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Nr 1,  januari 2017 
 
(168) Årgång 45 

Ordförandens spalt... 
 
Under hösten har vi gått vidare med en filatelistisk fortsättningskurs och under våren fortsätter vi med fortsättnings-
kursen. Som frimärkssamlare och filatelist är kunskap mycket viktigt. Vid ett av våra möten sa en av våra medlem-
mar att vi lär oss hela tiden något nytt och visst är det så! Medlemmarna i föreningen delar med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter och det är så vi önskar att det ska vara fortsättningsvis. Dessutom bjuder vi in duktiga filatelister 
som har mycket att berätta om sina olika områden.  
 
Vi får en ny adress för våra möten, men i samma lokal. Vällingby backe 13 blir nu Albert Aronssons torg 5. Trappans 
Annex där vi håller till har under hösten fått en ny skylt som talar om var annexet ligger. Föreningen är medlem i 
Medborgarhuset Trappan som medlem får vi en hel del hjälp till verksamheten. Bland annat har vi fått en fin affisch 
både i A3 och A4-format där vårt program beskrivs. Det tycker jag är utmärkt! Medlemmarna kan hjälpa till att spri-
da dessa affischer och t. ex. sätta upp dem på affischeringstavlor. Jag kommer att lägga ut affischerna på vår hemsida 
www.duv.se/vff där den kan laddas ner i datorn för utskrift. Medborgarhuset Trappan firade 60 år i höstas och vi del-
tog och gjorde reklam för vår hobby. Jag har sagt det många gånger: Det är viktigt att vi syns utåt och det gjorde vi 
nu. I vår har vi Frimärkets Dag lördagen den 18 mars och då kommer vi verkligen att synas utåt. 
 
Jag har varit särskilt glad för att antalet medlemmar har ökat. Vi behöver växa och det har vi  gjort under 2016. Jag 
hoppas att våra nya medlemmar ska uppskatta gemenskapen och gilla vårt program. Vi har två typer av auktioner där 
vi auktionerar ut frimärken från styckade samlingar, första måndagen varje månad samt i övrigt inlämningsauktioner. 
Dessutom deltar vi i cirkulationsverksamheten och alla kan köpa frimärken från de häften vi får till alla möten.  
 
 
Väl mött till vårens program! 
 
Bosse 

 

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening . 
Möteslokal: Medborgarhuset Trappan, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 100 kr.  Plusgiro: 60 74  35-5  Hemsida: www.duv.se/vff    
Ordförande Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20,  163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01 
E-post: bodahlner@gmail.com 

VFF:s bibliotek  
 
Föreningen hyr en källarlokal i Riksby och där förvarar vi våra utställningsramar, material till Frimärkets Dag och 
vårt bibliotek. Där finns även vårt föreningsarkiv. Tyvärr fick vi inte behålla källaren som vi haft och fredagen den 9 
december samlades ett gäng VFF:are och flyttade allt material till det nya källarkontoret. Flyttgubbarna bestod av Jarl 
Karlsson, Tomas  Olsson, Åke Nilsson, undertecknad samt Anitha Schäfer.  Tack Anitha, Åke, Jarl och Tomas för era 
insatser! Ni gjorde ett utmärkt jobb och allt var avklarat på 2,5 timme! 
Vi har ett bibliotek som borde användas mer än vad det gör. Nu ska biblioteket inventeras och därefter ska en ny för-
teckning med alla våra skrifter redovisas. Det blir en kommande uppgift för styrelsen.  
 
Bosse 
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Tankar inför höstterminens avslutning 
Nu drar sig den här terminen 2016 mot sin avslutning…. 
jag och mina föreningskamrater har förundrats över hur 
snabbt terminen försvann! 
 
Vi har ju gjort så mycket, och haft fantastiska föreläsare! 
12 september kunde vi lyssna till Åke Nilsson vår egen 
Philatelia Emeritus. Han berättade och åskådliggjorde 
pedagogiskt hur trycktekniken utvecklats sedan 1800-
talet och vad som kännetecknade de tekniker som använ-
des vid frimärkstillverkningen under 1800 och 1900-talet. 
Åke lät verkliga dyrgripar med exempel på olika tryck-
tekniker cirkulera bland oss som villigt tog till oss och 
imponerades hans kunskaper inom ämnet! 
 

