
Sigge Ringström
filatelist, forskare
och filantrop

av Sven Olof Forselius

"Det var en gång" . . . - Ja, så börjar ju de
flesta sagor och berättelser. Det här är en så-
dan berättelse, men med den skillnaden att
det är en sannsaga, en berättelse som i hög-
sta grad är förankrad i verkligheten och som
handlar om sådant som de facto har hänt.
Det är sannsagan om Sigge Ringström , in-
ternationellt känd filatelist och donator som
med kunn ighet och klokskap , parad med
känsla och klur ighet, byggde upp sina stora
samlingar, som senare kom att lämnas i do-
nation till eftervärlden som studiematerial
och källa for seriös filatelistisk forskning.

Vem var då denne Sigge Ringström, som
själv bäst trivdes att verka i det tysta och
som valde att skänka sina samlingar till
forskn ing, hellre än att avyttra dem och där-
med få möjlighet att leva ett liv i lyx och
överflöd ? Låt mig försöka ge er en bild av
mannen och hans verk och vad kan då vara
bättre än att börja historien från allra första
början , eller för att vara mer precis, är 1908.

Trogen sin hemstad

Den 1 oktober 1908 föddes Sigge Ringströ m
i den stad han skulle bli trogen hela sitt
liv - Trelleborg. Från ett foto taget 1912 ser
vi den da 4-ärige Sigge titta ut genom ett
fönster på bottenvån ingen i det hus där han
föddes. Det var fastigh eten "Hvalfi sken"
som låg vid Nya Torget i Trelleborg. H uset
byggdes 1898 och byggherren var ingen mi n-
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dre än Sigges m am m as m osters m an , läder-
h an dlaren Lars H ansson .

D et berättas att denn e Lars H an sso n
kom m it över tom ten från ett konkur sbo för
5.000 kron or och att han sedan lät bygga
det hus, som av m ånga an sågs vara ett av de
förnäm sta och vackraste i h ela staden , kan-
ske det allra fin aste. H uset finns tyvärr in te
kvar idag, u tan revs 1971.

Sigge berätt ade själv vid en in tervjuserie
jag gjorde m ed honom i tidskriften N ordisk
Filateli för m ån ga år sedan , att h an m ycket
väl kom ih åg h uset där han växte upp till-
sam m an s m ed sin lillebror Agne. Fam iljen
in te bara bodde i ett fin t hus, m an h ade
också något så ovan ligt på den tiden som
au tom obil.

Sigge h ade är 1913 h unni t bl i h ela 5 är
gam m al och b lev då in tresserad av frim är-
ken , insp irerad av en sam lande m orbroder.
D enne snälle m orbror lät Sigge leka m ed en
del bun tvara och brydde sig in te så mycket
om att gossen iblan d klipp te bort tän derna
på m ärkena för att få dem lite snyggare och
för att det h ela sku lle se lite o rden tl igare ut .

N är Sigge så sm ån ingom börjat sko lan
och fått ett eget frimärksalbum , var det slu t
på leken och in tresset för frimärken tog fart
på allvar. Så här berättar Sigge själv :

"Ja, nu blev det frimärken för hela slanten -
både bildligt och bokstavligt talat. Alla peng-
ar jag fick in eller tjänade på olika småsysslor
omsattes i frimärken. Tänker man tillbaka på
den här tiden, så fanns det mycket att köpa
och priserna var inte heller så upptrissade
som de många gånger är idag. Självklart gior-
de även jag, som så många andra, en massa
dumma inköp, men om man som jag fortsät-
ter envist att samla så vet man att vissa saker
blir bättre om materialet får några år på
nacken. Det som är verkligt dåligt kan man
ju alltid försöka sälja eller byta bort. Tiden
arbetar för en och har man hållit på i 75 år så
blir det mesta ganska hyggligt till slut.

Självklart har jag genom åren kommit
över en hel del objekt mycket förmånligt,
men det skäms jag inte för. Det gäller inom
filatelin, som i så många andra områden, att
kunskap betalar sig. Om man studerat ett

område noggrant och länge kan man också
dra slutsatser av vad som hänt under en lång
tidsperiod. Det ger naturligtvis ett försprång
i jakten efter bra objekt till rätta priser. Jag
har ju inte haft tillgång till en allt för fet
plånbok och har därför inte kunnat köpa in
hur som helst. Jag har fått lov att prioritera
och det tror jag varit mycket nytt igt. Då får
man göra klart för sig vad man vill satsa sina
begränsade resurser på."

Grunden till Sigges sam lingar lades dels
m ed den roo-lapp han vid sin födsel fått av
sin förm ögna m oster, och dels m ed ett arv i
bö rjan av 1930-talet pa 1o .ooo kronor, en
icke föraktlig sum m a på den tiden . D e flesta
rådde Sigge at t satsa på Kreuger-papper, nå-
go t h an lyckligtvis avstod från . N ej - det
b lev inga aktieaffärer, ett som det visade sig,
klo kt beslu t. D et b lev frim ärken i stället.

För 1o .ooo kron or i början av 1930-talet
kun de m an köpa en hel del frimärken , och
m ycket av det Sigge då förvärvade h ar na-
tu rligtvis st igit våldsam t i värde. An nat kan
ha h aft en m er b lygsam u tvecklin g m en
kanske varit väsen tliga objekt ur ren t filate-
list isk synpunkt och av den o rsaken värde-
fulla. Sigge hade redan från början den utta-
lade in ställn ingen att endast satsa p å kvali-
tet , för det betalar sig alltid i läng den - bäde
ekon om iskt och filatelist iskt.

