
Harry Wennberg
-  frimärkskungen

Av Björn Sylwan

Den blivande frimärkshandlaren m . m . Seth
H arry Rudolf Wennberg föddes den 4 mars
1872. D et var ett är dä en hel del annat hän-
de, både på monarkistiska och filatelistiska
p lan . Med kn app marginal hann den späde
gossen uppleva Karl XV:s sista regeringstid
och vapenfrimärkenas final. Då året gick
mot sitt slut hade O scar II bestigit tronen
och på svenskarnas brev satt es ringtypsfri-
märken .

Längt senare, i december 1907 blev Gus-
taf  V  Sveriges regent och så småningom ett
dominerande frimärksmotiv. Men han hade
konkurrens på frimärksfronten . I Stockholm
fanns redan en frimärkskung.

Från Småland t ill Sarpsborg

Delary bruk i Göteryds socken , Kronobergs
län i sydvästra Småland blev platsen för
H arry Wennbergs födelse. Fadern, Wilhelm
August Wennberg (1836-1893) var vid den ti-
den ingenjör i cellulosabranschen . H an pla-
nerade och övervakade uppsättningen av
trämasseindustrier. Till Delary kom han 1867
då det gamla järnbruket på orten omvandla-
des till cellulosafabrik.

N är H arry var fem är, i okt ober 1877,
lämnade familjen Wennb erg Delary bruk
och flyttade en mil österut, till Älmhult.
Där hade W ilhelm Wennberg etablerat ett
gjuteri. Man b lev kvar på orten i tre år. H us-
hållet var stort, H arry Wennberg var den åt-
tonde i en syskonskara på tio . Men två av
barnen nådde ald rig vuxen ålder.

Ingenjö r Wennberg hade övergående ar-
betsuppgifter vilket innebar många upp-
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brott. En stor del av H arry Wennbergs barn-
dom och nästan hela hans skolgång förlades
till Norge där fadern genomförde nya pro-
jekt.

Utflyttningen till Norge skedde den 2

november 1880. Familjen slog sig ned i
H afslund vid Sarpsfossen där ingenjör
Wennberg byggde upp den första sulfatfa-
briken i landet . An läggn ingen kom emeller-
tid snart att ödeläggas av brand . Det blev
upptakten till stora ekonom iska bekymmer
för familjen .

U nder Norgetiden , då H arry Wennberg
med två bröder gick i Sarpsborgs Mid del-
skole, fanns på orten en bokhandel som
hade frimärken i kommission från frimärks-
handlaren Jacob Fischer i Kristiania. Butiks-
innehavaren i den norska huvudstaden var
en o ffensiv affärsman - han annonserade
sin verksamhet i svenska tidningar redan i
jun i 1878. Vid den tiden är det osäkert om
någon av de fataliga frimärkshandlarna här i
landet kommit på en så pass djärv och kost-
sam metod att marknadsföra sig.
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U nge Wennberg var åtta år då hans fri-
märksintresse tog fart och de första förvär-
ven av material från Fischer gjordes. H an
insp irerades av de något äldre bröderna
Ernst och Gustaf och även av sin far som
var en kunn ig och erfaren filatelist .

Stämpelsamlaren

Ingenjören W ilhelm Wennberg var i själva
verket en av Sveriges första, till namnet kän-
da, filatelister. Frim ärksdynastin Wennberg
inleddes således in te med H arry; han bildar
den andra länken i den kedja som fö r närva-
rande spänner över fyra generationer.

Genom hela livet, med början redan på
1850-talet, generalsamlade Wil helm Wenn -
berg i tidens anda. Det innebar att han sök-
te frimärken från hela världen . I vuxen ål-
der, 1862, inledde han även ett framsynt spe-
cialsamlande som då framstod som mycket
säreget.

Ingenjör Wennberg beslöt sig för att me-
tod iskt dokumentera alla svenska ortstämp-
lar - frän verksamma och nedlagda poststa-
tioner. Efter 30 är omfattade den samlingen
8.000 ex. Mer än 3 miljoner frim ärken hade
granskats för att åstadkomma denna äträvär-
da men sedermera sorgligt skingrade sam-
ling. H är fanns också särskilda avdelningar
med ångbåts-, lan tbrevbärar- och järnvägs-
stämplar.

H an hade också en annan stämpelkol-
lektion av ovanligt slag. Den bestod av ett
antal svenska stämpelstampar. H ur han kun -
nat få tag på dem är ovisst. Vanligen in tres-
serar sig stämpelsamlare för stämpelavtryck.
Wilhelm Wennberg hade, förutom dessa,
också ägnat sig att bevara själva redskapen
som ger avtryck, de s. k. stamparna.

Möj ligen hade han samlat in dem under
ären i sydvästra Smäland vid 1870-talets
mitt. Mängder av postlinjer etablerades och
inte mindre än drygt 1.300 nya poststationer
tillkom i landet då kronobrevbäringens
uppgifter övertogs av Postverket ären 1874-
1875. En del av dessa postinr ättni ngar visade
sig ha dålig bärkraft ; inte så få lades ned för
gott efter ett eller två år. Deras stämpelstam-
par blev därmed obehövliga.

Ingenjören Wilhelm Wennberg,
far t ill Harry Wennberg.

Efter oljemålning av konstnären Seth Mart in.
Bild ur  Filatelistiska M eddelanden  nr. 7 1920.

Wilhelm Wennberg hade medlemsnum-
mer 29 i Svenska Filatelist-Klubben som b il-
dades i Stockholm den 21 april 1892. H an
var en aktiv medlem fram till sin tidiga död
den 9 april 1893. Fila telistklub ben hade un-
der ett år en egen publikation . Frimärks-
Samlaren introducerades med ett provnum-
mer 1892. Under 1893 kom den ut to lv gang-
er. Fran januari 1894 uppgick den i Nordisk
Filatelistisk Tids skrift.

Svenska Filatelist-Klubben hade ett
möte på Hotel H amburger Börs den 15 ok-
tober 1892. Till detta hade Wil helm Wenn-
berg tagit med sig sin "lika ovanliga som ge-
digna samling bestående af cirka 8.000
svenska frimärken med olika poststämplar".

Ingenjör Wennberg dog ung, vid 57 års
ålder. Vad som har hänt med hans stämpel-
samlingar är höljt i dunkel. Ännu någon tid
efter hans bortgång behölls åtminstone
samlingen av stampar med säkerhet intakt.

Ar 1895, tva är efter ingenjör Wennb ergs
död, öppnades ett "Postvärdeteckensmuse-
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um" i Stockho lm . Det hade främst tillkom-
mit på in itiativ av den förmögne köpman-
nen Andreas Bernström (1845-1925) och den
välkände frimärkshandlaren H einr ich Lich-
tenstein (1853-1907).

Denna mycket kortlivade, och numera
rätt bortglömda, förelöpare till Postmuseum
i Gamla stan var in rymd i en trerumslägen-
het på nedre botten i gårdshuset H amnga-
tan 3 A. I ett av utställn ingsrum men visades
W ilhelm Wennbergs stämpelstampar, utlag-
da i en specialt illverkad pulpet .

Filatelisti ska upplevelser - och andra

Som väletablerad frimärkshandlare startade
H arry Wennberg 1919 en tidskrift - Filate-
listiska Meddelanden. Till den knöt han åt-
skilliga av tidens kunnigaste fackskriben ter.
H an bidrog också själv i avsevärd omfatt-
nmng.

Aren 1919-1923 publicerade Wennberg här
sina memoarer under rubriken : "Vad jag
upplevat som filatelist." Wennbergs ned-
tecknade minnen sträcker sig från pojkåren i
Norge fram till 5o-ärsdagen i mars 1922. To-
nen är ledig och kåserande.

De filatelistiska upplevelserna är fördela-
de pa 39 avsni tt. Sammantaget blir det en
ansenlig textmassa, även om varje kapitel
begränsar sig till en eller ett par tidningssi-
dor i måttligt format. Emellanåt ingår in-
tressan ta illustrationer.

I memoarerna framstår H arry Wennberg
som en veritabel hedersknyffel, en närmast
osannolikt generös och självuppoffrande
människovän - och allra mest gentemot
den dyrkade modern. Denna, Augusta Wil-
helm ina Wennberg (f. Millrath ), levde mel-
lan 1836 och 1907 Hon kom alltsa att överle-
va sin jämnärige make med 14 är. Augusta
Wennberg var född i Hova i Västergötland
och hon fick sitt sista vilorum på den lilla
kyrkogården i norska Sarpsborg.

Komplikationer av mer otrevlig art, för-
m odligen oundvikliga under ett vid den ti-
den trettioårigt handlarliv, nöjer sig H arry
Wennberg att vidröra med lätt hand - om
de alls tillåts komma i dagen . Namngivna
personer han möter, filatelister och andra,

Augusta Wennberg, mor till Harry Wennberg.
Bild ur Filatelistiska M eddelanden nr. 4 1922.

har han i princip bara gott att säga om . En
särskild värme får framställn ingen då han
talar om sig själv.

Frustrerande nog skriver han praktiskt
taget ingen ting alls om sin hustru och sitt
äktenskap - som ändå kom att berika ho-
nom med sju barn. H an upplyser inte ens
om sin bröllopsdag.

N aturligtvis är de nedtecknade minnena
ett viktigt källmaterial och ett angeläget vitt-
nesmål om ett för allt id svunnet filatelistiskt
Sverige. Men de bör läsas med vaksamhet.
Sanningshalten i ungdomsminnena är när-
mast omöjlig att kontrollera.

En del av Wennbergs största frimärks-
äventyr i vuxen livet är överhuvudtaget in te
omnämnda. I några fall beror det på att de
kom att äga rum efter so-ärsdagen 1922. Vis-
sa andra, tidigare, incidenter har han valt
att alldeles glöm ma bort.
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Hundår

I början av 1884 hade familjen Wennb erg
läm nat Sarpsborg. Man bosatte sig i Bryn
nära Kristiania. H är började svårigheter
hopa sig. H arry Wennberg berättar själv,
långt senare :

"De affär e r, i vilka m in far var in tresserad i Bryn ,

vo ro ej av lysan de beskaffen h et o ch pah östen 1884

flyttade vi över t ill Stockh olm - m in fars, farfars

o ch farfarsfars födelsestad - men o turen följd e m ed

o ss, far b lev sju k m or var sedan 1878 gen o m svar

o lyckshän delse förlam ad och ban ds o ftast vid säng-

en . Mera sällan kun de ho n m ed els krycko r förflytta

s g-

M ånga m u n nar vo ro at t m ätta och följden b lev

att alla b arnen m åste ut i världen för att själva skaf-

fa sig b rö db iten . Fars [h elavärlden ]sam lin g m åste

u nd er tårar säljas."

I januari 1886 avbröts H arry Wennbergs
skolgång för gott. H an var ännu in te fyllda
14 är. De tre närmaste ären var han inn ebo-
ende hos "en fars gode vän" i Kristianstad .
Denne visade sig vara en sälls ynt härdhjär-
tad natur som drev en tillverkn ing av enkla-
re lampor. Wennberg sattes vid en maskin
för att från kl. 6 på morgonen till sena kväl-
len pressa lampskärmar. H an minns det
som ett ohyggligt slavarbete. Veckolönen
var 50 öre förutom mat och logi av ringaste
slag. Pojken ägde emellertid en hjärtskäran-
de tåga:

"Men ell go tt h ade allt det o n da m ed sig - jag b lev

härdad o ch fick lära m ig att taga vara på m ig själv.

O ch ett gläder m ig, far och m o r fick ald rig veta att

jag led och slet mer än so m kan b eskr ivas."

Amerika

Pa vären 1889 kunde H arry Wennb erg bryt a
sig loss från den tryckande tillvaron i den
skånska lampfabriken . H an gick till sjöss,
nyss fyllda 17 är. Som matros pa ängfarty get
"Tellus" besökt e han in ledn ingsvis hamnar i
H olland, Frankrike och Span ien . På andra
fartyg företog han flera resor till Nordameri-
ka, Västindien och Sydamerika. H ela tiden

passade han på att förse sig m ed nya frimär-
ken , till den egna samlingen och för faderns
räkn ing.

Ar 1891 kom han till New York och skaf-
fade sig där anställn ing som vaktmästare i
World Build ing. D et var en ryktbar fastig-
het, New Yorks första skyskrapa. Den hade
stätt färdig 1&9o och rymde 26 väni ngar.
Byggnaden var med sina 94 m under flera år
den högsta i U SA.

Sommaren 1891 hade H arry Wennberg
just befordrats till hissinspektör i World
Building. Vid ett besök i en frimärksaffär på
Atlan tic Avenue kom han av en tillfällighet
i samspråk med en mr. Cunn ingham . Den
slumpmässiga kon takten övergick i en öm-
sesidig vänskap . Unge Wennberg kom att
tillbringa mycket tid i Cunninghams gäst-
fria hem .

C unningham hade på amerikanskt ma-
ner arbetat sig fram med två ursprungligen
tomma händer. Genom ett i allt strävsamt
arbete hade han lyckats nå rikedom. H an
ägde ansenliga sockerp lan tager på Kuba och
hade just byggt ett stort sockerbruk därnere;
det skulle stå färdigt inom kort .

En kväll sa C unn ingham : "Mr. Wenn-
berg förstår sig ju på maskiner, vill ni kan-
ske resa dit som kon trollant vid maskiner-
nas uppsättande."

H arry Wennberg tvekade bara en liten
smula: "Frågan kom så plötsligt att jag
formligen tappade andan , men jag hämtade
mig snart och förklarade att jag var fullt
kompetent på ångmaskinens område och
nog även vågade m ig på litet annat i ma-
skinväg, såsom axelledn ingar, hissanord-
ningar och dylikt."

Kuba

H arry Wennbergs avfärd till Kuba skedde
vären 1892. H an var fo rtfaran de en yngling
ensamstående och i stort sett utan egentlig
yrkesutbildning - men praktiskt lagd och
försedd med en god portion livserfarenhet
och självförtroende:

"Detta var i bö rjan av 1892 och jag var nyss fylld a

2 0 är, m en 7 års st rängt arbete, m ina m ånga reso r
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varat i Cunninghams kassaskåp - hade sålts.
H an hade nätt och jämt rett upp den kom-
plikationen då han nåddes av en underrät-
telse från hemlandet : fadern var svårt sjuk
och modern vädjade att han skulle komma
hem så snart det någonsin var möjligt.

Den 1 september 1892 anträ ddes hemre-
san . Den 12 samma månad var H arry Wen n-
berg åter i Stockholm .

Sockerodlingar och sockerbruk på Kuba under

1890-talet . Frimär k et utgavs 1899 . Frimärkshandlare av en slump

H arry Wennberg var äterbördad. I föräl dra -
och även tyr hade gjo rt m ig t ill m an . Jag var frisk hemmet var stämningen dämpad :
so m en 'n ötkärna', stark so m en bjö rn, hade ald rig

smakat sp irituo sa eller rö kt och var in te rädd för

någo n ."

Ö verfärden till Kuba gjordes på en nedsli-
ten skots k lastängare. Sjöresan gick lång-
samt och blev en påfrestande upplevelse i
trop isk hetta. Sedan flera i manskapet in-
sjuknat såg sig Wennberg tvungen att arbeta
i eldrummet i deras ställe. Ända fram till
hans död vittnade brännmärken på den
vänstra armen och det högra benet om hans
dåtida vedermödor.

