
M itt Värmlands frimärken
av Sven-Rune Johansson

Det finns många sätt att samla frimärken
och det finns mycket att lära av en fri-
märksbild . Det märker man när man bör-
jar söka information och finner rika källor
att ösa ur.

Som infödd värmlänning började jag för
ett par år sedan intressera mig för frimär-
ken med motiv som har anknytning till
min barndoms landskap. O ch jag har lärt
mig mycket . Det jag samlat har jag format
till en " frimärksresa" i Värmland. Låt oss
start a i Karlstad .

Centralort en
Residensstaden Karlstad ligger vid Klaräl-
vens utlopp i Vänern, vår största insjö .
H är finns landshövding, länsstyrelse,

rw1••Unde, a,en 198 1 - 86 kom al-
la svenska landskapsvapen

t SVERIGE180 som motiv på rabatt fri-
.___ _.  märken.

domkyrka och många andra centrala
organ . Som symbol för Värmland finns
landskapsvapn et , som kom på ett rabatt-
frimärke 1985. D et har som motiv en blå
ö rn med röd näbb och röda klor på ett
silverfält. Det fick man 1567 av Erik XIV.
T idigare var det en bäver eller järv i land-
skapsvapnet .
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C inung 40 år. Det upp-
: ;  marksammades bl a

med ett fnmarkeshaf-
;} zslkl [y le där en familj eb ild
hr än Solliden Ing/CK

D et finns också ett frimärke med kung-
lig anknytning. Prins Carl-Philip är hertig

S VEN -R UN E J OH A N SSO N är f ödd 1928 i
Kristineham n. Kom 1967 till PFA Sv enska Fri-
märk en, där han f n är av delningsdirek tör. På
PFA har han bl a arbetat m ed PR, inf ormation
och mark nadsf öring av f rimärk en och f ri-
märkssam lande sam t m ed administrativa f rå-
gor. Medf örf attare till bok en Från fjäderbrev
till f lygpost (1974). Sek treterare i Föreningen
Postm usei V n ner sedan 1979.

av Värmland och han är med på frimärket
med kungafamiljen på Solliden.

Den värmländska idrotten är rep resen-
terad pa två frimärken . Till frimärket Ban-
dy (1979) lämnade fotografen Ragnar
H olmqvist ett foto som underlag. Det vi-
sar bl a Boltic-spelaren Bern t " Bempa"
Ericsson. Det andra idrott smärket visar
den duktiga idrott sflickan Ann-Louise
Skoglund på märket Löpning i blocket
Idrott (1986 ).
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Karlstad fick stadsprivilegier 1584 av
hert ig Karl, sedermera Karl IX. Under
medeltiden var det en tings- och mark-
nadsplats med namnet "T hingvalla".
Karlstad blev stiftsstad 1646 och residens-
stad 1779. Till 400-årsjubileet 1984 kom
ett frimärke i häftet Äldre städer med ett
kopparstick av Erik Dahlbergh (1625-
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1703 ). D et ingick i hans verk "S uecia An-
tiq ua et H od iern a" , som avslutades 1715.
Liksom många andra städer har Karlstad
eldhärjats flera gånger. D e avbild ade
byggnaderna finns därför int e längre. D et
gäller bl a den kyrka som syns längst upp
till vänster. D en b rann ner 1719.

Karls tad omkring år 1700 så
som Erik Dahlbergh såg staden.

M ärkesmän och -kvinnor
Flera stora värm ländska personligheter
har uppmärksammats med fr imärken ;
Esaias T egn er, Erik G ustaf G eijer, Selma
Lager löf, G ustaf Frö din g, J oh n Ericsson ,
Lars Magnus Ericsson och N ils Ferlin .

Gustaf Fröding
Strax öster om Karlstad ligger Alsters
b ruk och där föddes en av våra allra folk-
käraste skalder, G ustaf Fröding
(1860- 1911). H an gick i sko la i både
K ristinehamn och Karlstad , där han avla-
de mogenhetsexamen 1880. På hösten
samma år skrevs han in vid U ppsala uni-
versitet , där han studerade t ill 1883 utan
att avlägga något lärdomsprov. D et året

Konstnären Stuig Asberg
har tecknat många port-
rätt frimärken, bl a Gus-
taf Fröding.

hade hans pengar tagit slut så han ate rvän-
de till Värm land . Efter ytterligare en ter-
min i U ppsala vären 1885 började han

skriva i den radikala Karlstads-T idningen .
H ans första diktsamling, G uit arr och
dragharmonika, kom ut 1891. I den till-
d rog sig folklivsskild ringar från hans
värmländska hembygd särskilt int resse.
G ustaf Frö ding d rabb ades till och från av
depressioner och sinnessjukdom men hans
p rodukt ion var trots detta rik .