Med det välko m na arvet gen om tänkt
p lacerat i frim ärken fortsatte Sigge kon tinu-
erligt att köpa och bygga vidare p å sina
sam lingar. Trots en b lygsam m ån adslön på
75-125 kronor b lev det än da pengar över till
frim ärksinköp . Vad var det då Sigge satsade
sina pengar på? Så h är svarade han själv :

"Som för de allra flesta på den här tiden i
landet var det Sverige som gällde. Utöver
Sverige intresserade jag mig också för finsk
ängbätspost och Tammerfors' lokalpost.
Även Europa samlade jag och fick ihop en
nära nog komplett katalogsamling, där bara
ett märke - Moldau 81 parale - saknades.
Det som kanske roat mig allra mest är dock
min samling helsaker. Bara Danmarksdelen
omfattar 150 .0 0 0 nummer och dä jag samlat
helsaker från hela världen förstår Du att det
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är en hel del material att hålla ordning på.
Fortfarande arbetar jag dagligen med att
montera och katalogisera mina samlingar av
helsaker."

Under de år som Sigge samlade, byggde han
in te bara upp sina samlingar, han skapade
också ett internationellt kon taktnät, vilket
var en av de viktigaste förutsättningarna för
att han skulle lyckas i det steg han stod i be-
grepp att ta - näml igen att ägna sig åt fri-
märken på heltid.

Som alla samlare vet, är det inte bara
fråga om att köpa in objekt, man måste ock-
så avyttra sådan t som av olika orsaker inte
längre hör hem ma i samlingen . Det kan
också vara så att man vill kvalitetsförbättra
vissa områden , eller helt enkelt tvingas att
avyttra vissa objekt för att finansiera inköp
av andra. Alla samlare blir av nödvändighet
lite av handlare samtidigt. Så också Sigge.

Att ägna sig på heltid åt frimärken inne-
bar dock att Sigge skulle få ge upp sin an-
ställning och den trygghet som en liten men
stad ig inkomst innebar och ge sig ut på en
osäker och svårbedömlig bana. Inte minst
fick Sigge själv många gånger erfara att
många av hans kon takter kunde vara nog så
svårflirtade och att affärer inte alltid var så
lätta att genomföra.

Ett exempel på detta finner man i ett
sparat brevkort avstämplat Stockholm den
17 jun i 1938, ställt till - S. Ringström , Oster-
vängsvägen , Trelleborg, Suede - med följan-
de kärva meddelande : "H ärmed få vi med-
dela Eder att vi f.n . icke hava intresse för
omskrivna frimärken . H ögaktn ingsfullt . Ak-
tiebolaget H arry Wennberg."

Starten på Sigges bana som "heltidsar-
betande" filatelist blev dessu tom fördröjd
och anledn ingen var att andra världskriget
hade brutit ut just som han stod i begrepp
att starta sin verksamhet. Nu fick planerna
läggas på is för tillfallet och det var in te
förrän 1946 som Sigge pa heltid kun de ägna
sig åt det som alltid varit det stora och allt
överskuggande in tresset - frimärken .

Sitt stora kon taktnät på in ternationell
n ivå höll Sigge dock vid liv så gott det gick
under hela tiden kriget varade, men många

av de forna vännerna var nu borta för alltid.
Sverige hade förskonats från att vara krigs-
skådeplats medan resten av Europa, med
undantag av Schweiz, till sto ra delar låg i
ruiner. Det var till detta Europa som Sigge
nu, många gånger tillsammans med hustrun
Gurli, begav sig ut och systematiskt besökte
de frimärkshandlare som ännu fanns kvar.

Inköpsresorna varade ofta flera veckor i
sträck och kunde företas utan allt för stora
kostnader eftersom allt var billigt, ätmi nsto-
ne om man hade de på den tiden goda
svenska kronorna att betala med . Den inter-
nationella frimärkshandeln hade under kri-
get gått på lågvarv och de europeiska hand-
larnas lager var välfyllda. Med Sigges skarpa
blick för nyanser, ev. feltryck och or iktigt
beskrivna och felaktigt prissatta objekt blev
dessa resor till formidabla fyndresor och
Sigge kunde fördelaktigt köpa in allt det
som in tresserade honom .

En grund läggande regel hade han dock.
Det som förvärvades skulle vara av högsta
möjliga kvalitet och han slutade aldrig i sina
strävanden att just kvalitetsförbättra de sam-
lingar han byggde upp . Paret Ringström
blev under den här tiden efter kriget välkän-
da och välsedda kunder i de flesta frimärks-
affärer ru nt om i Europa. Utställningar och
mässor ingick också som mål vid de många
och långa resorna, allt för att ytterligare för-
kovra sig inom skilda områden av filatelin
men också för att känna hur marknaderna
utvecklade sig och vad som var värt att satsa
på.

Man kan nog med fog påstå att Sigge
Ringström var en av de mest kunniga och
välinformerade filatelister vi haft i vårt land .
Lägg till detta en alldeles speciell talang att
se nyanser, en förmåga att aldrig glömma de
objekt han sett och en mycket klar uppfatt-
ning om saker och tings värde, så har n i sin-
neb ilden av en framgångsrik filatelist.

Så omfattande hade Sigges inköpsresor
på kontinenten varit att hans "överskottsla-
ger" blivit sä stort att han under 1947 kunde
komma med sin första offen tliga offert. I o f-
ferten finner man ett utbud av svenska fri-
märken till priser som för oss idag verkar yt-

terst humana. 4-skillingar i ol ika nyanser of-
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fereras och priserna ligger pa mellan 8- 24
kronor beroende på nyans och kvalitet, men
man måste då betänka att vi talar om en
prissättning som gjo rdes fö r över 5o är se-
dan och att vi idag rör oss med helt andra
belopp .