Till sist kunde fartyget lägga till vid San
D iago (nuv. San tiago de Cuba), målet for
resan . Nu fick H arry Wennberg uppleva en
tid som gav "mina skönaste minnen från
ungdom sären". H är fanns urskogar, väldiga
plan tager och vackra kreolskor.

Mot slutet av juli var Wennbergs upp-
drag slutfört och sockerbruket färdigt att tas
i drift . M r. C unn ingham, som ju var den
drivande kraften i hela projektet, väntades
vilken dag som helst .

Istället kom ett meddelande att Wenn-
bergs amerikanske välgörare fanns bland de
döda vid atten tatet mot Russell Sages bank-
palats i New York. En vansinnig man hade
sprängt hela an läggn ingen i luften med dy-
namit.

O m bud for stärbhuset dök upp i San
D iago för att värdera egendomarna. Wenn-
berg fick order om att återvända till New
York.

Där visade det sig att H arry Wennbergs
om fattande frimärkssamling - som han for-

"M ina föräld rars glädje ö ver m in återko mst var sto r

och far tackade m ig särskilt , enär han hade mycket

att tala med m ig o m , ty han visste, at t han s sju k-

do m var syn nerligen allvarlig.

Det var h uvudsakligen o m m in m o r so m sam -

talet m ellan m ig o ch far rö rde sig, och när han för-

stod , med vilken fast vilja o ch glädje jag lo vad e att

ständ igt vara hen n e ett stöd kände han sig lugn o ch

tryckte t illitsfullt m in hand ."

Vid H arrys återkomst till fäderneslandet
mottog han en present av pappan . Wilhelm
Wennberg ägnade sin sjukdomstid åt att fa-
bricera frim ärksmosaiker. Gåvan till den ny-
anlände sonen utgjordes av en tavla i re-
spektingivande storlek. Motivet, en postryt-
tare som stiger till häst, var utformat av
stämplade frimärken - framför allt frän H ol-
land och Frankrike. Konstverket bevaras
ännu i släkten .

Fadern hade varit tvungen att sälja sin
första frimärkssamli ng 1885. Stämpelsam-
lingarna hade han behållit , de hade endast
ett obetydligt ekonomiskt värde på den ti-
den . Nu, sju år senare, hade han dock byggt
upp en ny och rätt ansenlig kollektion med
frimärken från hela världen . Grunden var
lagd genom de många och innehållsrika fri-
märkspaket som sonen sän t hem under sina
år till sjöss.

I Stockholm var den hemvändande h iss-
inspektören och sockerbrukstekn ikern en
främling utan kontakter. H an hade genom-
levt en ungdom fylld av mångskiftande hän-
delser; han var gam mal i en värld men ung i
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denna andra. Nu behövde fadern sonens
hjälp att på lämpligt sätt försöka sälja dub-
letterna i samlingen . D en ekonomiska situa-
tionen var bekymmersam i det sjukdoms-
drabbade föräldrahemmet.

En dag, då H arry Wennberg råkade pas-
sera en mindre cigarrbad på Stora Vattuga-
tan, upptäckte han några pappersark med
frimärken upphängda i det lilla dammiga
skyltfönstret. (De visade sig senare vara in-
läm nade av pappan .) Dörren till butiken var
låst men där fanns ett anslag: Affären till
salu, närmare av värden.

H arry Wennberg reagerade, som så ofta i
livet, snabbt och instinktivt :

"J ag fick en id €. Om jag skulle övert aga den Hilla

b u tiken och d är sälja fars frimärksd ub letter. Varför

inte?

Raskt sö kte jag up p värden , en gam m al heders-

m an , vilken medd elade att jag sku lle få övertaga

b u tiken m ed ' lager och inventarier' för 20 krono r

o ch en årlig hyra av 2 0 0 krono r."

Den 28 septembe r 1892 öppnades i huset
Stora Vattugatan 5 på Norrmalm en cigarr-
och frimärksbutik av hr. H arry Wennberg.

Historiska handlare

Den första svenska frim ärkstidn ingen , Tid-
ning f ör Frimärk samlare, kom med sitt inle-
dande nummer den 1 januari 1887. Sedan
dess har vi oavbrutet haft tillgång till en el-
ler flera facktidskrifter som var och en speg-
lat sin filatelistiska samtid . Det är den
svenska filatelihisto riens källorföre 1887 som
utgör den svåra men nödvänd iga utman ing-
en för den som vill veta hur allting en gång
började.

Den svenska frimärkshandelns tidigaste
yttringar är ett mycket lockande men föga
utforskat falt . I filatelistisk men ing har vi
här i Sverige nästan alltid varit en smula
senfärdiga. Femtio frimärksutgivande länder
runt om i världen hann före oss. Då de för-
sta svenska frimärkena gavs ut i juli 1855
fanns det redan enstaka personer här med
små samlingar av (utländska) frimärken ,
inklistrade i skrivhäften och autografböcker.

Medelåldern på våra samlare då var
mycket låg. O ch de hade inte köpt sina mär-
ken i nägon frimärksaffär - och skulle in te
heller göra det under en lång tid framöver.

Butiker med frimärken hade vi dock haft
sedan 186o-talet. Bokhandlare och cigarraf-
färsinnehavare kund e hålla sig med frimär-
ken i en låda, närmast som en service till
besökande skolbarn. Frimärkena var en
marginell artikel som klämdes in mellan
böcker, planscher, rakdon , snus och pipto-
bak.

Länge präglades kommersen här hemma
av en, på sitt sätt sympatisk, återhållsam
prissättning. Det fanns några handlare i
Sverige som kring 1870-talets mitt gled över
till en verksam het som huvudsakligen om-
fattade frim ärksförsäljning till samlare. Men
för dem var det en avlägsen tanke att med
tidn ingsannonser göra reklam för verksam-
heten . Annonskostnaden lönade sig inte.

";  skilling banco för 5 öre var pa den ti-
den [åren kring Wennbergs födelse] mycket
trögsålt" enligt Josef "J uffe" Joh ansson, en
av våra tidiga stor samlare och senare nära
vän till Wennberg.

Utan att kunna leda det i bevis tvivlar
jag rent spon tan t på att någon svensk fri-
märkssamlare ännu under 188o-talets första
hälft någonsin betalat ett tvåsiffrigt belopp ,
IO kronor eller mer, för ett enstaka svenskt
frimärke - eller försändelse.

När den femtonårige sko lpojken Georg
W, Backman i början av 1886 sälde den Gula
treskillingen till den blivande frimärkshand-
laren Heinr ich Lich tenstein i Stockholm
fick han bra betalt , 7 kr. N är Lichtenstein
ett år senare kom igång med en ordnad bu-
tiksverksamhet köpte han in de sällsyntaste
skillingvalörerna för 4 kr (annonser i Tid-
ning förFrimärk samlare, bl. a. nr. 4 1888).

Samma år som H arry Wennberg föddes
publicerades de första frim ärkshandlaran-
nonser jag hittills kunnat notera i svenska
tidn ingar. De uppträder i augusti 1872 och är
in förda av ett par affärsman i Köpenhamn.
(Ny Illustrerad Tidning 1o, 17 0. 31 aug. 1872.)
Länge än var mer avancerade samlare i
Sverige tvungna att vända blicken söderut.
Det var i D anmark och Tyskland det begär-
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ligaste materialet kunde hittas. Där fanns de
stora handlarna.

C arl Hyllested i Köpen hamn öppnade
sin frimärksaffä r redan 1866. Vid tiden för
H arry Wennbergs debut som frimärkshand-
lare var Hyllesteds rörelse den äldsta i Nor-
den . Den levde vidare i ytterligare åtskilliga
ar.

Ett kännbart problem för hugade, vuxna
personer med intresse för frimärken var att
överhuvudtaget exponera det. Strängt taget
uppfattades i Sverige samlandet av frimär-
ken som en utpräglat barnslig eller omogen
passion - ätminston e under hela 187o-talet. I
de enstaka små privatannonser med filatelis-
tiskt innehåll som dyker upp i Dagens Ny he-
ter  så pass sent som 188o är det fortfarande
mycket av signatursvar och poste restante.
Det är bara "Diskret afsändare" som fattas.

Samma år började ryktet gå om en in-
hemsk raritet. Tryckfelet 20/ TRETIO upp-
märksammades av Postverket, pressen och
allmänheten . Feltryckta märken - praktiskt
taget alltid ostämplade - betalades sedan
under 1881 och 1882 med bade 2 och 3 kr.
Men det skulle raskt bli etter värre.

Det svenska frimärkssamlandet hade
slutgiltigt trampat ur barnskorna i och med
att den första sammanslutningen, Frimärk-
samlare-Fören ingen i Stockholm , bildades
hösten 1886 av åtta in tressen ter. Fören ingens
numerär växte sedan - sakta men säkert.
Vid slutet av påföljande är, 1887, räknade
man 53 medlemmar. De vuxna frimärkssam-
larna i Sverige hade länge verkat i avskild-
het. Först nu började de bli syn liga.

Aret 1887 utkom sa den ovannämn da
facktidningen . Nästan samtid igt öppnade
H einr ich Lichtenstein en frimärksaffar på
Regeringsgatan 75. Det var in te den första
och inte den enda i huvudstaden men den
kom snart att få en dominerande ställn ing.
Vid f rmans 25-ärsjubi leum vären 1912 var rö-
relsen den äldsta kvarvarande i hela landet.

Den berömde filatelisten N ils Strandell
(1876-1963) skriver i sin dödsruna över H arry
Wennberg i Nordisk Filatelistisk Tidsskrifinr. 1
1927 bland annat : "Frimärkssamlandet var,
dä H arry Wennberg började sin bana [1892],
i stort sedt, kan man säga, en sysselsättn ing

god nog för skolpojkar."
Fullt sä illa var det in te. Ar 1892 hade det

svenska frimärkssamlandet i realiteten nått
ett visst mått av värdighet och erkännande.
O ch frimärkspriserna hade rakat i höjden .
Detta år kunde 2o/ TRET IO -märket betin ga
ett pris av 5o kr - en halv månadslön .

Jansons Ö

Wennbergs första tid som butiksägare var
inte lysande, åtminstone inte inkomstmäs-
sigt. De fåtaliga kunderna utgjordes främst
av springpojkar som kom in för att låna eld
till sina cigarrstumpar.

Den 9 mars 1893 avled papp an pa Serafi-
mersjukh uset i Stockho lm . N ågon tid efter
dödsfallet flyttade modern för att huvudsak-
ligen bo hos en do tter i Norge.

På sommaren gjorde H arry Wennberg

Harry Wennberg som rekryt i Vaxholm
sommaren 1893.

r
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sin värnplikt vid Vaxholm s art illeriregemen-
te. Butiken på Stora Vattugatan fick stängas
frän början av juni ti ll slutet av augusti 1893.

Redan under de sista dagarna ute i Vax-
holm började Wennberg känna sig trött och
sliten . Under hösten och vin tern tacklade
han av i oroande takt. Pa försommaren 1894
beskriver han sig själv som ett levande ske-
lett pa 58 kg. H an hade äterfätt den sli ng av
malaria han drabbats av på Kuba två år tidi-
gare.

En dag i jun i besöktes butiken av en
stamkund, lykttändaren Janson . Denne
hade regelbundna vanor ; varje morgon och
varje kväll kom han in och köpte en Phoe-
n ix - aldrig mer än en cigarrcigarett åt gång-
en . N u köp te J anson plöts ligt en hel läda, 5o
st. Wennberg var förbluffad och frågade om
han hört fel. "Ser grosshandlaren", sa Jan-
son , "i kväll är det sista gången lyktorna
tändas och i morgon reser jag ut till havs-
bandet på fem veckor." O ch Wennberg ut-
brast : "Janson, jag följer med !"

Den hygglige lykttändaren våndades:
" . . . Det är min svåger, en fattig fiskare som
jag reser till om somrarne när jag är ledig.
H an bor på en kobbe ute vid Muskö landet
och där är alldeles för tarvligt för grosshand-
laren ." H arry Wennberg lät sig in te av-
skräckas. H an spände papper för butiks-
fönstret och satte en lapp på dörren : Bort-
rest! Stängt tillsvidare!

KI. 14.15 nästa dag avgick "Dalarö Ström"
med herrar Janson och Wennberg ombord,
ut mot Muskölandet och "Jansons Ö". Vid
ankomsten mottogs de först en sm ula av-
vaktande. Sommargäster hade man aldrig
hört talas om . Mor Anderson , Jansons sys-
ter och gift med fiskaren A. oroade sig över
att ha en "Stockho lmsherre" i hushållet :
"Ser herrn, vi äter bara strömming och salt
sill .. . och fisk," som hon bekymrat uttryck-
te det.

Wennberg lugnade henne med att detta
dög bra för hans del. Vistelsen på ön gjorde
underverk med hans bräckliga hälsa. Fisk-
dieten kombinerad med mängder av råa ägg
och nysilad mjölk bekom honom väl. Dess-
utom hölls han med hårt arbete ute på
ägorna.

In för resan hade Wennberg tvingats
packa i stor hast. Men han hade inte för-
summat att ta med sig några partier osorte-
rade frimärken som en förströelse under
regniga dagar och lediga stunder.

En kväll gick han igenom några bun tar
med 2o-öres ringtyp smärken av 1877 ärs
em ission . Rutin- och reflexmässigt under-
söktes de med förhoppningen om en vinst-
lott, det magiska feltrycket med sitt förvir-
rande dubb la budskap , 2o/ TRETIO . (N är
detta utspelades 1894 var märket bety dligt
sällsyn tare än det är i dag.)

Granskn ingen avslöjade först ingenting
ovan ligt. N är H arry Wennberg samlade
ihop märkena för att flytta dem till ett stor t,
genomskin ligt kuvert upptäckte han dock
att ett av dem bildade par med ett annat
märke. Det var ett no rmalt 2o-öresmärke
ljuv förening med det feltryckta:

" .. . och där på 'Jansons Ö' gjo rde jag det största

filatelistiska fynd jag någonsin gjort [ .. . ].

Tyvärr tillät min ekonomi mig icke att behålla

skatten . Den köptes av världens då största ' raritets-

slukare' Greve Ferrari i Paris och o m någo n får se

ett feltryckt '2o-Tretio ' sammanhängande med ett

icke feltryckt 2o-öres stämp lat Wifsta Warf 188o sa

är det skatten från 'Jansons Ö. "

Tilläggas kan att storsamlaren Ferrari hade
en komplicerad iden titet med bland annat
sju förnam n och åtskilliga efternamn . Till
och med han själv skrev sig på varierande
sätt från tid till annan . Jag har tidigare, i
andra sammanhang, benämnt honom Ferra-
ry. I den här texten nyttjar jag namnformen
Ferrari som var den naturliga for H arry
Wennberg.

Prosten Carlsson från Årstad

H arry Wennberg dröjd e sig länge kvar på
ön ; först i slutet av september kom han åter
till Stockho lm for att öppna sin butik. Till
det yttre var han en helt ny männ iska han
var kraftigt solbränd och hade gått upp 20
kilo i vikt. Malarian var besegrad.

Arbetsuppgifterna förutsatte en bra fy-
sik. Under sina första år som handlare höll
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han butiken öppen kl. 1o-22 under vin ter-
månaderna. Alla göromål utförde han i
princip ensam . Frän 1898 började han stänga
butiken redan kl. 2o.