Vid A lster, " i dungen där göken go " ,
finns en minnessten över G ustaf Fröding.

Esaias Tegner
Reser man från A lster tillbaka till Karlstad
och vidare i sydvästl ig riktning kommer
man t ill Säffle. Strax utanför ligger kom-
ministerbostället Kyrkerud , där en annan
av vara stora skalder , Esaias Tegner
( 1782- 1846 ), föddes. En minnessten
framför bostället erinr ar om detta.

Esaias T egn er blev tidigt faderlös och
måste själv fört jäna sit t uppehälle. D et
gjo rde han b l a hos kronofogden på H ög-
valta gard nordväst om Karlstad , där han

.
'  Tegner-frim ärket har teck-
:  nats och graverats av Sven
;  Ewert med en byst utförd
'  av skulptören Johan Nikl a s

A.cMu44? pg/ström som förebild.

var skr iv- och räknebiträde. H an visade en
märklig stud iebegåvning och fick genom
rika vänner möjlighet att studera. 17 år
gammal skrevs han in vid universitetet i
Lund , där han gjo rde en snabb akademisk
karriär.

Ett par år t id igare hade han fått följa
med sin äldste bror till motsatt a sidan av
Värmland , till Rämens b ruk norr om Fi-
lip stad , där brodern var informator. H är
fick Esaias sitt andra hem . H an fick snart
hjälpa till och hand leda de yngre sönerna i
familjen Myhrman på Rämens b ruk . Men
där fanns också en flicka, A nna, som T eg-
ner fäste sig vid och som 1806 blev hans
h ust ru.

I huvudbyggnaden på Rämens bruk
finns fo rttarande ett minn esru m över
T egn er.
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I Lund blev Tegner adjunkt i estetik år
1805, tf professor 1808 och professor
1810. H an prästvigdes 1812 och blev sam-
ma år professor i grekiska. Biskop i Växjö
blev han 1824. Som biskop deltog han i
flera riksdagar. H an blev ledamot av Sven-
ska Akademien 1818, av Vitterhetsakade-
mien 1821 och av Vetenskapsakademien
1835.

H ans sista år förmörkades av sjukdom.
H an dog i november 1846 pa biskopsgar-
den Ö strabo i Växjö.

L M Ericsson
N är man reser i nordvästlig riktning från
Säffle kommer man t ill Värmskog. Där
föddes på N orrtomta gård en annan stor

I häftet Tekniska nydanare (1976) presentera-
des fem svenska tekniker och deras verk, bl a
Lars Magnus Ericsson.

personlighet, Lars Magnus Ericsson
(1846- 1926). Framför byggnaden finns
en minnessten, en annan vid kyrkan i
Värmskog.

Lars Magnus Ericsson blev föräldralös
när han var 12 år. H an började i smedlära
vid Ch arlotte nbergs bruk och arbetade se-
nare i Arvika och Karlstad . N är han var 20
år fick han anställning i en inst rumenttir-
ma och telegrafverkstad i Stockholm.
T ack vare stipendier kunde han utbilda sig
i Tyskland och Schweiz. År 1876 grunda-
de Lars Magnus Ericsson en finmekanisk
verkstad i Stockholm för reparation av te-
legra tapparater. Samma år spreds nyheten
om Bells uppfinning av telefonen och in-
om kort , 1877, hade Lars Magnus Erics-
son en egen konstruktion färdig - den
första bordstelefonen. Det blev början till
det världsomspännande Telefon aktiebola-
get L M Ericsson, numera med namnet
Ericsson. Lars Magnus Ericsson drog sig

Oen 10 mars 1876
var första gången

l som tal överfördes
i telefon. Lars Mag-
nus Eriksson konst-

i ruerade den första
y Svenska telefonen.

t illbaka från den aktiva ledningen av före-
taget 1903. H an avled i Stockholm 1926.