In tressan t är det dock att studera Sigges
offerter från denna hans första tid som aktiv
filatelist på heltid . I första hand erbjuder
han sina kunder frimärken från de nordiska
länderna inkl. Danska Västindien , men det
förekommer även andra länder och special-
områden . O fferterna är mycket om fattande
och man märker att det finns lagerkapacitet
bakom. Det är inte bara offerter som distri-
bueras till p resumtiva köpare vid den här ti-
den , utan man uppmärksammar även an-
nonser i fackpress med specialerbjudanden
och inte minst uppmaningar till samlare att
lämna in objekt till, av herr Ringström, an-
ordnade anbudsauktioner. Det var med an-
dra ord på bred fron t som Sigge etablerade
sig på marknaden .

Grunden till hans stora framgång kan
dock härledas till de talrika och lönsamma
utlandsresorna där Sigge mer eller mindre
köpte allt som fanns att fa inom de områ-
den han satsade på.

En h istoria som Sigge själv tyckte om att
berätta var när han vid ett tillfålle besökte
en handlare och frågade efter nordiskt mate-
rial och fick till svar : "Nej jag har ingen ting
kvar, det var en svensk här för en tid sedan
och köpte allt som fanns." Svensken var na-
turligtvis Sigge, men det talade han in te
om, eller att han den gången köpt av hand-
larens medarbetare i affären .

Resenären

Som vi redan kunnat konstatera reste Sigge
mycket. Med fog kan man dock påstå att
ingen resa företogs som in te på ett eller an-
nat sätt kunde kopplas till frimärken . An-
tingen gällde det inköpsresor eller så var det
besök på utställningar och mässor som var
aktuellt.

O fta ser man fotografier av Sigge från
just sådana evenemang och man slås då av
att han , till skillnad från många andra, har

sin hustru Gurli med sig, och han sade själv
vid en in tervju :

"Vi har nog oftast försökt att hänga ihop på

resorna och tycker också att man far ut så

mycket mer om m an är två som kan dela på

upptäckter och upplevelser. Två par ögon ser

ju också mer och eftersom Gurli själv är road

och kunnig filatelist hjälper hon mig ofta att

h itta in tressant material. Detta att hon är

road filatelist innebär säkert också att hon

får u t väldigt mycket mer på dessa resor än

vad en som in te har något in tresse av frimär-

ken alls upplever."

Det förekommer dock b ilder - även om de
in te är mänga - frän resor där det verkar
som om paret Ringström tar sig lite ledigt
och ses tillsammans med "vanl iga" männis-
kor, dvs. sådana som anser att frim ärken en-
dast har en postal funktion och är något
man slickar på och använder till sina kuvert
eller vykort.

En speciell resa som varken Sigge eller
Gurli någonsin kunde glömma var då man
vid ett tillfålle befann sig i Luzern. Besöket
där sammanföll med Sigges födelsedag och
en vän i den trängre bekan tskapskretsen
lyckades ordna "hemmagjorda" telegram
med lyckönskn ingar från cheferna vid några
av de största bankerna i ett stort an tal län-
der run t om i världen . Telegrammen inflöt i
en jämn ström till Sigge på ho tellet och det
hela slutade med att hotelldirektionen satte
igång med VIP-behandling av det ring-
strömska paret, innebärandes bl.a. champag-
ne, blommor och frukt på rummet och
mycket annat. Paret Ringström fick dock
aldrig klart för sig om hotelldirektionen för-
stod att det var "spök" med telegrammen,
eller om man spelade med i upptåget.

De många resorna gjordes främst för att
skaffa frimärken, brev och helsaker till de
allt mer omfattande samlingarna och för
Sigge var borta nog bra, men "hemma allra
bäst". Trelleborg var hans stad, där bodde
han hela sitt liv och där verkade han och
där slutade han också sin bana.
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Samlaren och forskaren

Vi har tid igare kunnat konstatera att Sigge
var en av de mest kunniga och välinforme-
rade samlare vi haft i Sverige. H an fortsatte
också under alla år att kvalitetsförbättra sina
samlingar. O m tillfälle gavs byttes frimär-
ken , brev och helsaker ut om något bättre
objekt dök upp på marknaden .

Sigge var dock inte enbart samlare utan
minst lika mycket forskare. H an studerade
ingående de områden han in tresserade sig
för, och tog reda på så mycket han kunde
om allt som rörde det aktuella landet och
dess postala h istoria. Med sitt goda syn min-
ne kunde han även tillgodogöra sig allt det
han såg på utställningar, mässor och på auk-
tioner och därmed utöka sitt vetande och
kunnande, även om han själv in te råkade ha
objekten i sina samlingar. H an blev också
en formidabel källa att ösa vetande ur, till
glädje för många filatelister både i vårt eget
land och internationellt.

Ingen skall dock tro att Sigge fick allt
detta till skänks. Det låg mycket hårt arbete
och många timmar bakom den kunskaps-
bank Sigge förfogade över, vilket återigen
befäster den gamla sanningen, att ingenting
kan ersätta kunskap , då det gäller att samla
eller att handla med frimärken .

Sigge var inte av den besvärande typ,
som tränger sig på med sitt vetande och
som gärna blir något av filate listiska "b esser-
wissers". H an hade i stället en mycket för-
synt framtoning och delgav sina kunskaper
först sedan han tillfrågats och då ibland en-
dast till sådana han tyckte om och hade för-
troende för.