Wennberg annonserade i de större lokal-
tidningarna - Stockholms-Tidningen, Dagens
Ny heter och Stockholms Dagblad: Gamla
svenska frim ärken köpes. Sen t på hösten
1894 fick han en dag besök i buti ken av en
äldre herre. D et var prosten Fredrik Theo-
dor C arlsson (1820-1903) frän Arstad stra x ös-
ter om Falkenberg i H alland .

C arlsson , som und er ären 1853-1863 varit
legationspredikan t i London , hade sparat
hela sin omfattande korrespondens från den
tiden . H an dukade upp ett fan tastiskt sorti-
ment välbevarade skilling bancobrev.

H arry Wennberg förvärvade nu "den
dyrbaraste samling svenska bankofrimärken
på hela brev som jag nägonsin ägt". Bland
det som lades upp på Wennbergs disk fanns
ett brev med fyra ex. 3 skillin g banco och tre
ex. 8 skilling banco . Inte mindre än ett fem-
tiotal b rev med vardera ett ex. 4 skilling
banco , 8 skilling banc o och 24 skilling ban-
co uppges ha ingått i köpet.

Postmuseums berömda brev med sex ex.
av 6 skilling banco fanns här också. För-
modligen förvärvade H arry Wennberg vid
detta tillfälle totalt ett hundratal välbevara-
de bancobrev med åtskilliga exklusiva
frankeringar. I vår tid ser man sällan eller
aldrig svenska brev adresserade till lega-
tionspredikan ten Carlsson i London på
marknaden . De tycks praktiskt taget alla ha
berövats sina frimärken redan vid 18oo-talets
slut.

Det ovannämnda postmuseiägda brevet
är en lyckosam överlevare. Jag måste i detta
sammanhang göra en skamsen rättelse. I
min art ikel om N ils Strandell i Postryttaren
2003 fastslog jag att detta brev ingick i H a-
rald Sundstedts donation till Postmuseum
1936. Min källa var Stra ndell själv. I boken
"Vägledn ing för besökare på Postmuseum"
frän 1957 har Strandell bidragit med ett ut-
förligt avsnitt om museets filatelistiska sam-
lingar. Brevet med sex ex. av 6 skillin g ban-
co avbildas med en kategorisk b ildtext : "Ur
ingenjör Harald Sundstedts donation ".

Den uppgiften är oriktig. Brevet fanns
pa Postm useum redan i slutet av 191o-talet.
Under det senaste året har jag snarast fatt
den uppfattningen att det sist ägdes av stor-
samlaren Israel Berghman och att det ingick
i en bytestransaktion genom förmedling av
H arry Wennberg i mars 1918.

Harry Wennberg mottog en större silverpokal
av kamrater i Frimärksamlare-Föreningen

i Stockholm 1898.
Bild ur Fi latel istiska M eddelanden nr. 7 1921.
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Expansion

Wennbergs affärsrö relse utvecklades stegvis.
Den 20 oktob er 1896 invaldes han i dävaran-
de Frim ärksamlare-Fören ingen i Stockholm.
(Sammanslutningen skulle snart nog byta
namn ; från januari 1901 benämndes den
Sveriges Filatelist-Förening i Stockholm .)

Samma höst, 1896, flyttades affärsverk-
samheten till nya och betydligt större loka-
ler. Apotekaren J. A.  Elfström , sedan gam-
malt en av Wennbergs stora kunder, kände
till en våning i en fastighet som ägdes av
apo tekarens mor. Adressen var Mäster Sa-
muelsgatan 48 (efter ett par är omnumrerad
till nr. 58). H är fanns fem rum pa nedre bot-
ten med tre stora rum mot gatan och två
mindre åt gården . Ett av de större rummen
inreddes for att användas av Wennbergs
mor vid hennes besök i Stockholm .

N u var H arry Wennbergs verksamhet
uteslutande inr iktad på frim ärken , tobaks-
försäljningen hade upphört. Men den allra
första tiden gick kommersen skralt, kunder-
na tycktes in te hitta till den nya adressen .
Under 1897 äret för Allmänna Konst- och
Industriutställningen i Stockholm , kom ett
visst uppsving.

Vid jultid det året kunde Wennberg göra
en uppskattad in sats for sin Frim ärksamlare-
Förening. En medlem i Jämtland, h r. H erje
H ., m isstänktes ha tillägnat sig och försking-
rat ett större an tal av föreningens cirkula-
tionshäften . Wennberg tog tåget norrut an -
nandag jul och återkom på nyårsafton . H an
hade lyckats åstadkomma en uppgörelse i
godo . Med sig hade han de förlorade fri-
märkshäftena och flera tusen kr i kontan ter.

En hotfull situation var avvärjd . Wenn-
bergs belön ing kom den 20 april påföljande
är, 1898. H an fick dä frän föreningen mott a-
ga en större minnespokal i silver med in-
skriptionen : "Till H arry Wennberg med
tacksamhet for gjorda tjänster."

Affärerna började nu få sådan omfatt-
ning att ett biträde i butiken behövdes. Frö-
ken H elmy Jacobson ans tälldes vären 1898.
H on kom att bli Wennbergs frimärkshandel
trogen i mer än ett kvarts sekel. Ar r902 ut-
vidgades verksamheten ytterligare. I grann-

fastigheten, Mäster Samuelsgatan 6o, hyrde
Wennberg ännu en butikslokal med ett stort
skylt fönster mot gatan .

I Svensk Filatelistisk Tidskrift nr. 9 1902
presenteras H arry Wennberg for första gång-
en under rubriken "Våra Porträtter". Det var
en ovanlig ära för en så ung man, han var
in te mer än 30 är. Senare i livet skulle
Wennberg återkomma i denna inven tering
av det tidiga 19oo-talets mest framstäende fi-
latelister. Redan i 1902 års upplaga berättas
om hans affärsrörelse som "numera obe-
stridligen är den förnämsta i hufvudstaden".

Sedan modern 1903 mer stadigvarande
bosatt sig i Norge kunde fem rumslägenhe-
ten pa Mäster Samuelsgatan 58 fungera ute-
slutande som expeditionslokal och kon tor. I
de nya lokalerna på nr. 6o in rymdes den
egentliga frimärksförsäljningen .

I slutet av 1903 skaffade sig Wen nberg
också en affärslokal i Helsingfors, belägen
på Georgsgatan 16. Tillsammans med filia-
lens blivande föreståndare, fröken D agmar
H ellm an , gjorde Wennberg en stormig över-
resa till invigningen i början av februari
1904. De välkomnades med en överdädig
fest, ordnad av fin ländska filatelistvänner.
N är banketten just hade inletts meddelade
en blek hovmästare att rysk-japanska kriget
hade brutit ut. Finland var fortfarande ett
ryskt storfurstendöme.

Trots orostiderna och olycksbådande

Under en begränsad t id kring förra sekelskiftet
användes speciella, fr imärksliknande papperssigill av

Harry Wennbergs Frimärksaffär.
Dessa är framställda i kraftfull reliefprägling.

Från brevbaksida med ankomststämpel
Malmö 5 april 190 1.
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rykten som löpte run t i Helsingfors kunde
butiken öppna som p lanerat påföljande dag.
Den var Finlands första riktiga frim ärksaffår.
Köplusten var otyglad och länge uppdämd
hos de fin ländska samlarna; efter en vecka
var lagret tömt och H arry Wennberg fick te-
legrafera hem efter mer.

En kort tid efter återkomsten till Stock-
holm , den 31 mars 19o4, gifte sig H arry
Wennberg. Bruden , stockholm sflickan Kata-
rina Lovisa (Louise) Ni lsson (1879-1952) och
brudgummen var inte obekanta för varan-
dra. De hade redan två söner, W ilh elm och
Charles. En dryg månad efter bröllopet
fanns tre pojkar i boet ; Eric föddes den 8
may 1904.

Det kanske bör nämnas att datum för
Wennbergs ovan ligt fördröjda bröllop kom-
mer från Adolf Fredriks församling. N är
H arry Wennberg sent i livet debuterar i den
biografiska uppslagsboken "Vem är det?"
(1923) anger han pa blankette n för person-
uppgifter att äktenskapet ingicks sex är tidi-
gare, 1898.

Familjen och företaget expanderade. Un-
der en begränsad period, frän hösten 1906
och ett stycke in på 1907, drev Wennberg en
filial också i Stockholm . Den kortlivade bu-
tiksrörelsen hade adressen Sibyllegatan .35 på
Ö stermalm.

Frimärksframställning

Det svenska postverket beställde under nära
65 är sina frimärken av privata tryckerier.
Startäret 1855 ombe sörjdes tillverkn ingen av
Pehr Ambjörn Sparre, därefter av dennes
ställföreträdare Georg Scheutz. Från januari
1872 svarade flera generationer inom tryckar-
dynastin Bagge för allt svenskt frimärks-
tryck. Först i maj 1920 började Postverket
framställa sina egna frankotecken .

Under de privata tryckarnas tid hann 135
ordinarie svenska frimärken komma ut.
Nara 25 %o av dessa, 33 st., utkom på initiativ
av H arry Wennberg.

Då har jag inte räknat in de eftertryck av
de fem skilling banc ovalörerna frän 1885
som Wennberg är 19o5 gjorde tillgängliga
för en större grupp intresserade samlare.

Fast igheten Vasagatan 42.
Här fanns Harry Wennbergs Frimärksaffär

mellan 1908 och 1916.
Bild ur Filatelist iska M edde landen nr. 5 1922.

Det var nämligen på Wennbergs förslag
dessa märken , totalt 250 satser, bifogades
biblio filupplagan av minnesskriften "Sveri-
ges Frankotecken 1855-1905". Verket utgavs
således till de svenska frimärkenas 5o-ärsju-
bileum. Med de medföljande, sen t tillverka-
de, gamla frimärkena hade det en rask åt-
gång. Det för tiden höga priset, 35 kr, av-
skräckte in te.

Bokens postala och historiska del förfat-
tades av postdirektö ren Ernst Ö berg. Avdel-
n ingen om de svenska frankotecknen utar-
betades av stationsskrivaren N ils  V.  B.
H olmberg, en gra - men lysande - eminens
i de filatelistiska hävderna. H olm berg var i
sto rt sett jämnårig med H arry Wennberg.
Båda förunnades korta liv; de avled samma
ar, 1927.

Den 1 januari 1908 tillträdde Julius Juhlin
(1861-1934) som ny generalpostdi rektör. H an
var, utan att själv vara filatelist, i ovanligt
hög grad öppen för frimärkssam lares syn-
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punkter och önskemål. H an invaldes också
som hedersledamot i Sveriges Filatelist- För-
en ing i Stockho lm . Juh lin blev kvar som
chef för Postverket till den 31 december 1925.

Mellan Juh lin och Wennberg uppstod ti-
digt ett samspel som fick vidsträckta konse-
kvenser långt in i vår tid . Med Juhlins väl-
villiga medverkan kom H arry Wennberg un-
der 191o-talets andra hälft att berika den
svenska frim ärksfloran på ett ganska radikalt
sätt.

Föraning om fynd

Kring förra sekelskiftet började filatelister
och frimärkshandlare bearbeta Postverket.
Man önskade att de stora lager av äldre,
frankerade blanketter som fanns arkiverade
inom myndigheten skulle b li tillgängliga för
samlare.

Aktionen gav också resultat. I N ordisk Fi-
latelistisk Tidsskrifi nr. n 1904 finn s en notis
som berättar att Svenska Generalpoststyrel-
sen under den närmaste tiden genom ett an-
budsförfa rande skulle komma att sälja ett
stort an tal begagnade svenska frim ärken .
Dessa har "suttit på gamla postanvisn ingar
och tillvaratagits innan anvisningarna för-
störts".

Det mycket stora partiet dominerades så-
lunda av nedklippta svenska postanvisning-
ar. Den knapphändiga rapporteringen i
fackpressen styrker detta. Materialet omfat-
tade företrädesvis väldiga mängder av 5- och
20-öresvalörerna ringtyp perf. 13 - ett par
m iljoner av vardera en ligt en notis. Det van-
ligaste postanvisningsportot var ju 25 öre.
Till detta "ca. 300.000 diverse märken , även
utländska". Avierna var huvudsakligen post-
behandlade pa 188o-talet.

Före försäljn ingen uttog Postverket alla
befintliga 2o/TRETI O -märken, totalt 25 st.,
"i syfte att bortbytas till främmande post-
verk mot märken till dess egen samling". Ett
antal av dessa feltryck sparades också för att
övergå till ett planerat Postmuseum i Gamla
stan . Detta inledde sin verksamhet den 16
december 1906.

Dä man i bö rjan av december 1904 opp-
nade anbudssed larna framgick det att hög-

sta budet, 5.275 kr, avgivits av frimärkshand-
laren i Stockholm , H einr ich Lichtenstein,
Wennbergs främste rival. Det närmaste an-
budet lag pa 5.1oo kr. Det är inte känt om
H arry Wennberg deltog i budgivningen -
och han nämner in te något om detta i sina
memoarer.

Lich tensteins utomordentligt stora, men
något en formiga frimärkskap räckte natur-
ligtvis mycket länge. Ännu efter mer än två
decenn ier, i maj 1927, annonserar hans son
och efterfölj are, Erik Lichtenstei n (1888-
1954), om "postatklipp" med "siffermärken"
i Svensk Filatelistisk Tidskrift. De såldes i en-
kilospaket som kostade 15 kr.

D rygt tre är efter partiförsäljnin gen 1904
kom en ny möjlighet. N ästa kapitel skrevs
genom en kungörelse som publicerades i
Stockholms Dagbla d den 4 febru ari 1908.
Meddelandet från Generalpoststyrelsen är
långt och ordrikt. Jag nöjer mig med att
återge den första men ingen . Den har en
om isskännlig tidsfarg. Den kom, men det
förstod man knappast då, att b ilda upptak-
ten till ett skeende som täm ligen kraftfullt
påverkar den svenska frimärksmarknaden än
i dag.

Kungörelse

"De, so m ön ska att från po stverket in köp a ett t ill

försäljn ing bestäm dt part i makulerade, till sto r del

å ad ressko rt an b ragta, svenska o ch utländ ska fri-

märken , äga i sådan t hänseende at t före klockan 12

på dagen den 5 n ästko m m an de m ars t ill Kungl. Ge-

neralpoststyrelsen s registrato r ingifva skriftl iga, för-

seglade, t ill Generalpoststyrelsen ställda an b ud , ly-

d an de å visst b elo pp i sven skt m yn t för h ela d et sa-

lubjud na part iet , hvilket fin n es till påseen de i po st-

h uset vid Vasagatan hvarje söckend ag kl. m ellan 2

o ch 3 på dagen efter an m älan ho s aktuarien ä Gene-

ralpoststyrel sen s Utr ikes- o ch Fr f attn ingsb yra .

[. . .] ."

Postverkets kungörelse är betydligt utförliga-
re än så. Ändå är det några avgörande frågor
som på ett enerverande sätt förblir obesva-
rade. H ur stort är partiet den här gången?
Från vilken tidsperiod härrör blanketterna?