Selma Lagerlöf
Från Värmskog går färden mot hjärtat av
Värmland - Mårbacka och Rottneros vid
Frykensjöarna. H är föddes på Mårbacka
Selma Lagerlöf (1858- 1940), en av värl-
dens mest lästa författ are.

'
«x

SELMA
LAGE.RO E
is sa y9s t

30 sVERIGE

Selma Lagerlöf-frimär-
ket har tecknats av Stig
s berg efter en byst
från 19 10-talet av
Gustaf Malmquist.

Selma Lagerlöf föddes med en missbil-
dad höftled och plågades hela livet av häl ta
och svaghet . H on kunde int e leka som
andra barn. I stället hänvisades hon t ill
böckernas värld och till samvaron med
äldre människor. Läsningen av svenska
och utländska romantiker och sagodiktare

[ rmn•7
» «

i

SVERIGE
165 9

i

Scenbilder från
Körkarlen (1920)
och Gösta Ber-
lings saga
(1923 - 1924) in-
gick i blocket
Svensk filmhisto-
ria (198 1). Båda
filmerna efter ro-
maner av Selma
Lagerlöf.
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liksom de berätt elser Selma Lagerlö f lyss-
nade till om originella värmlänningar och
deras fester och vidskepelser gav näring åt
hennes fantasi och tid iga fö rfattarfö rsök .
H on bodde på Mårbacka tills hon var 24
år . D å dog hennes far och gården måste
säljas.

H on började på H ögre lärarinnesemi-
nariet i Stockho lm 1882. Efter seminariet
verkade hon som lärare vid flicksko lan i
Landskrona åren 1885- 95.

Selma Lagerlöf gjo rde sin lit terära debut
1890 då hon vann tidningen Id uns p ris
med några kap itel ur G östa Berlings saga,
en roman som fullbordades 1891. I denna
utnyttjade hon det fö rräd av berättelser
hon hört i sin barndom .

H ennes läsebok för folksko lan, N ils
H olgerssons underbara resa, kom ut
1906- 07.

l Nils Holgersson på
:  gåsryggen i konst-
•  nären Petter Pet-

terssons tolkning
} ( ] ) ] ] )

1909 fick Selm a Lagerlöf N obelp riset i
litt eratu r. D et gav henne ekonomiska
möjligheter att köpa tillbaka sitt barn-
domshem M årbacka, där hon sedan bodde
till sin död 1940. H on lät bygga en ny
huvudbyggnad på Mårbacka som blev klar
1923.

Nobelpristagare i
litteratur år 1909
tecknad av Lasse
Soderberg (1969)

Rakt västerut från Mårbacka, på andra
sidan M ellan Fryken , ligger Rott neros,
E keby i romanen G östa Berlings saga. Ro-
manen filmades 1923- 24 med G reta G ar-
bo och i regi av Mauritz Stiller. Idag är
parken på Rott neros ett välbesökt och
omtyckt tu ristmål. Förre ägaren, Svant e

Påhlsson , önskade att de som kom till
Ro ttneros skulle få ut mera än ett besök i
en herrgårdspark med Ekeby och kaval-
jersflyglarna. H an valde därför ut ett
hundratal skulp turer och p lacerade dem
på o lika håll i parken . En skulptur före-
ställer Selm a Lagerlöf sittande i en bekväm
sto l med ansiktet vänt mot sitt kära Mår-
backa.

Stamfrändemonumentet
Strax söder om Rottneros finns ett monu-
ment över invandring och emigration ,
Stam frändemonumentet . D et är utf ört i
granit och föreställer Värmlands kart a.

Frim ärket Pionjärjubileet
(1946) gavs ut till 100-års-
minnet av den första
svenska bosättningen i
amerikanska mellanväs-
tern.

Stamträndemonumentet eri n rar om senare
t iders finska invandring och de många
svenskar som emigrerat från Värmland till
fram föra llt U SA .