Sigges stora kunnande kom dock filate-
lin till del på många sätt. Sålunda anlitades
han som juryman vid en rad nationella fri-
märksutställn ingar och han ingick även i
den internationella jury som arbetade vid
den stora frimärksutställningen "Stockhol-
m ia 74". Sigge blev dessutom "auktori serad"
av myndigheterna i Trelleborg, som officiell
filatelistisk värderingsman . H an an litades
även som internationell expert inom en rad
områden och blev därmed in te bara själv
känd och uppskattad, utan också lite av

svensk filatelis ansikte utåt.
Vad var det då som Sigge själv samlade

på och som blev föremål för hans forskar-
gärning? För att få en uppfattn ing om detta
ordnade jag ett sammanträffande med Jan-
O lof Ljung i Trelleborg. Jan-O lof sitter med
i styrelsen för "Stiftelsen Sigge Ringströms
Museum för Filateli" och var en mycket god
vän och förtrogen till Sigge. Med Jan-O lof
som sakkunn ig guide gav vi oss tillsammans
ner i "de djupa källarvalven" i Fören ings-
sparbankens moderna lokaler i Trelleborgs
city.

I en egen avdeln ing i valvet finner man
de filatelistiska skatterna, väl skyddade bak-
om glas och ram i ett av Sigge själv konstru-
erat "dragskäpssystem", där ramar med al-
bumblad kan dras ut och skjutas in .

Vi börjar från början och min guide drar
ut de första ramarna. Jan-O lof, som visat
samlingarna många gånger förut och vet
vad som finns att se, säger:

"Vi tittar bara som hastigast, och på det mest

in tressan ta. H är finns så mycket att vi kan

stå i tim mar och kanske dagar om vi skulle

gå in i detalj och det skulle b li allt för omfat-

tande. Jag ger d ig bara ett sm akprov och re-

kommenderar i stället alla intresserade att

själva kom ma hit och studera. Det finns för-

utom alla objekt i ramarna än nu mycket mer

material i de stora p låtskåp du har bako m

Dig. Där förvaras sådant som än nu in te

monterats och där finns också det mesta av

Sigges förfilateli och helsaker. Men låt oss

börja med att titta på ramarna i den första

sektionen ."

Skillingmärken

Det kan inte hjälpas att man blir lite knä-
svag när man ser anhopn ingen av 3-skil ling-
ar i Sigges samlingar. Totalt finns det ett So-
tal, i nyanser, på brevstycken och brev. Alla
exemplar är av hög klass, somliga utan tve-
kan praktexemplar. Ett objekt som jag sär-
skilt faster mig vid är ett b revstycke med 3
och 4 skilling banco förstadagsstämplade. 4-
skillingar finns naturligtvis i massor, själv-
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klart i alla nyanser och in te bara som singel-
märken , utan också i strips och block samt
på brev. Vad sägs t.ex. om ett brev med den
svåra skiffergrå nyansen , eller ett annat brev
med ett exemplar av leverans n ? Kuriosa
och stämpelvarian ter finns i mängder och
många i verklig lyxkvalitet.

6-skillingar i nyanser är alltid vackert att
skåda, liksom ett brev till Schleswig-H ol-
stein med 21 skillings porto bestående av tre
6-skillingar och en 3-skil ling, eller varför in te
ett brev med tva 6-skillingar och en 3-skil-
ling, dvs. med portot 15 skilling till H am-
burg?

8-skillingar finns naturligtvis att studera i
alla förekommande nyanser, med kur iosa
och stämpelvarian ter. Många vackra brev
med 8-skillingar finns också att se. Samma
sak gäller 24-skillingarn a, där man ocksa
finner ett an tal intressanta brevstycken .
Samtliga skillingvalörer finns dessutom med
tidigaste kända avstämpling.

Brevklipp frankerat med 3 och 4 skilling banco,
avstämplat i Nederkalix utgivningsdagen

den 1 juli 1855. Unikat.

Brev t ill Nice, Italien, från Stockholm den 28 januari
1858, f rankerat med 3, 4 och 24 skilling ban co .

Vapenmärken

Av Vapenemissionerna finner man alla de
olika trycken represen terade, även 1885 ärs
p rovtryck.Vi h ittar också en vacker uppsätt-
n ing av färgprov för Vapenu tgåvorna, tryck-
ta med skillin gklicheer.

Albumbladen som i sina ramar dras
fram i ljuset är fyllda med mängder av
strips, block, b revstycken och brev. Ett eldo-
rado för specialsamlaren ! Alla valörer finns

a  e a ,
a

• + ( ±.ty :
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Brev t ill Altona i hert igdömet Holstein
från Gefle den 30 juli 1857,

frankerat med en 3 och t re 6 skilling banco .
Ex Rothschild.

Brev t ill Havanna, Cuba,
frankerat med 243 öre vapentyp.

Porto till Väst indien via Ostende och
England 1859-1863. Unikat .
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i nyanser och med en mängd olika stämplar,
in te minst utländska nummerstämplar.

Speciellt två brev kan nämnas. Jag tän-
ker då på det fantastiska brevet till Cuba,
frankerat med 4 x 50 + 1 X 24 + I X9 + 2 X 5
öre, tillsammans hela 243 öres porto. In te
bara ett un ikt, utan också ett mycket vackert
brev! Bland breven h ittar vi också ett trev-
ligt ångbåtsbrev med 2 x 12 + 1 X 5 öre, totalt
29 öre , sän t till Berlin med postångaren O s-
car.

Många verkligt in tressan ta och vackra
kombinationer med Vapen- och Lejonemis-
sionerna finns dessutom på brev och brev-
stycken .

Ringtypsmärken

Samtliga tre Ringtypsemissioner, dvs. tand-
nin g 14 , 13 samt 13 med posthorn, finns i ny-
anser och med alla för tiden gällande stäm-

peltyper. Bland singelmärkena kan man
bl.a. se 1 riksdaler med dubbeltryck och
bland breven ett vackert med portosatsen 4
x 20 öre med posthorn skickat till Tah iti.