Lyckligtvis bringar Svensk Filatelistisk Tid-
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skrift en smula klarhet genom en min im al
notis, "Försäljn ing af frimärken", i nr. 2
1908: "Partiet omfattar c:a 125 säckar frän
188o-talet." I marsnumret (nr. 3) 1908 av SFT
berättas slutet på historien :

"Po stverkets frim ärksförsäljn ing. D et i vårt förra

n u m m er o m näm n da part iet frim ärken å ad ressko rt

utgjo rde 1o 9 säckar, hvi lka till ett p ris af kr. 8.6 0 0

in kö p tes af vår kände frim ärkshand lare h r H arry

Wen nb erg. Närm aste an buden varierad e mellan 4 a
5.0 0 0 kr.

Int resset för part iet var mycket sto rt och en

agent för en H am bu rgerfirma i part ifrim ärken h ade

t . o . m . t illb ringat flera dagar i posten med at t un-

dersö ka säckarna. Den nes anbud ä nägot mer än kr.

4 .0 0 0 - m st e väl jäm fö rd t med o fvan näm nda kr.

8. 6 0 0 - anses som ett m issb ud .

Säckarna beräkn as in nehålla sex m iljo ner fri-

m ärken . [ . . . ] ."

För tidn ingen och dess läsare hade saken
kommit till en slutpunkt. För H arry Wenn-
berg hade det mesta precis börjat.

Sju ton papper

Att Wennberg alls kunnat få loss den myck-
et stora köpeskillingen berodde närmast på
en lycklig tillfällighet. En jägm ästare i H är-
nösand, J. A. Arnell, hade stått i viss korre-
spondens med frimärksaffären . Utan att
herrarna närmare kände varandra överförde
Arnell som privatlån ro.ooo kr till Wenn-
berg.

I sina filatelistiska hågkomster kommen-
terar Wennberg : "H ärmed kunde jag betala
postverket sina 8.6oo kron or, och hade en
hacka över till rörelsekapital. Tack, min vän
Arnell, för det oerhörda förtroende du satte
till m in person, tack!"

N u gällde det att från Postverket forsla
säckarna till en p lats där innehållet kunde
föräd las. Uppgifterna om mängden säckar
varierar en smula. Det förefaller som det ur-
sprungliga antalet var ca. 15 men att det i
praktiken snarast var 1o8 säckar som Wenn-
berg hade att ta hand om. Det är troligt att
några av de välfyllda gamla jutesäckarna
sprack sönder när deras innanmäte under

Villan på Söd ra Lag nö so mmaren 19 08 .
I gräset sitt e r fr. v. sö ne rna Seth , Eric,
Vilhe lm o . Charles. På senso mma ren

föddes Tom We nnberg .
Bild ur  Filate listiska M eddelanden  nr. 7 1922 .

visn ingarna utsattes för ivriga filatelisters
närgångna granskn ing. I det läget fick man
packa de kvarvarande, hela, säckarna än ful-
lare. Varje säck med makulatur vägde gott
och väl 6o kilo ; H arry Wennbe rg angav to-
talvikten till över 7 ton .

H einr ich Lichtenstein hade erövrat sin
frimärksmakulatur i form av han terliga avi-
klipp . Wennberg mottog sina adresskort
oskurna vilket naturligtvis gjorde volymen
kolossalt mycket större. Men den här gång-
en hade Posten inte sökt igenom materialet
på jakt efter särskilt ovan liga godbitar.

Partiet förefaller alltigenom ha utgjorts
av paketadresskort (i huvudsak) och postför-
skottsreversal (en mindre andel). Det svens-
ka materialet dominerade stort men till viss
del ingick utländska objekt - inte sällan
med begärliga märken i höga valörer. En
rim lig uppskattn ing är att varje b lankett var
försedd med, i genomsnitt,  2,5  frim ärken.
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De 6 miljoner frim ärkena skulle i så fall vara
ap terade pa ca. 2,4 miljoner blanketter.

Frimärksfrakt

Genom ett resolut ingripande av hustrun
lyckades H arry Wennberg per telefon hyra
ett stö rre sommarhus, "Villa Fårudden", på
Södra Lagnö i Stockholm skärgård för hela
sommaren 1908. H an hade sökt ett riktigt
rymligt hus, tillräckligt för att ge plats åt en
stor mängd människor.

Det gällde nu att med båt transportera
postsäckarna till Färudden . Lördagen den 30
maj in fann sig Wennberg på Skeppsbron för
att övervaka ilastningen av sina flyttsaker.
H an hade per telefon varskott styrmannen
Blomqvist att det gällde en avsevärd volym
- ett tjugotal sängar och en hel del annat.
O ch "rätt mycket frimärken" - vilket den
jäktade styrmannen uppfattat som en tämli-
gen m isslyckad lustighet . . .

Under hemska svordom ar fick styrman
Blomqvist och hans besättning stuva det
wennbergska bagaget. H ela akterdäck upp-
togs av säckarna och allt mer irriterade pas-
sagerare fick trängas ihop där det fanns
plats. Kraftigt försenad kunde "Strömma
Kanal" lämna Skeppsbrokajen .

Fartyget låg tungt i vattnet men allt gick
bra till en början . Skurusundet och Bagg-
ensfjärden avverkades smärtfritt. I Fiskhålet,
en smal och grund passage innan man kom-
mer ut i Lagnö sund, hördes ett skrapande
ljud och båten satt hårt på grund . O roliga
passagerare d iskuterade upprö rda sinsemel-
lan . Styrmannen rusade förbi, röd i ansiktet
av ilska: "Vi ha stött på grund, tack vare de
fördömda gamla frim ärkena som ligga i ak-
tern ."

Pan iken var nu nära och ansatser till
lynchstämning sp red sig ombord . Kaptenen
uppenbarade sig och skapade lugn med sitt
bestämda uppträdande: " . . . vill därför mina
damer och herrar vara vän liga att samman-
packa sig i båtens för så mycket som möj-
ligt, så kommer vi kanske flott på några m i-
nuter."

Manövern lyckades, "Strömma Kanal"
gled av grundet och var tio m inuter senare

framme vid målet. Lossningen av frim ärks-
kolon ins bagage tog 4o minuter. Medpassa-
gerarnas tålamod var prövat till bristn ings-
gränsen . När den sista postsäcken lyfts ur
båten utbringade en herre från övre däck ett
elakt och fyrfaldigt hurrarop : "För Fårudden
och dess inn evänare!"

Flickors fl inka fi ngrar

"Villa Färudden" och dess omgivn ingar vi-
sade sig uppfylla H arry Wennbergs högt
ställda förvän tn ingar. Byggnaden utgjorde
nu basen för den verksamhet han hade
plan lagt med närmast militärisk precision .

En stab med tio unga flickor jämte före-
ståndarinna hade medföljt på "Strömma
Kanal" för att under tiden 1 jun i - 1 oktobe r
utgöra projektets fotfolk. De skulle ges logi i
bostadshusets övervåning där också köks-
personal inkvarterades. Sittande tillsam-
mans i ett stort, särskilt inhyrt tält skulle
flickorna sedan riva av eller klippa loss fri-
märkena från underlaget och inledn ingsvis
sortera svenska för sig och utländska för sig.
O m nästa etapp berättar Wennberg:

"Sed an d etta skett m åste frimärken a so rteras så att

d e helt van liga svenska och ut länd ska skild es från

d e b ätt re frimärken a. Detta kun de m ed lätth et ske

gen o m at t varje flicka h ade en 'pro vka rta' fram fö r

sig, vilken utvisad e vilka frim ärken som kallades

'van liga'."

Därefter skulle de bättre frimärkena tas om
hand av föreståndarinnan . H ennes uppgift
var att fördela dessa märken i två kategorier
- ovan liga och mycket sällsyn ta. Frimärkena
i den senare avdeln ingen , gräddan av da-
gens skörd, överlämnades så till chefen då
denne på eftermiddagen återkom till ön
från arbetet i staden . De vanliga frim ärks-
klippen emballerades i pappkartonger med
1.0oo frimärken i varje kartong. Dessa för-
packn ingar säldes sedan för 2 kr 85 öre styck-
et i Wennbergs butik.

H arry Wennbergs plan gick i lås. Efter
fyra månader i Stockholm s skärgård hade
tio flit iga flickor precis hunn it med att klip-
pa ned bortemot två och en halv miljoner
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blanketter. Det hade blivit höst och det var
dags att återvända till verkligheten inne i
stan .

Slutsorterat

Förvärvet av dessa ton av frankerade adress-
kort far det att vattnas i munnen även på
den mest kallhamrade filatelist i dag. Wenn-
bergs frimärksflickor var uppenbarligen till-
sagda att noga spana efter sädant som 2o/
TRETI O -märken och otandade svenska
märken av vilket slag som helst. Förmodli-
gen ansågs också eventuellt förekommande
ringtypsmärken i riksdalervalör tillhöra den
ovanliga kategorin - liksom de flesta ut-
ländska frimärken i höga valörer.

Men sådan t som sällsyn ta ortstämplar
hade man naturligtvis ingen möjlighet att
identifiera och särbehandla. Sannolikt inte
heller lyxbetonade avtryck i allmänhet. Det
subtila dubbeltrycket 2o öre pa 2o öre från
1877 kan ha funn its med i begränsad omfatt-

n ing. Det tog man in te vara på, av det enkla
skälet att det ännu in te kändes till. Detta of-
ficiellt utförda dubbla tryck upptäcktes först
fem är senare, 1913, av H arry Wennbe rgs dä
fjor tonårige son Wilhelm .

Varför måste då alla dessa blanketter till
varje pris förstöras, klippas ned? För den ti-
dens frimärkssamlare var en sådan reduce-
ring inte lika känslomässigt upprivande som
den skulle varit i dag. Dessutom styrdes
Wennberg av ett villkor i kungörelsen av
den 4 februari:

"I det kontrakt so m ko mmer att afslutas, varder kö-

paren, vid vite af etthundra (1oo) kronor, tillför-

bunden att , därest icke de adresskort, ä hvilka fri-

märkena ära anbragda, på annat sätt af honom för-

stö ras, låta desamma användas endast till förmal-

ning inom riket för ny papperstillverkning."

Postverket var angeläget om brevsekretessen
men budskapet var sannerligen inte glas-
klart. H ur som helst - så vitt vi vet finns

Frimärksfl ickorna på Södra Lagnö sommaren 1908. Sitt ande projekt ledaren Harry Wennberg.
Bild ur Filatelistiska M eddelanden nr. 7 1922.
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knappast någon av de blanketter H arry
Wennberg förvärvade 1908 kvar i dag i sitt
ur sprungliga skick. Man kan fråga sig hur
man på Södra Lagnö han terade pappersav-
fallet som med tiden måste ha uppgått till 5
eller 6 ton . Jag gissar att man brände det på
p latsen . Att återföra det till Stockholm för
att sälja det till ett pappersbruk tog nog
emot - sä mycket trassel som det varit att
en gång forsla ut säckarna till Fårudden .

Tråkigt nog var Wennberg ytterligt förte-
gen angående vad han lyckades destillera
fram av sällsyn theter ur detta jättelika berg
av papper : "Flera '2o-tre ttio' h itta des, otan-
dade frimärken av 1877 ärs em.säväl 6- som
30-öres. Massor av Finland 1885 5 0. 1o Mark
o . dyl. Ja, med ett ord det hela var en verk-
lig guldgruva." Man känner sig snopen . Mer
in formation än så släppte han inte ifrån sig
i sina memoarer. Jag anar att han mörkar,
tar till kraftigt i underkant . Det är lätt att
framför sig se fan tastiska saker i svindlande
an tal.

Harry Wennbergs annons i
samlartidningen Skandia nr. 10 1908.

I en annons i samlartidn ingen Skandia
nr. 1o 1908 ger Wennb erg dessbättre ng ot
fylligare uppgifter om vad säckarna egentli-
gen hade för innehåll. Ändå kvarstår en
känsla att han valt att inte berätta allt .

Den 28 augusti den sommaren skänkte
fru Wennberg sin make en femte son . Nam-
net Tom var bestämt i förväg - om det skul-
le bli en pojke. På eftermiddagen kom
grosshandlaren Johanson som ägde "Villa
Fårudden" (och för övrigt hela ön) för att
gratulera. Efter en stund ställde han en frä-
ga: ville Wennberg köpa huset? Svaret kom
snabbt och jakande : "Avgjor t, jag köper vil-
lan och med anledn ing av födelsedagen dö-
per jag den nu till Tomtebo!"

Telegram!
fran

H A RRY W E N N BE RG
St oc k ho lm .

Fri märken
ink@p ta fran Svenska postverket f@rs4ljas!

1t s

s ma ka trimni
17 7. 9 1.@7 irs emissioner

P r i s e t f i r e n k a r t o n g

Ar endast Kronor 2.8 5 a
'

R e k v i r e r a i t i d .

HARRY W ENNBERG.
4 2 Vasagatan 4 2 Stockholm.

Albert Lindst röms samling

Aret 1908 var avgörande f r H arry Wenn-
berg på många sätt. En ny butikslokal an-
skaffades på Vasagatan 42.

I maj detta år in ledde H arry Wennberg
förhandlingar om att överta anatomiprofes-
sorn Albert Lin dströms utomordentligt om-
fattande samlingar från hela världen . Sär-
skilt de nordiska länderna var välrep resente-
rade; en Sverigesamling späckad med rarite-
ter och något så ovanligt som en om fattan-
de och dyrbar Islandskol lektion - bland
mycket annat.

Köpet blev utdraget och komplicerat,
samlingarna kom tämligen ostrukturerade i
omgångar. De skulle betalas av med månat-
liga, mycket höga belopp . Åtskilliga säll-
syn theter sålde Wennberg till ivriga samlare
innan märkena ens hunn it bli levererade av
Lin dström .

I sina filatelistiska memoarer beskriver
Wennberg professor Lindström helt kort
som "en den mest fina och vän liga männ is-
ka jag någonsin kommit i beröring med". I
verkligheten blev herrarnas samarbete
mycket invecklat. O m detta nämner Wenn-
berg ingen ting.

Innan affären slutg iltigt hade reglerats
avled professor Lindström oväntat den 3 de-
cember 191o, ett par veckor före sin 57-ärs-
dag. Wtvisade sig att hans finansiella ställ-
n ing var betydligt svagare än man känt till.
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Frimärksfynd från Fårudden.

Förmodligen den mest - ;i

kompletta , bevarade '. 'd aod.
blanketten. ., W
Feltrycket 20/ TRETIO , • \ -;,.\/1
tillsammans med : öre Postf orsk.ot  ,
ring typ perf. 13 pa del av a
"Reversal å Postforskott " ty , + MA.  '
stampl at Falun i , kronor / 6 ore ; t %. "- "
10 april 1880. _ ./
Harry Wennbergs
garantistämpel är
slagen två gånger
nedtill på avin.
Bild ur en
auktionskatalog,
utgiven av
Skandinavisk
Filateli AB i
december 1989.

med adress

3t t post.fön:;kott å ofvanupptag na belopp.

2 , , a ac t s s >
a / ?

h 8 ''8 a.. 4' 2 2

a . 3lat s 39

H ans tillgångar sattes under konkursförvalt-
n ing. Dessutom var de frimärken som över-
gått till H arry Wennberg inte alltid av full-
god kvalitet.

I april 19n skrev H arry Wennberg till
konkursförvaltaren :

"[ .. .] Litand e pi att Professor Lindströms frimär-

ken voro äkta, sålde jag med ledning af den af Pro-

fessor Lindström till mig lämnade raritetsförteck-

ningen större delen af desamma till samlare i in-

och utlandet. I den mån jag af Professor Lindström

- med stora svårigheter och efter upprepade påstöt-

ningar - utfick dem, levererade jag dem till mmna

köpare.