Erik Gustaf Geijer
G anska rakt österut från Rottneros och
M årbacka, i Klarälvsdalen, ligger Ransäter
med den gamla bruksherrgården, G eijers-
gården . H är föddes Erik G ustaf G eijer
(1783- 1847) och här finns många minnen

:

i
t lKons tnä,en fina, Fo,seth

lA dhis • har tecknat frimärket med
{  Erik Gustaf Geije r efter en

FF$e',$] ' mälning 1843 av Johan
.a"""M ' Gustaf sa abero

från hans liv. H an var hela livet starkt fäst
vid Värmland .

Vid knapp t 16 ärs ålder skrevs G eijer in
vid U ppsala universitet, där han 1817 blev
p rofesso r i h istoria och där han utfört en
gärning som gjo rt honom till en av de
stö rsta gestalterna i universitetets historia.
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Som h isto rieskrivare hade han en ovanlig
förmåga att gö ra historien levande. På
1830-talet utkom hans främsta historiska
verk , Svenska folkets h istoria, och hans
Minnen, i vilka han skild rade sin värm-
ländska hembygd och upplevelserna un -
der barn- och ungdomsåren .

Vid sidan av den histo r iska forskningen
odlade han även litterära och musikaliska
intressen och b lev under många år medel-
punkten i en stor vänkrets.

Erik G ustaf G eijer slutade sin lärarbana
i U ppsala I846, ett år innan han dog.

Klarälvsdalen
Från Ransäter reser vi norrut längs Klaräl-
ven . Vid färden längs älven kan man se hur
tim ret flyter lugnt och stilla ner mot D eje,
där det bunt as till långa släp . D essa bogse-
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t förekommer fort-
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ras sedan i älven , passerar Karlstad innan
de når slutstationen Skoghall, där de så
småningom b lir till pappersmassa. C irka
15 miljoner timmerstockar flott as varje
sommar i Klarälven .

Efter några mil kommer vi till Ekshärad
med sin ståtl iga röda spånklädda kyrka.
D en invigdes 1686. På kyrkogården är
flert alet gravkors smidda järnkors, de äld-

r r w r e

i" '  Frim ärken m ed 1700-tals-
• l gravkorset från Ekshärad

SYER G E 30 ! ingick i häftet Svenskt
- - - -- ·-----_-···J konstsm ide (7970).

sta frän 1700-talets mitt . Många är tillver-
kade vid bygdens järnbruk i Fö skefors
och H algå. D e flesta korsen har formen av
träd med hängande löv, de äldsta äggfo r-
made, de yngre bjö rklövslika.

Värmland har ett rikt djurliv. D et är lätt
att få se älgar om man ger sig ut i gryning
eller skymning. D et är betydligt svårare
att få en skymt av Värmlands landskaps-
djur , vargen . D et finns en liten stam i
Värmland och den har skapat stora mot-
sättningar mellan dem som vill värna om
vargen och de som vill ut rota den helt .
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Värm lands Jands-
kapsdj ur varg är
m ycket sällsynt
m edan älgen fö-
rekom mer riklig t.

Längst upp i Värmland ligger N orra
Finnskoga, en o rt med ett namn som erin-
rar om den finska invandringen . D en bör-
jade i slutet av 1500- talet på hert ig Karls
in it iativ. U nder denna tid kom stora ska-

... - - - - •  Häfte t Finska ny-
:  IIIZIIIBIEl:lllm!illl byggare i Sverige

•  (1967) erinrar  om
: l månghundraårigT.' e a r °
: Ian Finland och
: Sverige och  om
•  1111.-11111mamm finsk kolonisation i
: . ....... a....&.&.A..a-................ Sverige.

ror invandrare, bl a till Värmland , och
stora aeraler uppod lades genom det så kal-
lade storsvedjebruket . Frimärkshäftet F in-
ska nybyggare i Sverige erinr ar om denna
invandring. Frim ärken med samma motiv
gavs samtid igt ut i F inland .

John Ericsson
Från F innmarken går färden till ö stra
Värm land och Långban, några mil norr
om Filipstad . Långban är ett av världens
mineralrikaste om räden med ca 200 mine-
raler, många dock i så liten mängd att de
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Värmlänningen
John Ericsson
(1803- 1889), en
mångsidig konst-
ruktör och upp fin-
nare.

int e är bry tvärda. J ärnmalmsbryningen
började pa 1500-talet och var mycket om-
fattande på 1700- och 1800-talen . D olomit
b rö ts ända fram till 1972.