Feltrycket 20/30 finns i både ett ostämp-
lat och hela fem stämplade exemplar. Inte
m inst Ringtypsavdeln ingen borde vara en
underbar källa för specialsamlare att ösa ur.
H är finns nog allt som kan tänkas av kurio-
sa, varianter, feltryck och portoko mb inatio-
ner.

Helsaker

H elsaker var något som verkligen låg Sigge
varmt om hjärtat, och det råder inget tvivel
om att hans samling svenska helsaker är den
största som någonsin skapats. Allt finns
med och lite till. Detsamma kan sägas om
samlingen med fin ska helsaker under rysk
tid, som även den torde vara un ik. Då det

Brev frankerat med fyrblock 20 öre ringtyp t. 13
adresserat til l " H.M.S . Vanadis, Society Islands, Tahit i" 1884.
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Gustaf V i medaljong, 12 på 25 öre med upp- och nedvänt pätry ck.

gäller den isländska samlingen är den troli-
gen den största, men där är man lite mer
försiktig för man vet inte riktigt vad som
kan finnas på en del andra händer.

Specialsamlingar

Förutom de samlingar från de nordiska län-
derna som redan nämnts, kan jag tala om
att Sigge också hade en fan tastiskt fin sam-
ling Svensk förfi lateli samt en omfatt ande
samling Finsk ångbåtspost och Finsk stads-
post. H an lyckades också få ihop en stor
och in tressant samling N orsk stadspost i
mycket hög kvalitet, innehållande många
brev.

Går vi utan för Norden h ittar vi en om-
fattande sam ling från baltiska Wenden  - nu-
varande Lettland - med märken och helark.
Ett ark av 1862-ärs utgäva finn s med tvä
märken i tete-beche. Ett ark 1866-1870 ärs ut-
gåva av "O valer" finns också det med ett

par i tete-beche.
Beger vi oss ändå längre bort från våra

farvatten kan vi studera en mycket speciell
samling: - "HA PA G" Hamburg A merica-
nische Packetfahrt  -  A ktien  -  Gesellschafi , med
mängder av märken och brev. En annan ,
enormt omfattande, samling visar Suez-ka-
nalkompaniets frimärken i nyanser, i block
och på brev. Samtliga valörer finns också
som nytryck i helark rn x 12 märken , gjorda
efter det att originaltryckstenarna stulits.

Då det gäller landssam lingar kan näm-
nas en rad mycket vackra och intressan ta ex-
ponat med frimärken - stämplade och
ostämplade - block och brev från olika län-
der i Europa, bl.a. Luxemburg, M onaco, Por-
tugal, Spanien, Ungern och ita lienska smästa-
ter (Neapel, Parma, M odena, Toscana, Romag
na och Sicilien) . Vidare finner vi Tyskland
(Preussen, Bay ern, Sachsen, Wiirtemberg samt
Thurn & Taxis) .
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Brev frankerat med fyra 5 cent Suez kanal kompaniet , bläckmakulerat " 19 j u il" .
Ankomststämplat Port Said 19.7.1868. Ex Steindler.

Förflyttar vi oss till varmare breddgrader
h ittar vi samlingar från några av Sigges verk-
liga specialområden , nämligen La Guaira
och  S:t Thomas  i Västindien . Singelmärken i
nyanser och typer, helark, brev - ja allt
finns, inte minst in tressan ta portokombina-
tioner på brev.

Jag nämnde förut att allt inte finns mon-
terat och exponerat i de speciella ramarna
utan en hel del finns i lådor i plåtskåp vid

sidan om . Det finns med andra ord ett
enormt material att studera, men man mås-
te veta vad man skall leta efter, annars är ris-
ken stor att man blir fascinerad av allt man
ser och tiden rinner iväg. O ch tiden går fort
där nere i valvet, det kan jag intyga.

Vi har kommit till slutet av denna
specialvisn ing, som syftat till att ge mig en
allmän inblick i vad som ingår i de sam-
lingar Sigge donerat. Man blir onekligen
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enormt imponerad , in te minst då man tän-
ker på hur mycket in tresse, kunskap, tid och
pengar som ligger bakom allt det man fått
se. Bara monteringen av alla de eleganta
och för varje samlingsområde specialritade
albumbladen måste ha tagit massor av tid,
men så har det också blivit mycket över-
skådligt och vackert.

Jan-O lo f börjar skjuta in ramarna på
plats i sina speciella sektioner, stänga och
låsa plåtskåp, släcka ljuset och slutligen låsa
valvdörren in till "det allra heligaste". -
Men vän ta - visn ingen är in te riktigt slut
ännu . Komna ut i den yttre hallen visar Jan-
O lof mig på den specialsamling "T elleborg -
Sassnitz Färj etraf k" som finns monterad

run t om på väggarna. Det är en fan tastisk
samling som här visas, med massor av brev,
vykort och dokument med specialstämplar,
allt med anknytning till färjetrafiken . Där
finns också en specialsamling Trelleborgs-
stämplar, med alla förekommande varianter
och typer, som singelmärken, i block och på
brev. Exponatet skulle utan vidare kunna
klassas som en omfattande svensk lands-
samling, men betänk då att detta är en hem-
ortssamling - där allt är avstämplat Trelle-
borg!

Enbart de samlingar som visas här ute i
hallen skulle säkerligen inbringa ett sjusiff-
rigt belopp om de såldes på auktion . Vad är
då allt värt som ligger inne i valvet? Ingen
vet, och ingen kommer att få veta det. Sam-
lingarna är nämligen in te till salu , utan skall
finnas kvar till glädje för kommande genera-
tioner filatelister. Detta var Sigges vilja och
avsikten med donationen .

