sammanlagd uppbörd sistlidet år av 
3618 kr 68 öre.”

Stämpeln HJJ an-
vändes på tågen vid 
Halmstad-Jönköping 
Järnväg 1880–1882.  
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  Förslaget rann emellertid ut i san-
den, men väcktes på nytt genom den 
förut nämnda kommunalstämman i 
Tofteryd, den 16 december 1908. Un-
der mellantiden hade Adolf Malmgren 
hunnit ändra uppfattning, motiverad 
av statistik. Han skrev den 29 januari 
1909:

”Då rörelsen å poststationen sålunda 
varit rätt ojämn under de fyra sistför-
flutna åren och jämväl har visat ten-
denser att sjunka, vilket än mera torde 
bliva fallet, sedan Jönköpings rege-
mente, som nu har Skillingaryd som 
förläggningsort, inom de närmaste 
åren blivit förlagt till Jönköping, har 
jag ansett mig icke böra, åtminstone 
för närvarande, tillstyrka förevarande 
framställning.”

Så gick det med det. I Oxelösund 
hade man större framgång och fick ett 
förvaltningskontor den 1 november 
1909.

Ville ha skilsmässa
En Petition med många underskrifter 
av i första hand personal vid skjutfäl-
tet samt handlare och andra närings-
idkare den 15 april 1909 begärde nu 
att poststationen skulle skiljas från 
järnvägen. 

Ett intyg bifogades om att civil-
ingenjören Ernst Georg Angantyr 
Schéle var ”både kompetent och syn-
nerligen lämplig att förestå en poststa-
tion”. Hans anbud var emellertid för 
högt i jämförelse med den dåvarande 
kostnaden för poststationen och post-
styrelsen fann vid föredragningen den 
20 juli 1909 ”för närvarande icke skäl 

föreligga för skiljande av poststatio-
nen i Skillingaryd från järnvägen å 
platsen.”
  Till detta beslut bidrag efter besök 
på orten ett intyg av kontrollören Uno 
Tilly ”att förhållandena vid poststatio-
nen i Skillingaryd sedan blivit bättre 

och att vid tillfälle intet av vikt vore 
att anmärka mot poststationens sköt-
sel”.

Schönberg kom
Johannes Schönberg, 1872–1935, 
hade från stationskarl avancerat till 
stationsskrivare. Han efterträdde 
1910 Nils Johan Karlsson som stins i 
Skillingaryd och sex år senare i Nor-
rahammar. Han fick ansvara för både 
post och järnväg. 

Han efterträddes den 1 september 
1916 av stinsen Hans Georg Håkans-
son. Hans Georg var född 1867. Han 
hade börjat som elev och blev stins i 
Forsheda 1891 och i Reftele 1914.

1922 avgick han med sjukpension 
och avled något år senare. Hans sägs 
ha varit en kunnig järnvägsman, hjälp-
sam och human. Jakt och fiske var 
hans stora hobbyer.

Skilsmässan kom 1920
Mot Malmgrens förmodan fortsatte 
trafiken vid posten i Skillingaryd att 
öka och gick helt enkelt inte att förena 

Ett tjänstebrevkort som kom till 
Skillingaryd under Carl Thelanders 
tid och kanske var det han som slog 
ankomststämplen.
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båda uppgifterna längre till.
Den 1 september 1920 skildes så post 

och järnväg åt. Ellen Maria Carlsson, 
född 1885, hade varit poststationsfö-
reståndare i Stockaryd 1916–1920 och 
blev den nye postchefen i Skillinga-
ryd. Hon fick den föga postalt klingan-
de titeln stationsmästare från den 1 juli 
1923, då poststationen ändrade termen 
postexpedition till lokalpostkontor.
Ellen Carlsson var kvar till 1938, det 
år då hon började i skånska Vollsjö. 
Hon gick i pension 1949 och flyttade 
tillbaka till Skillingaryd.

Flera olika lokaler
Posten hade alltså 1920 flyttat från 
stationen och fick nu utrymme i Spar-
bankshuset på nuvarande Storgatan. 
Redan efter sju år flyttades postexpe-
ditionen till Smålandsbankens fastig-
het vid torget.

1939 återkom posten till stations-
huset, som då moderniserats och till-
byggts för att kunna inhysa hyresgäs-
ten. 

Stora förändringar
Så rullade det på men på 1990-talet 
började det blåsa nya vindar. Posten 
hade inrättat ett antal terminaler på 
strategiska platser och en konsekvens 
blev att antalet postkontor skulle 
minska. Internet påverkade också.

Följden blev att Posten bestämde 
sig för att omstrukturera. Skillinga-
ryd miste brevbäringen som i slutet av 
1999 flyttade till Vaggeryd och är kvar 
där än i dag. 
  Antalet brevbärare från Skillinga-

ryd har minskat och den ende fast 
anställde från ortern numera är Mi-
cael Freijd. Han berättar att han bör-
jade redan 1991 men var borta under 
1995–1999 då han i stället jobbade för 
Poståkeriet.