I gruvfogdebostället i Lå ngban föddes i
början av 1800-talet bröderna N ils och
J ohn Ericsson, 1802 respektive 1803. U t-
anför bostället finns en minnessten över
b röderna och i den lilla sjön ligger en mo-
dell av J ohn Ericssons k rigsfart yg Mo-
n1to r .

Brödernas far tog anställning vid G öta
kanalbygget 1811. D et gjo rde att de upp-
märksammades av dess högste byggherre
Baltzar von Platen och 1815 fick de börja i
von Platens elevsko la vid kanalbygget.
J ohn Ericsso n deltog en tid i arbetet med
kanalen men sedan han avlagt lantmätar-
examen for han till England . D är konstru -
erade han en ny typ av ångpanna, som
kunde användas i både lokomotiv och
brandspruto r. Med sitt lokomotiv N ovel-
ty deltog han i den berömda tävlingen
mellan ångvagnar. D en gick av stapeln
1829 vid Rainhill pa Liverp oo l-Manches-
ter-banan . N ovelty var snabbast bland de
tävlande men fick en maskinskada och
v ing ades utga.

Efter ett tiotal år i England flyttade
J ohn Ericsson t ill U SA . D är lanserade han
en ny och fö rbät t rad propellerkon str uk-
tion . Men det som gav honom världsrykte
var konst ruktionen av krigsta rtyget Moni-
to r , som var försett med tjockt pansar och
ett kanonto rn . D et sjösatt es 1862 av
no rdstatssidan i amerikanska inbördeskri -
get. Monitor segrade över sydstaternas
Merrimac i sjö slaget på H ampton Roads
samma år. D ärmed bröts sydstaternas
överlägsenhet t ill sjöss och John Ericsson
hy llades som nationalhjälte. H an var då
sedan länge amerikansk medborgare.

John Ericsson , som dog 1889, hade ut-
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t ryckt en önskan att en gång få jo rdas i sitt
gam la hemland . H ans stoft fördes därför
1890 under sto ra hedersbetygelser om-
bo rd på en amerikansk kryssare, transpor-
terades t ill Sverige och gra vsatt es i en kulle
på kyrkogården i Filipstad . Ö ver graven
har rests ett p raktfullt mauso leum med
bl a två kopio r av Monito rs kanoner.

Nils Ferlin
M itt i F ilipstad på en parkbänk, vid Skil-
lerälven, sitt er Filip stadsonen N ils Ferlin
(1898- 196 1) så som skulptö ren K G Beie-
mark såg honom . N ils Ferlin tog realen i
F ilipstad , gick sedan till sjöss och hade
därefter o lika jobb . U nder 1920-talet var
han verksam som revyförfattare och tur-

w5yfff Diktaren och Klara-
}  ,15. _ { bohemen Nils Fer-}  ! } ?? a en bak i tfo-
i .l . .- ? : delsestaden Filip -
• .. stad

nerade i landso rten . H an gav sig sedan till
Stockho lm där han under 30-talet blev en
legendarisk gestalt i Klarakvart eren . H ans
första diktsamling, En döddansares viso r,
gavs ut 1930. Sammanlagt gav han ut sex
d iktsamlingar. I sin diktning gav han ut-
tryck för sin mörka grundsyn , sitt främ-
lingskap infö r de socialt välanpassade och
sin djupa medkänsla med dem som hade
det svårt .

Krist inehamn
Vägen söderut från F ilipstad mot Kristi-
nehamn går bitvis alldeles intill järnvägen .
D et är första delen av Inlandsbanan . D en
bö rjar i Kristinehamn och blev klar fram

h o . # 3,

&q l llill + Balla rna pa frimär-» ',,y p i · g

•  1 ··•1'" ·, :," ,... Jl ket Svenges järnvä-
}  P a a ' i gar 100 är symboli-

g i g SVERI G E  ' serarocksa de  tidi-
r -··'-l!5

j  - - ,._,. · ; gaste järnvägarna.



till Gällivare 1937. S räckan från Sjöändan
och ner till Kristinehamn är en av de äldsta
järnvägarna i landet. Den blev klar om-
kring 1850 och användes främst för att
forsla järn ner till utskeppningshamn en
Kristinehamn. Till att börja med var det
en s k hästbana. Ånglok, byggda hos

. .. . . . . . .. . . . .  "I
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' Loket Fryckstad är
ett av de tidigaste
svenska ångloken.
Det trafikerade ba-
nan m ellan Fryken
och Klarälven från
1856.