Dessa läto utländska experter undersöka dem

och visade det sig då att ett öfverväldigande antal

frimärken voro falska, lagade eller på annat sätt

värdelösa. [ . . . ].

Jag anser mig därför berättigad att af konkurs-

massan utfå jämväl ersättning för af Professor Lind-

ström levererade falska frimärken med ett belopp

som jag framledes närmare skall bestämma. [ .. . ].

I förlitande på rättmätigheten af mina anspråk,

hvilka jag med all kraft kommer att vidhålla, anhål-

ler jag att svar på denna min framställning måtte
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lämnas till m itt juridiska ombud v. H äradshö fdin g-

en H . No rman, D rott ninggatan 17

Stockholm den 27 apri l 19n

Harry Wennberg

v. Konsul"

Situationen var plågsam för Lindströms ef-
terlevande och betungande för konkursför-
valtarna. Så småningom erhöll Wennberg
en godtagbar ekonomisk kompensation.

När återstoden av Albert Lindströms
samlingar definitivt skulle avyttras i oktober
19 1 valde dödsboet en annan frimärkshand-
lare. Firma Lichtenstein på Drottninggatan
köpte materialet för den uppseendeväckan-
de summan av 227 500 kr. Här ingick bland
annat det obegagnade kvartsark, 2s märken,
4 skilling banco som sedan 1924 utgor en se-
värdhet i Postmuseums samlingar.

Harry W ennberg, konsul

Att Wennberg utnämndes till konsul berod-
de, som så ofta i hans liv, på en kombina-
tion av tillfälligheter och hans avundsvärda
förmåga att "ta folk".

Genom förmedling av den frimärksin-

tresserade belgiske handelsattachen i Stock-
holm hade Wennberg 1908 blivit bekant
med den förmögne franske greven och dip-
lomaten de la P. Samvaron var angenäm,
trots att den svenske frimärkshandl aren vil-
ligt erkände att hans franska var mycket
skral.

Några dagar efter det första mötet sökte
den franske greven upp Wennberg på den-
nes kontor. Greve de la P. önskade beställa
en samling - "Sverige komplett i nyanser".
Wennberg ordnade personligen ett högklas-
sigt urval: "Jag begärde utan skryt ett pris
som egentligen understeg värdet av frimär-
kena och det arbete som legat bakom åstad-
kommandet av denna praktsamling."

Senare kom den franske diplomaten att
kallas som militärattache i Spanien. Vid av-
skedet yttrade han : "Edert älskvärda sätt
som affärsman mot mig har gett mig en ide.
Jag hoppas, att jag skall kunna en gång i
framtiden vara Eder till nytta." Harry
Wennberg förstod då inte riktigt hur detta

För den omfattande korrespondensen med
tyskspråkiga samlare använde Wennbergs fr imärks-
affär en särskild firmastämpel. Brevkort t ill Österrike
den 24 september 1909.

405
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Firman använde ett rikt dekorerat brevpapper vid 1900-talets början. Här visas ett brev från
den 4 februari 1909 t ill den mycket unge, sedermera välkände f ilatelisten Herbert Dieden.

skulle ske. Saken klarnade när han en som-
mardag 191o mötte en bekant som hälsade
honom med orden : "God morgon, herr
konsul av Panama."

Åtskilligt senare, efter lång och trogen
tjänst, förlänades Wennberg 1924 titeln Ge-
neralkonsul.
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Harry W ennberg,
fi latelistisk skriftställare

Långt innan memoarerna in fördes i Filate-
listiska Meddelanden 1919-1923 hade H arry
Wennberg publicerat sig inom o lika filate-
listiska områden .

I Svensk Filatelistisk Tidskrift, SFT, med-
verkade han regelbundet. I SFT nr. 9 1905
varnar han på ett utförligt och sakkunnigt
sätt för de välgjorda så kallade Pariserfö r-
falskn ingarna. Artikeln har rubriken "Mass-
förfalskn ing af Svenska frim ärken". Dessa
skickligt framställda im itationer omfattade 3
skilling banco frän 1855, vapentyp öreutg a-
vans sex valö rer och det svarta och bruna
lokalm ärket. I samma tidningsnummer in-
för Wennberg också en litteraturanmälan :
Catalogue Lemaire 184o-1900. Komplette ran-
de uppgifter om de ovann ämnda förfalsk-
n ingarna från Paris och deras föregivna bak-
grund gav Wennberg senare i SFT nr. 51906.

Ar 1909 utlyste Stockholm sföreningen
(eg. Sveriges Filatelist-Förening i Stock-
holm) flera pristävlingar för att fa underlag
till en ny katalog. Vissa uppgifter i 19o5 ärs
jubileumsskrift ansågs föråldrade eller ofull-
ständiga.

I sin krön ika över Stockholm sförening-
ens verksamhet 1886-1976 skriver Rune
Svahn : "Frimärkshandlare H arry Wennberg
gjorde ett utomorden tligt arbete och 19nu ärs
klassiska del såg i princip ut som i dag." Det
kan tilläggas att Wennberg uta rbetade kata-
logen i nära samarbete med ingenjör N ils
Westberg. N ämnas bör också att den uteslu-
tande är avfattad på tyska : "Verzeichnis
uber die Postwertzeichen von Schweden".

Ett annat viktigt arbete under medver-
kan av Wennberg kom 1915: "H andbok ö f-
ver Sveriges Frankotecken ." Ett in ledande
kapitel - "De svenska frimärkenas speciali-
serande" - skrev Wennberg tillsammans
med Karl Glas. Doktor Glas var en skicklig
men lågmäld och numera rätt bortglömd f -
latelist . H an är inte identisk med Hjalmar
Söderbergs olycklige romanhjä lte (1905) med
samma namn.

H andboken 1915 hade i mycket karaktär
av frimärkskatalog - den innehöll pri snote -

ringar. H är fanns även avsnitt om helsaker
och stämplar. Ansvariga för dessa var filate-
listerna Erland Kempe och Fritz Dölling
resp . Astley Levin . I 1915 ärs handbok ingår
också ett avslutande kapitel : "Vårt svenska
Postm useum " som författats av H arry
Wennberg.

Fem år senare, 1920, kom en ny upplaga
av handboken . Förordet är undertecknat av
H arry Wennberg, "För Sveriges Filatelist-
Förenings kommitterade". O ckså i denna
version ingår ett slutkapitel om Postmuse-
um, den här gången författat av Ernst
Wilms: "Postmuseums svenska frankoteck-
ensamling."

Ar 1924 inleddes ett in tressant men ald-
rig fullbordat projekt. "H arry Wennbergs
Frim ärksgalleri" med N ils Strande!! som re-
daktör skulle enligt planerna bli en lång se-
rie förtrycksalbu m på ol ika motivfilatelisti-
ska teman . I Wennbergs annonsering kallas
de "kulturella samlarealbum och lexikon".
H ela verket var tänkt att om fatta 18 band
med närmare 6.ooo illustrationer.

Av dessa filatelistiska uppslagsverk - de
var försedda med utförliga, in formerande,
textavsn itt - kom till slut endast två att full-
bordas: "Del I. Europas historia" och "Del
IX. Biologi". I det förra arbetet svarade fil.
dr. H jalmar Jansson och i det senare natu-
ralh istorikern fil. dr. Lars Gabriel Andersson
för granskn ingen av facktexten .

Ar 1925 utg avs "H arry Wenn bergs H and-
bok över Sveriges Franko tecken" . Den inne-
höll en beskrivn ing av de svenska frimärke-
na 1920-1924, sl unda de trycktekni skt varie-
rande produkter som kom till under Post-
verkets första år som frim ärkstillverkare.
Denna handbok över samtida, moderna,
frankotecken rymde också ett avsnitt om
svenska helsaker utgivn a 1916-1924. I Nordisk
Filatelistisk Tidskrift nr . 6 1925 recenserades
boken - mycket uppskatta nde - av N ils
Strande!!.

H arry Wennberg hann med ett rätt om-
fattande filatelistiskt författa rskap . Redovis-
ningen här upp tar en del av det väsen tligas-
te - men inte allt . En lämplig avrundn ing är
hans meddelande att 20-öresvalören ringtyp
perf. 14 i en upplaga genomgick ett officiellt
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Harry Wennberg med hustrun Louise och barnen på Tomtebo 1911.
Stående t. h. f inns också gode vännen Josef " Juffe" Johansson. Hans son, Brynolf Johansson,

sitt er i mörka kläder mellan Eric och Seth på näst nedersta t rappsteget.

och av Postverket sanktionerat dubbeltryck.
Det här märket låg Wennberg varmt om
hjärtat, det var ju hans fjortonårige son Wil-
helm som observerade dubbeltrycket första
gängen, sommaren 1913. H arry Wennberg
fick nöjet att offen tliggöra fyndet i en arti-
kel i Svensk Filatelistisk Tidskrift nr. 8 på hös-
ten samma år.

Konsulers uppgång och fall

H arry Wennbergs affärsmässiga framgångar
fortsatte i osannolik takt . Ar r91o hade han
erhållit rätten att svara for detaljförsäljn ing-
en av frimärken vid huvudpostkon toret i
Stockholm - förmodligen med mycket
gynnsamma provisionsvillkor.

Fran den 1 december 19nu övertog han
frankoteckensförsäljn ingen vid huvudpost-
kon to ret i Malm ö. Dessutom fick han där
behörighet att tillhandahålla svenska och
utländska frimärken for samlarändamål lik-
som diverse filatelistiska tillbehör. Telegraf-

och rikstelefonstationen som var inrymd i
samma postkon tor överläts också ti ll Wenn-
berg.

Vid sammanträdet den 5 mars 1912 hade
medlemmarna i Stockholmsfören ingen en
överraskn ing i beredskap åt kon sul Wenn-
berg. Mötet fick "en särdeles fästlig prägel"
med an ledning av Wennbergs 4o-ärsdag
som inträffat dagen innan . Efter hylln ings-
talet överlämnade ordföranden , uruguay-
konsuln Sixten Keyser, "ett genom subskrip-
tion inköpt synnerligen vackert guldur med
inskrip tion".

Mötet var också historiskt på ett annat
sätt , men det förstod man inte förrän ett
drygt halvår senare. Det blev den kon trover-
sielle konsul Keysers sista stora framträdan-
de i föreningen . H an uteblev sedan från alla
möten fram till slutet av oktober. Vid det
462:a ordinarie sam manträdet den 25 okto-
ber 1912 fanns han pa plats men tvingades
lämna alla sina uppdrag inom Sveriges Fila-
telist-Förening i Stockh olm .
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Det förnämliga guldur av märket Omega
som Harry Wennberg mottog av Sixten Keyser

vid sin 40-årsdag i mars 1912.

Festfi lateli

I aprilnumr et 1915 av Svensk Filatelistisk Tid-
skrift in förde H arry Wennberg en h istorisk
översikt under rubriken "19 15 - ett frimär-
kets jubileumsär". Tre kvarts sekel hade gått
sedan världens första frimärken gavs ut i
England.

Pasjälva jubileums dagen, den 6 maj 1915,
samlade Wennberg ett antal av Sveriges Fi-
latelist-Fören ings äldre medlemmar på mid-
dag i sitt dåvarande hem på D rottn inggatan
94. Som placeringskort vid det festligt och
filatelistiskt dekorerade bordet användes
specialkomponerade kuvert. De var franke-
rade med särskilt framtagna, fantasifulla fri-
märken och försedda med poststämplar
som anknöt till jubileet. Wennbergs privat-
märken avbildade tre postala nydanare: den
svenske löjtnan ten C. G. Treffenberg och de
brittiska pionjärerna James Chalmers och sir

Souvenirbrev t ill fr imärkets 75-årsjubileum
den 6 maj 1915. Sådana kuvert användes som
placeringskort vid en festmiddag hemma hos
Harry Wennberg samma dag.
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Harry Wennberg 40 är, 1912.

Rowland H ill. På brevets baksida fanns en
reguljär svensk frankering, ett 5-ores medal-
jongtrimärke som stämplats den 6 maj 1915.

Frän början av 191o-talet och ätskilliga är
framåt var H arry Wennbergs hem platsen
för många andra generösa och minnesvärda
fester. Till de återkommande besökarna hör-
de postverkschefen Julius Juh lin och före-
ståndaren för Postmuseum, Johannes Rud-
beck. I utkanten av de frackklädda gästerna
rörde sig Wennbergs halvvuxna söner och
d_eras kamrater. Luften var tung av parfym,
cigarrök och punch .

För att den mäktige Juhlin skulle försät-
tas på bästa möjliga humör hade H arry
Wennberg i förväg delat ut några enkla in-
struktioner. Sönerna och deras vänner skulle
med jämna mellanrum, då situationen före-
föll lämplig, gå fram till Juhlin och - med
from uppsyn - ställa någon fråga om utmär-
kelserna på postgeneralens bröst.

Detta var en av Juh lins ömma punkter.
H an var, efter Sven H edin , den tidens mest
ordenstyngde svensk. Julius Juh lin var påfal-
lande stolt över sina ordnar och medaljer.
H an kunde berätta en hel del om var och
en av dem - och gjorde det gärna.

Landstormen

Pi sommaren 1916 besöktes Wennberg av
kapten N ils Boberg. Denne var sekreterare i
"Kronprinsessan Margaretas förening för
Landsto rmsmäns beklädnad". Kapten
Boberg ville undersöka möjligheten att ge
ut ett välgörenhetsfrim ärke till förmån för
beklädnadsfören ingen .

Wennberg - med sina goda kontakter i
den högsta ledn ingen för Postverket - lät
denna blygsamma begäran gå i uppfyllelse
med råge. De tre landstormsemissionerna
1916 (tvä st .) och 1918 om fattar sammantaget
31 märken . Dessutom medförde utgivningen
ett stort an tal feltryck och varian ter.

Landstormsfrimärkena har alltid fram-
stått som kontroversiella och rätt mycket
har skrivits om dem . Till och med Wenn-
berg själv uppfattade signalerna och medger
1 smna memoarer:

"Set t från filatelist isk synp un kt kan m an m åh än da

kland ra land storm sfrimärkena, m en jag är fullt

övertygad o m att då filatelisterna erhö llo kän ne-

do m o m at t de do ck inb ringad e ö ver en halv miljon

kronor t ill lan dsto rmsm än nen s bekläd nad , deras

fosterländska käns lo r fingo övertaget. "

Landstormsserierna I och III utgjordes av
påtryck på nytryck av ringtypsfrimärken .
Landstorm II , däremot, framställdes som
påtryck på lösenmärken - originalmärken
som fanns kvar i Postverkets förråd . Antalet
nyttjade lösen märken varierade kraftigt .
Upplagorna var generellt sett b lygsamma.
Valö ren 1o+ Ni tt io öre pa 1 krona såldes i
16.900 ex. Det är den minsta upplaga nagot
ordinarie svenskt frimärke h itt ills har haft.