Utmärkelser

Det sägs att man in te kan bli p rofet i sitt
eget hemland och nog kan det ligga en hel
del i det påståendet, speciellt i Sverige där
vi svenskar har så svårt att erkänna duglig-
het och berömma framgångar hos våra
egna. Nu var dock Sigge ett undan tag från
regeln eftersom han verkligen både erkän-
des och uppskattades här i landet, även om
det var utomlands som det förnämsta bevi-
set på hans storhet kom att tillerkännas ho-
nom, med bl.a. signerandet av "The Roll of
Distinguishe d Phi latel ists" i London 1977.

Sigge Ringst röm
visar stolt upp St randellmedaljen för

Folke Löfström och Holger Olsson samt
t ill höger Tomas Bjäringer.
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D en na u tm ärk else, som instiftades 1920, är
en av världens främ sta filatelistiska heders-
bety gelser. N är Sigge skrev pa "ru llan" 1977
skedde det sam tid igt m ed tre andra m ycket
förtjän ta filatelister : D onnar A. D rom berg
(Fin lan d), Enz o D ien a (Italien) och D erek
Palm er (England).

Den förste svensken som signerade "Th e
Roll" var för övrigt N ils Stran dell, som själv
h ar fått ge sitt nam n till en sven sk fila-
telistisk hedersbetygelse. Stran dellm edaljen ,
som är Sveriges Filatel ist-Förbunds högsta
utmärkelse, erhö ll Sigge redan 1969.

Författarskap

1983 var det dags fö r en ny u tmärkelse. Den
26:e earlen av C rawfo rd lät är 192o in stifta
en m edalj, so m sku lle u tdelas för fram ståen-
de litterärt arbete in om filatelin . D en i dub-
bel bem ärkelse tunga guldm edaljen u tdelas
i Lon don och en dast en gån g om året och
då till författaren av det årets bästa litterära
f latelistiska verk. 1983 b lev det Sigges tu r att
få den förnäm liga utm ärkelsen för de två
första vo lym erna om skeppspostm ärken -
The private ship letter stamps of the world, som

han tillsam m ans m ed engelsm ann en H . E.
Tester och fran sm ann en Jean d' H um ieres
gav u t.

Böckerna är skrivn a på engelska och ko r-
resp on dens en m ellan herrar Tester och
Ringström var un der arbetets gån g en orm ,
vilket säckvis m ed brev, de båda förfat tarna
em ellan , vittn ar om . Sigges fru Gurli var
den som ren skrev m an us och senare korrek-
tu rläste allt innan tryckn ingen . The p rivate
ship letter stamps of the world, som om fattar
tre delar, är alla att betrakta som ren a h an d-
böcker. Inga prisno terin gar förekom m er.

Första delen , The Caribbean (1977), om -
fat tar företrädesvis St. Thomas, La Guaira,
Danska Västindien, Puerto Cabello och St. L u-
ca, m en behandlar även "HA PA G" samt
The Roy al M ail Steam Packet Company . Boken
visar m ärken , ark, h elsaker och brev sam t en
uppsjö av varian ter, kur iosa och stäm plar.
Många illustration er är i färg och i slu tet av
boken finns även faksim iler av helark från
La Guaira gio rda 1976. In tressan t är ocksa at t

studera b ilder på de o lika postbefordrande
fartygen m ed destination sorter inom om rå-
det, tillsam m an s m ed ka rtor över de olika
öarna. All text är på engelska.

D en andra delen i serien , A ustralia -  Eu-
rope  -  South A merica (1981), är uppby ggd pa
ensartat sätt som del I och är även den en
ren han dbok, likaså m ed engelsk text.

Del tre ,  The Suez Canal Company (1985)
är också den en ren h an dbok, o troligt detal-
jerad . H är visas de olika m ärkena i o riginal
och i förfalskn ingar. M an h ar position sbe-
stäm t de olika m ärken a i arken och m an vi-
sar även m ängder m ed brev och olika stäm -
p eltyper. Illu strat ion erna är i svart/ vitt och
texten är helt igenom på engelska.

Förutom denn a serie m ed skeppspost
gav Sigge även u t en detaljerad han dbok
m ed t iteln Danmarks, Slesvigs, Dansk Vestin-
diens, Islands helsager (1968, 1985) och h är rö r
det sig in te enbart om en h an dbok utan
också om en katalog, eftersom de olika ob-
jekten h ar p risno terin gar. Inn ehället omfat-
tar b l.a. en kla och dubbla b revkort, tjän ste-
brevkort , trycksakskort , korrespondenskort
och aerogram . Boken är mycket detaljerad
och beskriver nyans er och visar m ängder av
in tressan ta avarter, kur iosa och feltryck. Il-
lustratio nerna är m ånga och sam tl iga är i
svart/ vitt . Boken är skr iven på danska och
sam tl iga p risangivelser är i danska kronor.

Ytterligare ett alster som bär Sigges sig-
natur, den na gån g som m edförfattare till
Sten C h ristensen i Trelleborg, är handbo-
ken / katalogen The p rivate local p ost of Den-
mark (1974). D et är en komb inera d hand-
bok och katalog, om fattande b l.a. en in tres-
san t avdeln ing posth isto ria m ed illustratio-
ner från t iden . M an h ar också bem ödat sig
om att tydligt visa varian ter och avarter på
m ärkena genom väl gjo rda delförsto ringar.
Kart or i färg över de o lika om rådena i de
aktuella städerna livar upp in trycket och gör
boken mycket nöjsam att studera. Texten är
på engelska m edan p riserna anges i U S do l-
lar.