Post i butik
Ett tag efter att brevbärarna flyttade 
upphörde också kassaverksamheten 
vid Posten i Skillingaryd. Hemköp tog 
över en del av verksamheten och det 
är här man hämtar och skickar paket, 
köper frimärken med mera.

Posten i Skillingaryd finns ändå kvar 
om än att det är post i en butik.

Per Bunnstad

Källor: Intervju och faktauppgifter 
från Erik Lindgren, Växjö 1992, stu-
die av hembygdslitteratur och egna 
intervjuer.

Posten utfärdade identitetskort och 
då användes frimärke. Erik Nykvist 
på bilden var för övrigt frimärkssam-
lare i nästan hela sitt liv.



47

Postens lokaler i Skillingaryd
1861 Thelanders affär (1)
1985 Järnvägsstationen (2)
1920 Sparbankshuset (3)
1927 Smålandsbankens fastighet (4)
1939 Järnvägsstationen (2)
1959 Torget (5)
1983 HSB-huset vid torget (6)
1999 cirka Konsum (7) följt av Hemköp (8)

Numret efter lokalen finns på vykortet nedan, som är från 1933 eller 
något år tidigare. Med ”X” har vi noterat Movalla och där har skogen 
tagits bort, vilket skedde 1932–33. Därav kan vi dra slutsatsen att kortet 
är från ungefär den tiden.

6

3

54

8

1

2

7

X
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Micael Freijd, är brevbärare från Skil-
lingaryd som numera har Vaggeryd 
som utgångspunkt. En del av jobbet 
görs i Skillingaryd som vid postfacken 
hos Hemköp.

Posten i Skillingaryd fanns 1927–1939 vid  Smålandsbankens fastig-
het (1), 1959–1983 Torget (2), 1983–1999 HSB-huset vid torget (3) och 
numera vid Hemköp (4).

123

4

Solveig Olofsson är en av 
dem på Hemköp som sköter 
postservicen.
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En klassisk miljö vid 
korsningen Stationsga-
tan–Centralplan. Här 
har Posten varit inrymd.  
Längst upp på tredje 
våning har Sveriges 
Filatelist-Förbund i dag 
sitt kansli.
Huset är byggt 1916.

Skillingaryds första stationshus från 
1879 brann efter ett par år och ersat-
tes av detta. Ett ännu nyare stationshus 
tillkom 1907, det nuvarande.

Denna bild är tyvärr av då-
lig kvalitet. Det är troligen 
den lokal där Posten inrät-
tades 1861.

Skillingaryds stationshus för cirka 
60 år sedan. Posten har i två om-
gångar funnits här. 

Torget i Skillingaryd kring år 1900. 
Fotot är taget från ungefär där 
Bengt & Lotta finns i dag. Längst 
till vänster på bilden låg det första 
postkontoret.
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Postföreståndare 
i Skillingaryd

1861 Carl Thelander
1885 Nils Johan Karlsson
1910 Johannes Schönberg
1916 Hans Georg Håkansson
1920 Ellen Carlsson
1938 Martin Kristiansson
1945 Albin Ledin
1959 John Johansson
1962 Åke Dahlin
1985 Claes-Göran Claesson

Claes-Göran ”Classe” Claesson 
får nog räknas som Skillingaryds 
siste postmästare. Han trädde till 
vid halvårsskiftet 1985 och var 
kvar fram till omorganisationen.
– Ja, den 1 december 1991 börja-
de jag på lantbrevbärningen, säger 

Classe som för övrigt gick i pen-
sion vid årsskiftet 2010–2011.
Det blev en ansvarig för brevbä-
rarna och en för kassan och där-
med var det samlade begreppet 
postmästare slut.

Classe – siste postmästaren
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Den populära pensén finns i mäng-
der med sprakande färger och är en 
av de vanligaste växterna i svenska 
rabatter och trädgårdar. Nu i april 
börjar det bli planteringsdags. För-
gyll vår- och sommarhälsningar 
med frimärkena penséer som finns 
i både häfte och rulle.

Att penséer är populära skvall-
rar inte minst Postens omröstning 
Årets Frimärke 2010 om. Rullfri-

märket ”Tre penséer” kom på an-
dra plats av de 57 frimärken man 
kunde rösta på. Frimärket utforma-
des av Norbert Tamas efter ett foto-
grafi av Annika Christensen.

Pensén på frimärket bär det ståt-
liga namnet ”Sorbet Ruby & Gold” 
och har odlats i ett växthus i närhe-
ten av skånska Ängelholm.

Penséer är mycket populära i 
Sverige. Ett skäl är att blommor-
na är köldtåliga och klarar ner till 

Planteringsdags för de populära penséerna 
som förgyller vår- och sommarhälsningarna
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fem minusgrader. Utplanteringen 
i rabatter och trädgårdar kan gö-
ras redan i april. Då väntar de små 
plantorna på odlaren i handels-
trädgårdar och växthus: gula, rosa, 
vita, blå och röda i många attrak-
tiva nyanser.