Pätrycket 1o öre + 4,90  kr  pa femkr o-
norsmärket med Posthuset som motiv avytt-
rades ocksa i en begräns ad mängd, 24.500
ex. Teoretiskt betalade köparen 5 kr för ett
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HARRY WENNBERC

FRI MÄ RKSA H ÄR

Harry Wennbergs Frimärksaffär fanns på Drottninggatan 66 under ären 1916-1923.

frim ärke som gällde for IO öre. I praktiken
var emellertid alla märken i den andra em is-
sionen ännu mycket dyrare. De säldes näm-
ligen enbart i satser - vanligen om nio eller
elva märken . D essa kunde endast köpas i en
speciell kassa i Centralposthuset eller i
"Cen tralrådets Distributionsbyrå" vars före-
ståndare var H arry Wennberg. D istribu-
tionsbyråns adress var D rottninggatan 66
dit Wennbergs frimärksaffar nu hade flyttat.

Av de 16 kr som den kompletta satsen

Den s. k. Landstorm Il-utgåvan bestod av
påt ryck på lösenmärken och femkronorsmärket

Posthuset. Frimärket nedan, 1 O+Nitt io öre
på 1 krona, fick en minimal upplaga.

med elva frimärken kostade utgjordes 85 öre
av märkenas fran keringsvärde. Landstorms-
foren ingen fick sedan 7 kr 4o öre av intäk-
terna. Återstoden av beloppet, 7 kr 75 öre,
tillföll frimärkshandlaren H arry Wennberg.

Landstormsrörelsen och Wennberg stod
i en ömsesidig tacksamhetsskuld till varan-
dra. Riksdagen drog 1921 - några år efter för-
sta världskrigets slut - in anslaget till land-
stormen . Wennberg grundade då "Cen tral-
forbundets for landstormens bevarande ga-
ran tiförening".

Värnamo m.m.

I december 1918 (en månad efter vapenstille-
ständet) lyckliggiordes svenskarn a med den
sista, tredje, landstormsemissionen . Efter
sommarens portohöjn ingar hade Landstorm
I-serien blivit inaktuell. På de redan över-
tryckta märkena ordnades nu ett ytterligare
på tryck.

I frimärkskatalogerna blir märkesbeskriv-
n ingarna osedvanligt kranglig a: 7+3 pa
5+ FEM öre pa 2 öre, 7+3 pä 5+ FEM öre pa
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LANDS TORMISFRI JIAHK EX
av typ II .

Över tryckta å ä ldre svenska lösenmärken :
5 öre  pä valörerna 1, 3, 5, 6 & 12 öre, / 0 öre pil valörerna 20. 24, 30, 50 öre
& 1 K rona, med olika ti llägg t ill landstorrnen, samt I 903 års 5-kronors fr imärke
övert ryck! med 10 öre och med ett t illägg av K r. 4.90 il l land stormen.

Gäll a s om 5 & 10 ör es fr i m ärk en å a ll a in r ikes br ev.
T illhandahållas endast av Centralrädets Distributionsbyrd .

I).'
o&ro t
)l fT TIO O RE

Värdefull julgåva

för

saml are !

, O,
' i ii

'•"
l
gs<gars 3r¥

Endast ett

begränsa t an tal

finnas!

(L a nd s to rm sfr im ä r ke n av T yp II in gå i ck e i h ä fte n a A, B & C eller
i sor tim e n te n N :o 8, 9, 10 & ) .

Sortiment N:o 1 innehå ller :
sam t l iga t1 la nd st o r m sfr im ä r k en av T y p I I, pris K r . 16 .-

Sortiment N:o 2 innehå ller :
desamma som  i so rt im ent N :o 1, med undantag av frimärkena

10 ö re på 1 k ro na och 10 ö re på 5 k ro no r
== 9  o li ka, pris Kr. 5 .-

6

"Värdefull julgåva för samlare!" .
Harry Wennberg presenterar i en offert från december 1916 Landstormsfri märkena av typ II.
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Den s.k. Landstorm I-utgåvan innebar påt ryck på
nyt ryck av Ringtypsfr imärken medan Landstorm Il l

utgjordes av påt ryck på Landstorm  I.

3 öre o. s. v. upp till den sista valören 12+ 8
pa 1o+ TI O öre pa 5o öre. Det är sädana fi-
nesser som kan skrämma bor t en del hygg-
ligt folk från frimärkssamlandet.

D e portoforändringar som gav upphov
till Landstorm III-utgivn ingen hade redan
under sommaren 1918 fätt konsekvenser för
svenska filatelister i allmänhet och H arry
Wennberg i synnerhet.

D istributionen av de mycket berömda
och omskrivna så kallade Värnamomärkena,
55 och 80 öre Gustaf V i medaljong, stoppa-
des av Posten eftersom Riksdagen beslutat
om vissa portohöjningar per den 1 juli 1918.
Dock levererades 1.ooo st., tio ark, av var-
dera valören till postanstalten i Värnamo -
men endast till denna. De började säljas
den 3 juli. D en dagen fanns Wennbergs
gode vän och medhjälpare Josef Johansson
på plats för att köpa in en stor del av uppla-
gan .

O m utgivn ingen av dessa frim ärken och
den egna nyckelrollen säger H arry Wenn-
berg inte ett ord i sina memoarer. Lyckligt-
vis finns en genomarbetad och klarläggande
analys av turerna kring dessa ständigt om-
tvistade frim ärken i Postryttaren 1996. D en är
författad av den mångårige sekreteraren
Postm usei Vänner, Sven-Rune Johansson .

Harry W ennberg och Postmuseum

Vid flera tillfallen tog Wennberg initiativ till
storslagna affärer med Postverket och Post-
museum . Lika tystlåten som han varit om
Värnamomärkena är han återigen i sina me-
moarer. Van ligen begärde han frimärken

från Postverkets förråd i likvid ; han var in-
formerad om det tidiga Postm useums knap-
pa ekonomiska anslag.

Wennberg föreslog transaktioner under
en lång följd av år. Särskilt aktiv var han
1918. Den 6 mars 1918 övertog Postmuseum
från Wennberg "en av landets dyrbaraste
samlingar av svenska frimärken". Kollektio-
nen ägdes ursp rungligen av en av vära främ-
sta generalsamlare, direktören Israel Bergh-
man . Likvid lämnades i ett stort an tal skil-
ling bancomärken (eftertryck) och vapentyp
öremärken (original). Dessutom utlämnades
från Frim ärksförrädet 5o ex. av det sällsynta
frim ärket 1 riksdaler perf. 13.

Styrkt av detta offererade Wennberg någ-
ra veckor senare, den 25 april, en omfattan-
de samling helsaker. Det var en gedigen kol-
lektion från alla världsdelar, sammanställd
av den tidigare nämnde filatelisten Fritz
Dölling och "ordnad i 26 större album,
bundna i starka och pry dliga skin nband".
Wennberg uppgav att katalogvärdet utgjor-
de över 45.000 Riksmark och att saluvärdet
var 24.00o kr. Att den bedömningen var rik-
tig bekräftades också av en bilaga - ett intyg
daterat den 29 april 1918 och undertecknat
av den trofaste vännen Josef "J uffe" J oh ans-
son .

Som motprestation erhöll H arry Wenn -
berg frän Postverket 367.216 st. lösenmärken,
olika valörer j ämte ytt erligare 3.000 st . 24-
öres lösenmärken". Dessutom 5o ex. av var-
dera de sjutton nytry cksvalörern a frän 1885
och likasä 5o ex. av vardera av de sex vapen-
typ örevalörerna (or iginal) liksom av valö-
rerna  3,  17 0ch 2o öre liggande lejon .

Av de elva ringtypsvalörerna perf. 13 nöj-
de sig Wennberg med likaledes 5o ex. av var-
je men av motsvarande märken med kon-
trolltecken posthorn på baksidan begärde
han 1oo ex. Ett roo-ark önskades också av
vårt första porträttmärke, O scar II i bok-
tryck 1885.

H arry Wennberg avslutade sin kravlista
med att dessutom begära fem stämplade ex.
av feltrycket 20/ TRETI O ur Postverkets för-
råd . Där tog det plötsligt stopp -- Posten vil-
le in te lämna ut mer än två ex. I stället fick
Wennberg hastigt formulera en kompense-

44 POST RYTTA REN 2 0 0 4



rande förteckn ing. I den ingick mycket stora
kvan titeter av huvudsakligen O scarsmärke-
na i koppartryck och Gustaf V i medaljong.

Det tog tid att plocka fram allt detta från
Frimärks förr ädet. Den 19 juni 1918 kunde
Wennberg kvittera till sig den återstående,
och största, omgången frimärken .

Den 25 november 1918 erbjöd Wennbe rg
Postmuseum "hela min samling av Svenska
Skilling-bankofrimärken , alla i utsökta
praktexemplar. . .". Begrep pet "praktexemp -
lar" användes mycket frikostigt vid förra
seklets början - alldeles särskilt av H .
Wennberg. Emellanåt tycktes det räcka med
att ett frimärke nödtorftigt hängde ihop för
att det skulle vara kvalificerat för den he-
derstiteln . Vår moderna benämning för rik-
tigt enastående objekt, lyxkvalitet, förekom
däremot knappast alls. Någon gång nyttjade
man som beteckn ing för sädana sällsyn the-
ter det tyska "Kabinettstu ck".

Antalet skillingmärken som nu o fferera-
des var 66, fördelade på alla fem valörerna.
H är ingick bland annat sju ex. 3  skilling
banco (varav ett ostämplat) och åtta ex. 24
skilling banco (alla stämplade). Irriterande
nog har Wennberg angett saluvärdet till
ro.0000 :-. Man vet idag inte helt säkert om
han menade tio tusen (vilket är mest troligt)
eller hundra tusen kr.

I gengäld begärde han, och fick, 15.000
ex. av vardera patrycksmärkena 1,98 pa 5 kr,
2,12 pa 5 kr, 27 öre pa 55 öre, 27 öre pa 65 öre

och 27 öre pa 8o öre. Det sammanlagda no-
minalvärdet för dessa uppgick till 73.600 kr
men Wennberg accepterade att arken läm-
nades ut för att makuleras med poststäm pel,
"vilken maku lering av m ig själv bekostas".

I novemb er 1920 erbjöd sig Wenn berg
att fylla en del luckor i Postmuseums euro-
peiska samlingar. För detta önskade han
60.000 ex. av femkronorsmärket Posthuset
frän 1903. Den här gängen sag Posten till att
märkena var m akulerade redan vid utl äm-
nandet.

Upprepade gånger in formerade H arry
Wennberg den dåvarande postmuseichefen
Johanne s Rudbeck (1867 1935) om att han
stod till förfogande. Rudbeck hade ut-
nämnts till sekreterare i Generalpoststyrel-
sen i november 19o9. Fran april 1913 tjänst-
gjorde han även som föreståndare för Post-
museum. Parallellt med den tjänsten verka-
de Rudbeck också som intenden t vid Post-
verkets frimärksförråd . Wennberg förklarade
sig villig att "utan ersättn ing ordna museets
Svenska frimärken till en verkligt förstkl as-
sig saml ing".

När Postmuseum hade invigts i decem-

Wennberg begärde 15.000 ex. vardera av
dessa påt rycksmärken i en bytestransakt ion med
Postverket i november 1918. I gengäld övertog
Postmuseum av honom " hela min samling av
Svenska Skilling -ba nkofrim ärken, alla i utsökta
praktexemplar" .
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ber 1906 var frim ärkssamlingarna utan tvivel
i dåligt skick. En uppryckning framstod allt-
mer som nödvändig. När den skedde i slu-
tet av 1910-talet avstod ändå museets före-
ståndare från att ta fasta på Wennbergs ge-
nerösa erbjudande. Johannes Rud beck valde
att göra det omfattande arbetet själv. En
grundligt uppsnyggad och kompletterad
frankoteckensavdeln ing på Postmuseum in-
vigdes den 3 maj 1919.

N ästa genomgripande ommontering av
de svenska samlingarna utfördes under 1930-
talet av officerarna Gösta Gartz och Rein-
hold Leuhusen efter riktlinjer som Rudbeck
dragit upp . De nydanade samlingarna invig-
des den 19 februari 1936 - lagom till firandet
av det svenska Postverkets 300-årsjubileum.

Hund och katt

Under 1900-talets första kvartssekel var H ar-
ry Wennberg och Erik Lichtenstein de do-
minerande frimärkshandlarna i Stockholm .
Men där fanns åtskilliga fler, något mindre,
aktörer.

Gösta Sah lin (1886-1962) inregistrerade
sin frimärksfirm a i april 19n ; butiksrörelsen
bedrevs i början som en bisyssla. H an har, i
likhet med H arry Wennberg, berättat om ett
innehållsrikt handlarliv i en artikelserie i en
egen tidskrift. Sahlins tidning, Filatelia, ut-
kom under tvä perioder: 1919-1921 och 1942-
1962.

Sah lin är i många stycken starkt kritisk
mot H arry Wennberg och den monopol-
ställning denne periodvis tycktes ha i den
svenska frimärksbranschen . Gösta Sahlin
tillhörde den tämligen fåtaliga skara som i
Stockholm s Filatelist-Fören ing emellanåt
vågade sig på att trotsa den , som det före-
föll, allenarådande H arry Wennberg.

Det fanns b land annat en oskriven lag
inom Stockholm sfören ingen : när man fick
in urvalshäften med frimärken skulle dest ;
först skickas upp till Wennberg. Denne kun-
de så i lugn och ro plocka ut det som passa-
de. Efter en lång tid av stridigheter lyckades
orädda medlemmar få bort det p rivilegiet.

Samtidigt fanns det en motvillig beund-
ran hos Sahlin : "H arry Wennberg var en
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Julius Juhlin var Postens generaldirek tör 1908-1925.
Port rättet , som finns i Postmuseum, är utfört
uteslutande som en mosaik av begagnade svenska
frimärken av konstnären Axel Jungstedt 1923.

oerhört ståtlig, imponerande personlighet.
En vältalare av Guds nåde med en rent av
otrolig övertaln ingsförmåga. H ans motstan-
dare hade det in te lätt, vilket framför alla
andra Erik Lichtenstein fick känn ing av."

I oktober 1916 hade Wennberg flyttat sin
rörelse från Vasagatan 42 ti ll D rottn inggatan
66. Nu kom Wennbergs och Lichtensteins
frim ärksaffärer att ligga farligt nära varan-
dra. Erik Lich tensteins butik låg längre upp
efter samma stråk, D rottn inggatan 88.

"En gång", berättar Sahlin , "gick de på
samma sida av Drottninggatan och upp täck-
te varandra på ungefär femtio meters håll.
För att ej behöva mötas på samma trottoar,
rusade bägge över till gatans andra trottoar
och tittade ner i marken . Så stötte de ihop
med varandra och hattarna trillade av." Det
fanns ögonvittnen och i Stockholmsföre-
ningen hade man länge roligt åt den ep iso-
den .

Harry W ennberg och Ferrari-auktionerna

O m sina insatser under Ferrari-auktionerna
nämner Wennberg ingen ting i sina memoa-
rer. D e utelämnas dock in te av några taktis-
ka skäl; den auktion där Wennberg hade in-
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tressen att bevaka ägde rum några månader
efter so-ärsdagen den 4 mars 1922. Det var ju
det egna halvsekeljubileet som bildade me-
moarsvitens slutdatum .

Kollektionerna efter den stormrike stor-
samlaren Philipp Ferrari (1850-1917) säldes
under en serie auktioner på 1920-talet. Det
behövdes 14 aukti onstil lfäl len med sam-
manlagt 39 auktionsdagar innan Ferraris ef-
terlämnade samlingar slutligen hade sking-
rats. Den första utstyckn ingen skedde i juni
1921, den avslutande, fjortonde, i november
1925.