Förutom de här n äm nda böckerna skrev
Sigge också m ängder av artiklar inom en rad
o lika om råden . H an h ade ett b rett ku nn an-
de och hans in tressen spän de över ett stort
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Sigge Ringst röm i arbete med sina samlingar.

och många gånger synnerligen specialiserat
falt och han var därför väl kvalificerad att få
C rawfordmedaljen , den speciella "filatelis-
tiska författarmedaljen". C rawfordmedaljen
utdelas av The Royal Philatelic Society i
London . Tyvärr kunde Sigge in te själv åka
över och hämta utmärkelsen , utan det fick
en systerdotter göra i hans ställe.

Sigge som person

Som vi tidigare i många sammanh ang kun-
nat konstatera var Sigge en man , som inte
sökte rampljuset och som in te glänste med
sina kunskaper, sina samlingar eller med
alla sina utmärkelser. H elst arbetade han i
det tysta. Stor uppmärksamhet och högtra-
vande tal låg in te for honom. Därför kan
man inte säga att detta med utmärkelser
och ryktbarhet var något som Sigge lät in-
verka på det dagliga jobbet och de invanda
rutinerna, utan han tog det hela med "knu-
sende ro". H an jobbade på som van ligt med

bl.a. montering och katalogisering av sina
enorma samlingar. D et var arbetsdag alla
dagar - och dom började redan klockan 6
på morgonen !

Sammantaget låter detta som beskriv-
n ingen av en fruktansvärt torr och tråkig
person . Men så var det in te alls. Långt ifrån .
Sigge var visserligen arbetsam och gillade
ordn ing och reda, men han hade en härlig
humor och tjuvpoiksglimte n i ögat. H an var
snabb i repliken och fållde många träffsäkra
och avväpnande kommentarer om sådan t
han in te gillade. Självklart var han glad över
uppmärksamhet, men in te for sin egen per-
son utan för det han åstadkommit.

Samma sak gällde hans författarskap och
hans insatser som juryman . Där var det
hans kunskaper, in te person , som betydde
något. Då det gäller Sigge som äkta man
och familjemedlem vore det naturligt att
fråga hustru Gurli, men hon får väl trots allt
anses som i högsta grad jävig och part i må-
let. Att Sigge och Gurli levt ett helt liv till-
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sammans, rest tillsammans, arbetat tillsam-
mans och haft otroligt mycket roligt och
spännande tillsammans far väl anses vara
svar nog på frågan om hur Sigge var som
äkta man och livskamrat.

Thomas Sivhed, Sigges systerson, som
följde med på många resor runt om i den
filatelistiska världen berättar :

"Morbror Sigge var lite av en sagofigur för

mig och m in syster Estelle. H an var lite bu-

sig, samtid igt som han var seriös och um-

gicks med oss barn mer som jäm like och be-

han dlade oss in te som andra vuxn a brukade

göra.

Självklart lärde Sigge m ig väld igt mycket

om filateli sedan han redan tid igt fått mig in -

tresserad av frimärken och frimärkssamlande,

och när jag blivit lite större fick jag också föl-

ja m ed Sigge på många av han s resor i u tlan-

det, o ftast till o lika auktioner, där Sigge int e

ville skylta med att vara den so m bjöd .

Ja, vi reste mycket tillsammans och hade

verkligen mycket roligt ihop . Sigge var fan-

tastisk på att leta reda på fina objekt och att

p ruta, för vi far in te glö mma att Sigge trots

allt var affärsm an och att det gällde att kom-

ma över objekten så fördelaktigt som möj-

ligt .
Men Sigge var ju in te bara affärsm an,

han var i första hand sam lare och forskare.

J ag tro r därfö r att iden redan tidigt dök upp

hos Sigge att skapa en stiftelse, som skulle ta

han d om och förvalta de sam lingar, som han

beslutat sig för att bygga upp och därefter

donera. Jag min ns att han diskuterade detta

med m ig, kanske i ett lovvärt försö k att tala

om att vi syskonbarn in te skulle räkna med

att fa några frimärken i arv efter honom . Allt

för ofta hade han nämligen upplevt hur

bortgångna äld re kam raters sam lingar sking -

rades och att hela livsverk utplånades, kan-

ske på en enda auktionsdag. Så fick in te ske

m ed de samlingar Sigge byggde upp . Nej,

hans samlingar skulle förvaras så b ra och sä-

kert som möjligt och användas i första hand

till studier och forskning. H an valde med an-

dra ord säkerhet före offentl ighet ."

Så långt Th omas Sivhed . Jag har ju tidigare
nämnt att Sigge ägnade stor kraft och myck-
et tid åt forskn ing och författarskap vid si-
dan av samlandet. Många av de verk som
bär hans signum har tryckts i Sigges hem-
stad Trelleborg och närmare bestämt hos
vännen Rolf Skog, ägare och chef på Skogs
Boktryckeri AB, som in te ligger långt från
Sigges hem. Vi frågade Rolf Skog, hur Sigge
var som kund och uppdragsgivare:

"Noggran n, krävande och ib land lite om-

ständlig men också mycket t revlig och för-

stående. H an hade sin bestämda upp fatt n ing

om hur han ville ha det , men böjde sig, om

man kunde visa att hans önskemål var tek-

n iskt ogenom förbara eller ur ekono misk syn-

punkt in te försvarbara.

J ag tyckte mycket om Sigge. H an var rätt-

fram och ärlig och framför allt, kunnig, kun-

nig utan att briljera med sina kunskaper.

Man kunde fråga honom och fick alltid klo-

ka svar, men han kunde också erkänna att

det var saker han in te kände till. Åtminstone

för stunden . Till nästa gång man sågs b ruka-

de han ha tagit reda på svaren ."