Blomman är prisvärd, därför 
finns möjligheter att köpa in många 
exemplar och skapa en viss mass-
verkan i trädgården. En rabatt full 
av färgsprakande penséer är en sig-
nal att nu är det vår, och nu läm-
nar vi det gråa, bruna och tråkiga 
bakom oss.

Penséerna är hybrider av violer 
med olika ursprung. Egentligen är 
det en tvåårig växt, men används 
som ettårig. Penséerna blir mel-
lan 20 och 25 centimeter höga och 
blommar från början av maj.

Artnamnet är Viola x wittrock-
iana efter den svenske botanikern 
Veit Brecher Wittrock, som i slutet 
av 1800-talet var chef för Bergian-
ska Botaniska Trädgården i Stock-
holm. Wittrock är känd för att 1909 
ha introducerat landskapsblom-
morna i Sverige.

Förlagorna till penséfrimärkena i 
häftet är utformade av Norbert Ta-
mas efter fotografier av Ina Agency 
och Ann Andrén, som plåtat tre av 
motiven. Hon är stor penséfantast.

– Jag tänker på mina penséer året 
om! I april åker jag ut till handels-

trädgården och köper plantor, i maj 
sätts de ut i rabatterna runt famil-
jens hus i Stockholms skärgård och 
under hela sommaren kan vi njuta 
av blomprakten och färgrikedo-
men, säger Ann Andrén.

Varför har Ann Andrén fastnat 
för just penséer? Ja, framför allt för 
deras personliga uttryck.

– Blommorna är som små ansik-
ten som vänder sig mot solen. Pen-
séerna är också en symbol för den 
fria tanken. När blomman slokar 
ser den ut som en människa som 
sitter och tänker. Är i sina ”penser” 
för att vitsa med det franska ordet 
för tankar som ju är grunden för 
blomnamnet, säger hon.

Thorsten Sandberg



54

Skivaryds Samlarklubb... vad är det?

Namnet Skivaryd... 
...är myntat av Per Fritz från Göteborg, uppvuxen 
i Skillingaryd. Per skrev en bok på nätet där hand-
lingen var förlagd till Skivaryd där Ski stod för Skil-

lingaryd, Va för Vaggeryd. Skillingaryd och Vaggeryd 
är de två tätorterna i Vaggeryds kommun.

Skivaryds Samlarklubb bildades den 22 september 2009 
och vi välkomnar fler i vår förening.

Vi är i nuläget ett tiotal män och kvinnor i olika åldrar – från kring 20 
upp till 60 och de flesta samlar på antingen frimärken eller vykort, 

en del på båda.

Som regel träffas vi en gång i månaden – omväxlande i Skillingaryd och 
Vaggeryd. I Skillingaryd har vi mötena hos Sveriges Filatelist-Förbund på 

Stationsgatan  3 och i Vaggeryd i Magnisa Stuga. 
Vår samarbetspartner är studieförbundet NBV.

Vid våra möten är det ofta något föredrag/bildvisning kring frimär-
ken eller vykort. Vi ger varandra tips på hur man köper och säljer, 

hur man lär sig mer och har allmänt trevligt tillsammans.

Vi har en styrelse på sex personer: Per Bunnstad, ordförande, Tomas 
Johansson, vice ordförande, Vivi Johansson, sekreterare, Therese Forn-

stål, kassör samt Bengt Pettersson och Kenneth Åberg.

Nästa möte är vårt årsmöte – onsdagen den 20 april kl. 18.00 i 
Magnisa Stuga i Vaggeryd. Välkommen dit!

Du kan få veta mer i vår informationsmonter här på SKIVARYD 2011

Stöd vår verksamhet – köp lotter!
Finns i vår informationsmonter
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Vill du lära dig mer om 
frimärken och vykort?

Då har du världens chans just nu.
Anmäl Dig som medlem i SFF här på mässan så får du ett med-
lemskap som innefattar årets alla 8 tidningar och dessutom en 

valfri bok av de 5 vi har på vårt specialbord på mässan.

Priset är endast 200 kronor 
(ordinarie pris 430– 490 kronor plus boken)

Kika på böckerna och prata med personal vid SFF:s monter 

Sveriges Filatelist-Förbund samlar dem 
som är intresserade av frimärken, vykort med mera.
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Din personliga verktygsleverantör 
info@jssverktyg.se

Telefon: 0370-73390  – Fax: 0370-70929
www.jssverktyg.se

Tel. 0370–712 78
Tel. 0393–100 34
 
Omtanke i minsta detalj
 
Ing-Marie Andersson
Henric Johnson
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Boerydsgatan 15  567 33 Vaggeryd 
Tel. 0393–12185 
vaggerydsplat@navnet.se 

Plåt- och Ventilationsgrossist 
Jönköping
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