Platsen för auktionerna var staden Paris
offen tliga auktionskammare. Försäljn ingen
av Ferraris skatter skedde således med en in-
ramning som liknar våra stadsauktioner
inom Stockholms auktionsverk. Taxerings-
kommissarien Karl Gustav Felleni us (1882-
1939) tjänstgjorde som H arry Wennbergs
ombud under den fjärde auktionsomgången
i juni 1922 där det förnämligaste svenska
materialet skulle skingras.

Fellen ius skulle också försöka rädda den
Gula treskillingen till Postmuseum i Stock-
holm. En in samling, ordnad på Wennbergs
uppmaning, bland landets samlare hade in-
bringat ca. 11.000 kr. och man hoppades det
skulle räcka. K. G. Fellenius var en av myck-
et få svenskar på plats. Den troligaste orsa-
ken till att Wennberg lät sig representeras av
ombudet och gode vännen Fellenius var att
denne skickligt behärskade det franska sp rä-
ket.

Den Gula treskillingen blev för dyr, den
gick för 30.000 francs (då ca. 12.000 kr) till
Erik Leijon hufvud (1862-1943). Men Felleni-
us var också instruerad att köpa in allt nord-
iskt m aterial som gick att få till överkomliga
priser - och det var en hel del. Under sen-
sommaren och hösten redde Wennberg se-
dan ut det stökiga materialet och ordnade
det i en försäljn ingskatalog med fasta be-
lopp.

H uvudsakligen såldes Ferraris efterläm-
nade frimärken under auktionerna i Paris
som stora och knapp händigt beskrivna pos-
ter. D et fanns fantastiska m öjligheter att
göra fynd för en kunnig specialist som dess-
utom kunnat vara närvarande vid visningar-

na. Fellenius-Wennberg bärgade en mängd
rariteter för tämligen blygsamma penn ing-
summor.

Wennbergs nyligen erövrade frimärken
från Paris salufördes i en "Katalog över
svenska frimärken från de världsberömda
Ferrari-samlingarna" med början i oktober
1922. H är har prisn ivån vässats rejält .

Ett in tressant objekt i Wennbergs offert
var ett brev med ett handmålat ex. 12 öre va-
penty p , stämplat i Stockho lm 28 april 1862.
Det utgör en av ytterligt få svenska frimärks-
förfalskn ingar som utförts till skada för
Postverket. Brevet köptes av greven och et-
nografen Eric von Rosen (1879-1948) och
skänktes sju år senare till Postmuseum . Pri-
set för detta kuriösa objekt var satt ti ll 1.500
kr. Det var dyrt men ändå rimligt.

Betydligt mer orimlig var kostnaden för
att överta något som i Wennbergs Ferrari-o f-
fert beskrevs sälun da : "N :o 1263. 1877 8o öre
brun i st. f. 3o öre. Unikt typfel (avb .). Kro-
nor 3.750:-." Den här varian ten , "8o öre ring-
typ", är ingalunda obekant för nutida speci-
alsamlare. Den förekommer rätt frekven t
och är prissatt till 300 kr i dagens frimärks-
kataloger. Det belopp som H arry Wennberg
önskade få ut motsvarar, i det tidiga 2ooo-
talets penn ingvärd e, run t 75.000 kr.

Skatten från JansonsÖ

Det mesta och bästa av nordiska frimärken
ur Ferraris kvarlåtenskap gick vid den fjärde
auktionen sommaren 1922. Men en hel del
goda objekt kom också i dagen vid den sjät-
te auktionsomgangen som avverkades 25-27
april året därpå.

På den tredje och avslutande auktions da-
gen , den 27 apri l 1923, gick lot nr. 599 under
klub ban för 24 .00o francs. Det var Ferrari-
auktionernas näst dyraste nordiska objekt
överhuvudtaget - bara den Gula treskilling-
en kostade mer. I den franske experten Ge-
rard Gilberts katalogtext tillkännagavs:  "Er-
reur. 2 o o. rouge avec TRETIO se tenan t en
paire avec un o rdinaire superbe obi. (Photopl.20.)"

För monsieur Gilbert var det inte allde-
les lätt att tolka den "utsökta avstämpling-
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en". Det mesta av text och datering faller ut-
an för frim ärksparet. O rten är fragmentarisk
men tydbar - detta sällsyn ta par med fel-
trycket 2o/ TRETIO sammanhängande med
ett reguljärt märke var stämplat i Wifsta
Warf i Medelpad . H arry Wennbergs skatt
från "Jansons Ö" fick nu åter se dagsljuset
efter att ha vilat i det fördolda hos Ferrari i
trettio år. Köpare var baron Alphonse de
Rothschild i W ien - han hade bestämt sig
för den svenska rariteten till vilket pris som
helst.

Mer utförliga uppgifter om samlarp rofi-
len Ferrari, hans samlingar och auktionerna
efter honom har jag försökt ge i en artikel i
Postryttaren 1998.

Femt ioårsdagen

Den 28 september 1917 firade H arry Wenn-
bergs Frimärkshandel sitt 25-ärsjubileum.
Från personalen överräcktes en pokal i silver
till den dynam iske chefen . Firman omvand-
lades till familjebolag - AB H arry Wenn -
berg - den 1 januari 19r9. Den 1o mars sam-
ma år mottog företaget utnämningen som
H . K. H . Kronprin sens hovleverantör.

Wennb ergs 5o-ärsdag firades den 4 mars
1922. Hyllningar, gävor och trehun drafemtio
telegram vällde över honom. O rganisatio-
nerna Svenska flaggans dag (där patrioten
Wennberg var ekonomichef) och Land-
stormsförbundet överlämnade gemensamt
en mycket utrymmeskrävande silverbål.
Från Göteborgsfilatelisterna liksom frän fle-
ra enskilda frim ärkssamlare kom "större sil-
verpokaler" - det wennbergska silverskåpet

Harry Wennberg.
Foto taget i anslutning t ill 50-årsdagen 1922 .

började bli oroväckande överfyllt. Från di-
rektör Ott o Astrand, styrelsekolle ga både i
Landstormsforeningen och stiftelsen Svens-
ka flaggans dag, kom ett sortimen t special-
tillverkade frimärken med Wennbergs por-
trätt. Vissa fårgkombinationer och feltryck
uppgavs vara kända i ett enda exemplar. . .

Vid tiden för 5o-ärsdagen stod H arry

¥ I ? I , I

Bland en mängd gåvor på 50-årsdagen fanns specialt illverkade fr imärken med Wennbergs port rätt.
Några mycket sällsynta felt ryck ingick i sort imentet.
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Wennberg på höjden av sin ryktbarhet. Re-
dan dagen innan, den 3 mars, fanns ett re-
portage om honom i  Af onbla det.  En repor-
ter, Anna-Lisa Andersson (sign . Huglek),
hade sökt upp honom för en in tervju. Sam-
talet gällde huvudsakligen erfarenheterna
från frimärkshandeln . Wennberg fick dessut-
om frågan : "Men konsuln har också haft
många andra intressen ?" Harry Wennberg
svarar, med illa dold blygsamhet: "Ja, det
anser jag vara varje människas plikt. En af-
färsman bör icke enbart tänka pa att förtjä-
na pengar, han skall också ha andra, ideala
intressen och samla i ladorna, även för
mindre lyckligt lottade, och det har lyckats
bra f r  mig."

Butiksskifte

Den 21 oktober 1922 öppnades av AB Harry
Wennberg på Drottnin ggatan 66 en utställ-
ning av de svenska frimärken ur Ferraris
samlingar som ropats in på sommaren .

Samtidigt distribuerades den ovan omtalade
offerten - "Katalog över svenska frimärken
från de världsberömda Ferrari-samlingarna."
I en artikel i oktobernumret av Filatelistiska
Meddelanden skriver K. G. Fellenius bland
annat : "Det torde vara av stort intresse för
envar samlare att som minne av denna Fer-
raris frimärkssamling åtminstone äga ett
svenskt frimärke, som tillhört denna nu för
alla vindar snart spridda oerhört stora sam-
ling."

I oktober 1923 inledde firman en flytt-
ning en bit upp på gatan . Den nya adressen
blev Drottninggatan 82, i samma hus som
den då nyinvigda, ännu verksamma, Skan-
diabiografen. Nu kom man riktigt nära H .
Lichtenstein AB på nr. 88. Men bara för en
tid, i september 1926 flyttade innehavaren
Erik Lichtenstein i sin tur till Norra Kungs-
torn et, Kungsgatan 30 , 2 tr.

Wennbergs nya lokaler var påkostade
och totalrenoverade. Dekorativa friser med
djurbilder och emblem - allt hämtat från

AB Harry Wennberg i de nyinvigda lokalerna på Drottninggatan 82.
Hit flyttade f irman hösten 1923. Rörelsen fanns kvar på den adressen ända fram t ill november 1957,

mer än t rett io år efter Harry Wennbergs död.
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Reklamlinjal av papp från mitten av 1920-talet. På baksidan finns en tandning smätare.

frimärkenas värld - hade utförts av artisten
Seth Martin . I ett tjugotal nyanskaffade
montrar visade man upp filatelistiska dyrgri-
par från hela världen . Delar av materialet
var till salu, åtskilligt tillh örde affärsinn eha-
varens privata samlingar.

Frimärkshandeln drev vid den här tiden
en betydande verksamhet. Kon toret en trap-
pa upp omfattade åtta rum . I butiken arbe-
tade totalt fjorton personer. Verkställande
direktör var konsul H arry Wennberg, tillika
filatelistisk expert och rådgivare. Befattning-
en som chef för kontoret och utrikesavdel-
n ingen upprätthölls av jur. stud . Wilhelm
Wennberg. C hef för detaljhandeln var di-
rektör Charles Wennberg.

En särskild åtgång in för helgerna hade
AB H arry Wennbergs julpaket "Tutankh -
amon". Den gamla mumien fanns i var
mans mun vid den här tiden ; hans underba-
ra, orörda gravkammare i Konungarnas dal
hade upptäckts av brittiska arkeologer året
innan . I Svenska Dagbladet beskrevs i början
av december 1923 finesserna med Tutankh-
amon-paketet:

"Det b estår av t re o lika kuvert p lacerade in ne i var-

an d ra. N är m an ö pp nar det första kuvertet, fin ner

m an blan d frim ärken a ett and ra m ind re kuvert , på

vilket läses ' forska vidare', och d å m an öp pn at även

d etta, fin n er m an ytterligare en del frim ärken sam t

ett tredje litet kuvert m ed den lo ckan de in skript io-

nen : 'Tutan kh am o ns skatt' . Den spän n ing, med vil-

ken den na sista 'kam m are' ö pp n as kan kn appast

vara stö rre än förtjusn ingen över det fyn d, m an d är

gö r."

Luft och vatten

H arry Wennberg hade en märklig förmåga
att hitta vinstgivande projekt som samtidigt

kunde fylla patriotiska, fosterländska krav.
En gång svek dock hans in tuition på ett
mycket dystert sätt : H arry Wennberg ingick
i den ur sp rungliga styrelsen i Aktiebolaget
Fallskärm .

AB Fallskärm hade bildats i januari 1926.
I dess ledning fanns också filatelisten och
verkställande direktören N ils Strandell jäm-
te några kända flygare och tekniker. Avsik-
ten var att bolaget skulle utveckla och mark-
nadsföra svenskbyggda fallskärmar. Vid en
flyguppvisning i augusti samma år dödades
två av de fem fallskärmshoppare som över
Gärdet i Stockholm skulle demonstrera de
nya skärmarna. I ett slag var produkten
omöjlig att sälja och bo laget gick snart nog i
konkurs.

Kring 1920-talets mitt organiserade
Wennberg "Sveriges riksdykare". Dessa skul-
le arbeta för att åt eftervärlden rädda de ku l-
turh istor iska skatter som represen teras av
våra genom tiderna sjunkna örlogsfartyg.
Projektet blev också det av begränsad varak-
tighet.

Wennbergs omsorger om fosterlandet
uppmärksammades från officiellt håll. Med
tiden utnämndes han till riddare av Kungl.
Vasaorden och Kungl. Nordstjärneorden .
H an utsågs också till riddare av den danska
D annebrogsorden .

Frimärkshandlarens sista strid

H arry Wennberg hade varit en ung man då
han valdes in i Frimärksamlare-Fören ingen i
Stockholm 1896. Sent i livet, den 3 novem-
ber 1924, anslöts han även ti ll Stockh olms
Filatelist-Sällskap . Där ingick redan sönerna
Wilhelm och C harles. Ett halvår senare, den
25 maj 1925, blev ocksa Eric medlem i säll-
skapet.
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H arry Wennbergs tre äldsta söner kom
att ägna stora delar av sina vuxna liv åt fri-
märkshandel. Eric förestod under en kort
period 1926-1927 en butiksfilial i Boston ,
U SA.

Den fjärde sonen , Seth Wennberg, var
den i brödrakvintetten som var minst ansatt
av filateliin tresse. H an kom i stället att göra
sig bemärkt som bridgespelare på hög n ivå.
H an författade också ett par instruktions-
böcker i ämnet . Den yngste av sönerna,
Tom Wennberg, etablerade sig 1935 som fri-
märkshandlare i Göteborg. H ans verksam-
het där pågick under flera decenn ier.

Den äldre av de två döttrarna, H arriet,
föddes 191o. H on gifte sig med en sjöofficer
och levde längst av H arry Wennbergs sju
barn, hon avled den 20 juni 1996.

Den 22 februari 1925 dog det yngsta bar-
net, dottern M arianne, två veckor före sin
åttaårsdag. Hon hade drabbats av hjärnhin-
neinflam mation . Hennes sorgliga död för-
mörkade pappans sista år.

Ändå tycktes frimärksfamiljen Wennberg
vara skapad för evigheten . Redan i april-
numret 1924 av Svensk Filatelistisk Tidskrift
hade fadern och de fyra äldsta sönerna p re-
sen terats i text och bild under rubriken "En
femv äppling ". Den filatelistiska tronföljden
var av allt att döma säkrad.

Den 25 januari 1926 träffades ett halvdus-
sin välkända frimärkssamlare och postmän .
Riktlinjer drogs upp för att starta en vänför-
ening till Postmuseum. H arry Wennberg in-
gick i gruppen . H an kunde meddela att han
fått Kronprinsens löfte att ställa sig som för-
eningens hedersledamot så snart en styrelse
hade b ildats. Den 17 februari hö lls det för-
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sta ordinarie styrelsemötet. Fören ingen
Postmusei Vänners förste ordförande blev
Johannes Rudbeck. H arry Wennberg utsågs
till kassaförvaltare.

H arry Wennbergs sista, stora, filatelisti-
ska framträdande ägde rum vid utställning-
en i samband med Sveriges Filatelist-Före-
nings i Stockholm 4o-ärsjubi leum hösten
1926. Wennb erg ingick i den sju man starka
utställningskom mitt en . H an representerade
i princip sig själv, han var den ende i arbets-
gruppen som inte hade något klart uttalat
ansvarsområde. H är fick han bland andra
samsas med den gamle antagon isten Erik
Lich tens tein som var utställn ingens kom-
m1ssar e.

Jubileumsutställn ingen anordnades på
restaurang Gillet vid Brunkebergsto rg 18-21
september under massiv medverkan av de
främsta nordiska frimärkssamlarna. Den in-
vigdes av Anders O rne (1881-1956) som i bör-
jan av året övertagit Julius Juhlin s roll som
Postens generaldirektör.