Så säger alltså Rolf Skog, som tryckte
många av Sigges filatelistiska verk. Personli-
gen hade jag många tillfallen att träffa Sig-
ge, dels under min tid som chef för Fri-
märkshuset och senare då jag övertagit tid-
skriften Nordisk Filateli .. Under tiden på Fri-
märkshuset sågs vi dock mera sällan . Sigge
var inte med i den grupp av filatelister som
ofta besökte "H uset" eller deltog i FH :s sto-
ra auktioner som hölls i Saltsjöbaden och
senare på H otel Foresta på Lidingö. H an
deltog säkert, fast inte person ligen och inte
så att det syn tes. Då och då råkades vi dock
på utställningar och mässor och jag minns
att han alltid var ytterst korrekt och kanske
lite reserverad. Vi fick aldrig någon närmare
kontakt under den här tiden .

Det var in te förrän jag hade övertagit
Nordisk Filateli vi fick igång en dialog som
ledde till ett fin t samarbete och trevlig sam-
varo. Jag minns t.ex. hur engagerad Sigge
var då vi lanserade serien om "Portosatser",
som Sigge gjorde i tidskriften tillsam mans
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Sigge Ringström vid ramarna i bankens valv.
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med en annan känd filatelist från Skåne -
Jan Billgren . Isen var bruten oss emellan
och Sigge skrev sedan en rad artiklar i tid-
skriften och d jag pa hösten 1989 fick iden
om att göra en artikelserie med tillbaka-
blickar på Sigges liv under rubriken "Om j ag
inte minns fel  . .. " ställd e han helhjärtat upp
och försåg mig med allt material som jag
någonsin kunde tänkas behöva. Vi hade
många verkligt fina och trevliga stunder till-
sammans i Sigges och Gud is trivsamma
hem i Trelleborg.

Jag lärde känna männ iskan bakom nam-
net och även jag delar de andras uppfa tt-
ning om Sigge. Det var en rättfram och ärlig
person, bestämd i sin uppfattning och oer-
hört kunn ig. Men han var ändå mer, han
var omtänksam och artig, varmt mänsklig
och intresserad av många saker, in te bara
filateli. Jag måste tillstå att jag saknar Sigge,
som männ iska och som vän .

Stiftelsen

Den person som, utom familjen , kanske
stod Sigge allra närmast under alla år var
Tomas Bjäringer. Det var också Tomas Bjä-
ringer som Sigge utsåg som sin ställföre trä-
dare i den stiftelse som skapades 1970 och
som har till uppgift att förvalta Sigges stora
samlingar och se till att hans livsverk blir
väl och säkert förvarat och kommer till nyt-
ta för framtida forskn ing. Stiftelsen in itiera-
des av Sigge och Gurli Ringström och för-
valtas nu av en styrelse, som består av åtta
personer, vilka väljs för tre kalenderår i sän-
der.

Vad är det då stiftelsen förvaltar och hur
skall donationen komma allmänheten till
godo ? Jag låter frågan gå till Tomas Bjäring-
er, som berättar :

"Stiftelsen Ringströms museum för filateli,

som är det korrekta namnet på stiftelsen, sor-

terar under Sparbanken i Trelleborg, där do-

nationen nu också förvaras, och jag citerar

§ 2 i stiftelsens stadgar:

Stifi elsen har till ändamal att äga och förv al-

ta av Sigurd Ringström donerade fi latelistiska

samlingar genom att halla dessa till gängliga f or

allmänheten genom utställningar eller genom att

p d annat sät t bereda intresserade möj li ghet till

fi latelistiska studier.  Så står det i stadgarna,

som också i  § II stip ulerar:  Samlingarna skall

under den tid da de icke uttagit s f or visning eller
bearbet ing förv aras i sluten dep a v id Sparbank-

ens i Trelleborg kontor. Det åligger styrelsen att

faststl l a särs kilda bestämmelser angaende uttag

av samlingarna fran depan, f örv aring utom de-

p an samt angående inventering av samlingarna.

Att Sigge valde Trelleborgs Sparbank för

sitt m useum föll sig säkert gan ska natur ligt .

För det första var bankens lokaler cen tralt

belägna, och valven en så trygg förvarings-

plats man kunde önska sig. Men det berodde

säkert också på att just Sparbankens affärs-

mässiga inställn ing stämde med Sigges all-

m änna syn på saker och ting här i livet och

även passade hans egen personl ighet . Samar-

betet under åren hade också alltid gätt frik-
tionsfritt .

N är Sigge därför, på ett tid igt stadium,

presen terade iden om att förvara samlingar-

na i banken s valv, ställde man självklart upp

även o m det var ett n ågot ovanligt engage-

mang för en bank att ha ett helt museum

inom sina lokaler."

Efter Tomas Bjäringers ord om stiftelsen är
det hög tid att sätta punkt för den här till-
bakablicken på samlaren , forskaren , dona-
torn och männ iskan Sigge Ringström . H ans
filatelistiska gärning fick sitt slut natten till
den 16 augusti 1992. Sigge Ringström avled
pa Trelleborgs lasarett, 84 är gammal.

Säkerligen är det som här framförts inte
det sista, som kommer att skrivas om Sigge
Ringström, denne märklige man , som med
energi och målmedvetenhet, genom person-
lig sparsamhet och gediget kunnande bygg-
de upp storartade och värdefulla samling-
ar - för att sedan , generöst, skänka bort
dem. En man med små krav på yttre fram-
gångsattribut och vidlyftigt leverne. En man
som med dämpad och försyn t framton ing
ändå blev en in ternationellt känd, respekte-
rad och uppskattad personlighet och anlitad
expert. En förunderlig man med ett förun-
derligt liv, och en förunderlig saga, som
trots allt är alldeles sann !

I36 P O ST RYT TA R EN 1998