Munk tells mekaniska verkstad, kunde sät-
tas in under 1857. Kanske var det likadana
lok som Fryckstad som användes på sträc-
kan Fryckstad - Kil.

Kristinehamn är uppkallat efter drott-
ning Kristina, vars förmyndarregering ut-
färdade stadsprivilegier 1642. Redan då
fanns en viktig utskeppningsplats, Bro, för
järn från Bergslagen.

1 I
i . Frimärket med drott-
t  ning Kristina har ska-
t pats av professor
t Olle Hj ortzberg och
ts gavs ut 1938.

Från slutet av 1600-talet till slutet av
1800-talet hölls i februari varje år en bety-
dande marknad, Fastingen. Under mark-
nadens storhetstid 1730- 1850 hade den
betydelse för hela Sverige. H är möttes b l a
grosshandlare från Göteborg och bruks-
patroner från Bergslagen för att göra upp
affärer om kommande års priser och leve-
ranser av järn, spannmål och virke.

Kristinehamn och dess föregångare har
alltså varit en utskeppningshamn och sjö-

Ett m odernt lin-
j efart yg ing ick i
häftet Sjöfart
(1974).

fart sstad . En av stadens söner, Axel Bro-
ström, startade i mitt en av 1860-talet
fraktfart med en galeas och bildade 1882
An gfart ygs AB Ferm, som blev moderbo-
lag för Broströmkoncernen. En modell av
galeasen Matilda finns i inr e hamnen.

På en udde vid mynningen av sundet
från Vänern in t ill Krist inehamn står sedan
1965 en 15 meter hög skulptur av den

Pablo Picasso
godkände p la-
ceringen av
skulp turen se-
dan ha sett ett
foto av p latsen.

världsberömde spanske konstnären Pablo
Picasso . Den har formen av ett st iliserat
indianhuvud och fungerar som ett sjö-
märke.

I norra Vänerns skärgård använde man
förr isekor. De är bra exempel på lokal
anpassning av småbåtar. De svaga isarna
wwwvwwwwrwwwwrrwwwwwrwwvwrv Frim3rkot
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under t idig vår sammanfaller med gott fis-
ke och kräver redskap som är ett mellan-
ting mellan kälke och båt .

Alfred Nobel
Ö ster om Kristinehamn ligger Karlsko-
ga och Bofors. Vid ärsskiftet 1893/94
köpte stockholmaren Alfred N obel
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Frimärket med A lfred No-
bel (1946) har tecknats av
Einar Forseth.

(1833- 1896) bruket AB Bofors-Gull-
spång, som då var i kris. I köpet ingick
också herrgärden Björkborn, som kom att
bli Alfred N obels bostad . N obel grundade
bl a krutbruket i Björkborn. N amnet N o-
bel är för evigt förknippat med N obelpri-
sen, som delas ut varje år på Alfred N o-
bels dödsdag, den 10 december.

Södra Råda
Låt oss sluta resan längst ner i sydöstra
hörnet av Värmland, nästan på gränsen till
Västergötland . Där ligger en av vårt lands
märkligaste kyrkor, Södra Rada ödekyr-
ka. D en är byggd omkring 1300, är knut-
timrad och spåntäckt både på väggar och
ytt ertak . Den ligger innanför en märklig
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SVERIGE 15

M otivet till frimärket Rå-
dam edaljong (1971) är
häm tat från en av
många berättande tak-
målningar i Södra Råda
ödekyrka.

timrad stockgärdesgard, som är den enda
som finns kvar av alla som har funnits i
landskapet .

Men ännu intressant are är interiören,
som är överväldigande rikt bemålad. Ko-
ret fick sina målningar, bilder av heliga ge-
stalter, är 1323. Kyrkan i övrigt målades
av Mäster Amund 1494. H ans målningar
återger legender och bibliska berättelser,
bl a om den förlorade sonen. En bild som
är motiv på ett 15-öres-frimärke.

O ch här, i sydöstra hörnet av Värm-
land, slutar vår resa som genom frimärken
speglat en del av Värmlands kultur och
personligheter .
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