H arry Wennberg visade album och kata-
loger utgivna på eget förlag. Två av sönerna
deltog med filatelistiska exponat : C harles
visade klassiskt Finl and 1856-1870 och Eric
ställde ut sin samling "Biologi", monterad i
"H arry Wennbergs Frimärksgalleri".

Wennberg höll nu allt fler järn i elden .
H an slet hårt på sin i grunden u tomordent-
liga fysik. En tid före julen 1926 orkade han
in te längre. Läkarna konstaterade att han
var gravt överansträngd . Dessutom fann
man störningar i hjärt- och njur funktioner-
na.

H arry Wennberg fördes till Ulricehamns
vin tersanatorium för att få vård . Anlägg-
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Våren 1925 lanserade Wennberg ett par förslagsmärken utförda av art isten Seth Mart in.
De framställdes i arton olika färger. Port rätten visar Olof Rud beck d. ä. och den då

nyligen bortgångne statsministern Hjalmar Brant ing.
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n ingen var specialiserad på invärtesmedicin .
Den låg höglänt på Galtåsen, 2 km. öster
om staden och var omgiven av vacker, res-
lig, granskog. Men in satserna kom alltför
sen t. Kl. 2 1 på tisdagskvällen den 4 januari
19 27 avled H arry Wennbe rg pa sanatori et -

ännu inte fyllda 55 år.
Sjukdomsförloppet hade varit kort men

Wennbergs död var in te alldeles oförutsedd .
Redan morgonen dagen därpå, den 5 janua-
ri, kunde man läsa begränsade levnadsbe-
skrivn ingar i Dagens Ny heter och Stockholms-
Tidningen. I Svenska Dagbladet fanns rent av
en utförlig nekrolog. Bland minnesorden i
SvD  - dödsrunan är osignerad - nämns
bland annat :

" ( . . . ] H an b a rt rycktes sålu nd a i b lo m m an av sin ål-

der och m itt i en verksam het so m spän de över skil-

da o m råden av fosterlän dska o ch filan trop iska in -

tressen . [ . . . ].

Jäm te sin m aka startade han vidare för ett p ar

år sedan ' Ferieh em sfo n den ' so m redan up p fört et t

feriehem för läroverksungdo m på M almalan det,

och utarbetad e p lan en för ytterligare ett sådan t

hem .

Slutl igen bö r icke glö m m as den kraft iga in sats

varigeno m h an på sin tid eko n o m iskt m öjliggjo rde

resan det av Frö d ingssto den på Djurgården .

H an s rika hjärta och varma in tresse räckte till

för allt och alla, m en hans krafte r stodo slu tl igen

in te b i. Det var ö veransträngn ing so m strax före ju l

lade ho no m på den sju kbädd , varifrån han icke

sku lle resa sig. [ . . . ] ."

Jordfästning

Begravn ingsakten in leddes kl. 1y onsdagen
den 12 januari 19 27 i Adolf Fredriks kyrka.

Till tonerna av Chopins sorgmarsch bars
kistan in i den fullsatta kyrkan av åtta med-
lemmar i Stockholms landstormsförbund :
två bataljonschefer, två kompanichefer, två
plutonchefer och två meniga. Run t kistan
samlades ett stort antal representan ter för
olika fosterländska korporationer. De bilda-
de hedersvakt med florbehängda standar.

O ffician ten , hovpredikan ten Gustaf
Malmberg, hö ll ett anslående minnestal
över den avlidne. Malm berg utgick från or-
den i det andra korin tierbrevets 5:e kapitel -
"Gud vare tack för hans outsägligt rika
gåva."

Kistan fördes till Norra kyrkogården .
Vid graven talade bland andra kammarherre
O scar Leuhusen som representan t for

I det nummer av  Svensk Fi latelistisk Tidskri ft  som innehåller en
dödsruna över Harry Wennberg fi nns också en annons om fortsatt verksamhet för hans f irma.

SFT nr.1 1927.
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Svenska flaggans dag och den unge konsuln
O skar W. S. Rosenberg från Malmö - han
frambar ett tack på republiken Panamas väg-
nar. Landstormsmän och !otto r paraderade
och bildade fanborg under gravsättn ingen .

En rik blomstergärd smyckade begrav-
ningsplatsen . H är fanns kransar från kron-
prins Gustaf Adolf, personalen hos AB H ar-
ry Wennberg, skriftställaren C arl G. Laurin
och från filatelistiska märkesmän som gene-
raldirektör Julius Juhlin, H ans Lagerlö f i
New York och greve Eric von Rosen på
Rockelstad.

På kransbandet från Wennbergs personal
stod : "Till vår avhållne chef, med tacksam-
het och djup saknad ." Den vittbereste natio-
nalisten von Rosen hade låtit texta som en
sista hälsn ing på kransens band : "Till den
handlingskraftige, varme fosterlandsvännen
H arry Wennberg."

Efterskörd

Stockholms Filatelist-Förening hedrade H ar-
ry Wennbergs minne vid sitt 679:e ordinarie
möte den 19 januari 1927 H är hade den av-
lidne haft ett obrutet, trettioårigt medlem-
skap . O rdföranden , Astley Levin , höll en er-
inran som de närvarande stäende lyssnade
till.

Stockholm s Filatelist-Sällskap , där
Wennberg in te hunn it göra sig lika mycket
bemärkt, observerades hans död på motsva-
rande sätt den 24 februari. O rdföranden, Ei-
nar Wikström, höll en parentation och de
sexton medlemmar som fanns på p lats
åhörde den stående under tystnad .

I Stockholm s Filatelist-Fören ing läste
man den 9 februari 1927 upp ett tack frän
generalkonsulinnan Louise Wennberg på
Wallingatan 5 för de blommor som fören-
ingen sän t till hennes avlidne makes bår.
H on skulle komma att överleva sin man
med ett kvarts sekel.

Efter faderns död var sönerna - och den
övriga personalen - inom AB H arry Wenn-
berg inställda på att fortsätta verksam heten
med hög ambitionsnivå. Adressen D rott-
n ing gatan 82 behöll man länge än.

H arry Wennberg förblev långt efter sin
död ett starkt varumärke. Men tiderna envi-
sades med att förändras. Sextiofem år efter
att Wennberg öppnat sin cigarr- och fri-
märks affä r pa Stora Vattugatan 5 hösten 1892
gick rörelsen i graven . Den 15 november 1957
togs skyltarna ned för gott på D rottn ingga-
tan 82.

AB H arry Wennberg efier H arry Wenn-
berg hade genomgått en rad skiftande öden .
Det är en annan h istoria. Kanske kan den
berättas någon gång.

Tomas Bjiäri nger i N eu illy-sur-Seine, Frankrike, sonson till H arry Wennberg, har byggt upp
ett avundsvärt filatelistiskt bib liotek och arkiv. Jag tackar d ig för att jag återigen fått tillgång

till detta härliga material och för många timmars stimulerande tankeutbyte.

Gunilla Brunskog i H almstad, do tterdotter till H arry Wennberg, har ställt ett
mycket värdefullt bildmaterial till m itt förfogande.

Leif Ringborn, kyrkoskrivare i Ado lf Fredriks församling och
A ndreas Patriksson, komminister i Årstads församling har båda på ett raskt och

smidigt sätt hjälpt till att räta ut en del motspänstiga frågetecken .
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Harry W ennbergs buti ker i Stockholm Harry W ennbergs hustru och barn

adress från till förnamn född död

Stora Vattugatan 5 1892 1896 Katarina Lovisa (Louise) 1879 1952
Mäster Sam uelsgatan 48 1896 1908 Wilhelm 1899 1935
Mäster Samuelsgatan 5o 1902 1908 C harles 1901 1981
Vasagatan 42 1908 1916 Eric 1904 1971
Drottninggatan 66 1916 1923 Seth 1906 1948
D rottn inggatan 82 1923 1957 Tom 1908 1984

H arriet 1910 1996
M arianne 1917 1925

Källor och litt eratur

Ahlström, John,
Till gamla tider. . .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 6 1969.

Aft onbladet.
J mars 1922.

(Andreen, Fredrik Wilhelm),
Ett besök i postvärdeteckenmuseet i Stock-

holm .

N ordisk Filatelistisk Tidsskrift nr . 11 1895.

(Andreen, Fredrik Wilhelm),
Våra Porträtter. XXXI:

H arry Wennberg.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr. 9 1902.

Bjäringer, Tomas & Hamberg, Erik,
Svenska filatelistiska tidskrifter

startade 1886-1919.
Postryttaren 2003.

Bohman, N . & D ahl, T., (red.),
Svenska män och kvin no r.

Biografisk uppslagsbok 1-8.

Stockh olm 1942-1955.

Dagens Nyheter.
1jan uari - 31 oktober 1880 o . 5 januari 1927

(Djurling, Hilmer),
Våra porträtt . L:

Albert Lindström .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 1 1905.

(Djurling, Hilmer),
Våra port rätt . 122 :

Albert Lindström .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 9 1910.

Fellenius, Karl Gustav,
Sjätte Ferrari-auktio nen .

Filatelistiska M eddelanden nr . 5 1923.

The Ferrari auction catalogues vol. 1 o. 2 .

(1-9 sales) 1921-1924.

Filatelistiska Meddelanden.
1919-1923.

Frimärks-Samlaren.
p rofnum mer dec. 1892 0. nr . 4  1893.

GBLg. (George B. Lindberg),
Redan H arry Wen nberg satsade på

m otivfilateli.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 8 1980.

Handbok öfver Sveriges frankotecken 1855-1915.

Stockho lm 1915.

Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1963.

Stockholm 1964.

Johansson, Sven-Rune,
Värnamomärkena - skröno r och verklighet.

Postryttaren 1996.

Johansson, Sven-Rune,
Föreningen Postmusei Vän ner 75 år.

Postryllaren 20 0 1.
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Katalog över frimärksutställningen i
Stockholm den 18-21 september 1926.

(red . N ils Strandell).

Stockh olm 1926.

Lagerholm, John,
Släkten Wen nberg från Uppland .

Stockholm 1937.

Lindeberg, Bengt,
Lan dstorm sfrimärkena:

en av de största u tgivningsskandalerna!

N ordisk Filateli oktober 2003.

Norborg, Knut,
Till flydda t ider.

N ordisk Filateli december 1995.

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
189.4-1927.

Ny heter f rån Postmuseum.
nr. 1 1935 0 . nr. 1 1936.

Ny Illustrerad Tidning.
10 , 17 0 . 31 augusti 1872 0 . 8 jun i 1878.

Prislista avseende Landstorm I o . II.
Utg. av H arry Wen nberg december 1916.

Sto ckho lm 1916.

Raben, Karin,
Ett skillingbrev t ill London .

Postryttaren 1988.

Rariteten.
Evenemangstidn ing utg. till H arry Wenn -

bergs 4o-ärsdag.

4 mars 1912.

Sahlin, Gösta,
Livet ej endast en dans på 3-skillingar.

Filatelia nr. 3 1959.

Skandia.
nr. 10 1908.

Skarstedt, C. W.,
Göteborgs st ifts herdaminnen .

Ny upplaga.

Göteborg 1948.

Stockholms Adress-Kalender.
1905-1927.

Stockholms Dagblad.
4 februari 1908.

Stockholms-Tidningen.
$ och 13 mars 1927.

Strandell, N ils,
De senaste Ferrari-auktionerna i Paris.

Filatelistiska M eddelanden nr . 6 1923.

Strandell, N ils,
AB H arry Wennberg.

N ordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 1 1924.

Strandell, N ils,
H arry Wennberg.

N ordisk Filatelistisk Tidsskrift nr. 1 1927.

Svahn, Rune,
Stockholms Filatelist Fören ing 9o är : kort

h isto rik.

Stockh olm 1976. [Broschyr] .

Svenska Dagbladet.
3 december 1923, 23 februari 1925, 5 0 . 13

Jan uan1 1927.

Svensk Filatelistisk Tidskrift.

1900-1957.

Svenskt författarlexikon 1900-1940 :

Biografisk handbok till Sveriges

moderna litteratur. A-L.

Stockho lm 1942.

Sveriges Filatelist-Förening:
Verzeichn is iiber d ie Postwertzeichen vo n

Schweden .

Sto ckholm 191.

Sveriges frankotecken 1855-1905.

Stockholm 1905.

Sveriges Statskalender med bihang.
1925-1927.

Sylwan, Björn,
Eric vo n Rosen och hans frimärksdonatio n

till Postmuseum.

Postryttaren 1997.

Sylwan, Björn,
Gränslös, gäckande gestalt :

Sto rsam laren Philip p Arnold Ferrary i ett

svenskt perspektiv.

Postryttaren 1998.
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Sylwan, Björn,
N ils Strandell :

Sveriges mest ryktbare filatelist .

Postryttaren 2003.

Tidningfor Frimärksamlare.

1887-1893.

Vem var det?
Svensk biografisk handbok.

Stockholm 1944.

Vem är det?
Svensk biografisk han dbok 1923-1929.

Wennberg, Harry,
Massförfalskning af Sven ska frimärken .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 9 1905.

Wennberg, Harry,
M assförfalskning af Svenska frimärken .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr. 5 1906.

Wennberg, Harry,
1915 - Ett frimärken as jubileumsår.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 4 1915.

Wennberg, Harry,
Vad jag upplevat som filatelist .

Filatelistiska M eddelanden nr. 1 1919 - nr. 9/ 1o

1923.

Wennberg, Harry,
Katalog över frimärken från de berömda

Ferrari-sam lingarna.

Stockho lm 1922.

Wennberg, Harry,

Jul.
Filatelistiska M eddelanden nr . 10 1922.

Wennberg, Harry,
H andbok över Sveriges frankotecken :

avd. I. Frimärken 1920-1924.

avd IE: H elsaker 1916-1924.

Stockholm 1925.

(Wilms, Ernst),
Våra Port rät t. 130:

Julius Ju hl in .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 7 1911.

(Wilms, Ernst),
Den 6 maj 184o - den 6 maj 1915.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 5 1915.

(Wilms, Ernst),
Våra Porträtt . 241:

Erik Lichten stein .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 10 1923.

Wilms, Ernst,
H arry Wennbergs frimärksgalleri.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr.3 1924.

(Wilms, Ernst),
Vara Porträtt . 244:

H arry Wennberg o . sönerna Wilhelm ,

Charles, Eric o . Seth .

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr. 4 1924.

Wilms, Ernst,
D agmar Hellman 4o är.
Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 5 1925.

Wilms, Ernst,
H arry Wennberg.

Svensk Filatelistisk Tidskrift nr . 1 1927.

Årstad förr och nu:
från Eftra ä till H im melsku ll.

Varberg 1994.

Otryckta källor:

Brev (koncept)
från H arry Wennberg

till "Konkursförvaltn ingen i ur afva

konkursen efter Professor Albert Lindström"

27 april 1911.

Brev
med bytesförslag från H arry Wennberg

till Postmuseum 1914-1920.

(Svenson, Gilbert),
Filatelih istor iska an teckn ingar 1.

ÄU 75. Hi storiska gruppen .

Stockholm 1975. [Xerox] .

(Svenson, Gilbert),
Postm usei förvärv av skilling banco-frimär-

ken , brev m. m .

ÄU 75.His tori ska gruppen .

Stockhol m 1976. [Xerox] .

bjornsylwan@hotmail.com
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