10 oktober blev både för mig och de flesta andra, en rik-
tig höjdarkväll! Vi fick besök av ingen mindre än Lars 
Sjööblom!! 
En mångkunnig konstnär och gravör av många av våra 
svenska frimärken.  
Han hade med sig material för gravering och sina verk-
tyg! Flera exempel på sina underbart vackra resultat i 
form av frimärken och uppvaktningsbilder.  
T ex ett porträtt av fd chefen för Posten Frimärken Britt-
Inger Hahne och ett annat porträtt av Hovgravören Czes-
law Slania.  
Hans föredrag var mycket intressant att lyssna till, myck-
et därför att han har förmåga att berätta intressant och 
medryckande. 
Jag hade gärna fortsatt lyssna till honom, när han efter en 

Program för våren 2017 
 
Under våren ordnas en filatelistisk fortsättningskurs med start kl 18.00. Varje lektion är planerad till 45 
minuter inklusive diskussioner. Det ordinarie mötet startar omkring 18.45. 
 
Måndag 9/1  Kl 18.30. Medlemsmöte med kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 23/1  Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Bert Myde föreläser om Svenska automathäften. Kl 
18.45. Medlemsmöte med inlämningsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 6/2 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Peter Lorentzon berättar om Lösenfrimärken. Kl 18.45. 
Medlemsmöte med kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 20/2 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Tomas Olsson: Posthistoria 
Kl 18.45. Medlemsmöte med inlämningsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 6/3 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Bo Dahlner föreläser om Spångabygdens posthistoria. Kl 
18.45. Medlemsmöte med kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
 
Lördag 18/3 Frimärkets Dag enligt särskilt detaljprogram 
 
Måndag 20/3 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Arne Borgert föreläser om de norska ockupationsutgåvor-
na. Kl 18.45. Medlemsmöte med inlämningsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 3/4 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Arne Forsén föreläser om danska nummerstämplar. Kl 
18.45. Medlemsmöte med kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
 
 Måndag 24/4 Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Leif Söderlund: Så här samlar jag 
Kl 18.45. Medlemsmöte med inlämningsauktion, cirkulationshäften 
 
Måndag 8/5  Kl 18.00.  Filatelistisk fortsättningskurs: Tomas Olsson berättar om olika tandningar. Kl 18.45. 
Medlemsmöte med kvalitetsauktion, cirkulationshäften 

 
Måndag 22/5 Kl 18.00.  Årsmöte med avslutningsfest . Därefter genomförs en inlämningsauktion, cirkulations-
häften. 
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timme tackade för sig!  
Till all lycka för oss, hade han med sig flera provtryck av 
sina graverade förlagor för Svenska frimärken. Mmm 
visst, klart jag inhandlade en av mina favoriter. Vi var 
flera som lättade på plånboken! 
 
24 oktober var det dags för ett annat ämne Christer Wahl-
bom berättade om ett av sina samlarområden. Bältespän-
narfilateli! 
Mycket intressant, litet förenklat uttryckt kan man kanske 
säga att bältespännarfilateli omfattar allt med postal an-
knytning som inte är frimärken!  
 
7 november var jag dessvärre sjuk… så hur Christer 
Svenssons föreläsning om kinesisk filateli förlöpte kan 
jag inte uttala mig om. Däremot vet jag att han är oerhört 
kunnig inom området! 
Och en trevlig person att känna. Jag har tillsammans med 
flera andra rest i Kina med honom! 
 
21 november var det dags för en annan föreläsning denna 
gång om våra svenska medaljongmärken. 
Föreläsaren hette denna gång Tomas Olsson. Och det kan 
jag intyga vad den mannen inte känner till speciellt om 
svenska frimärken och dess historia, är inte värt att känna 
till!  
Hans hjärna är en hårddisk med frimärksdata, som jag 
gärna skulle vilja klona… 
Vi fick en mycket intressant föreläsning om Gustav den 
femte i medaljong. Och hur de hade tryckts upp i stora 
ark. Visst Tomas hade med sig flera av sina dyrgripar så 
vi fick se i verkligheten hur det såg ut!  
Tomas Olsson kan gärna föreläsa fler gånger, om andra 
frimärken! Han är ju vår egen föreningsmedlem, och jag 
känner mig glad att kunna fråga honom till råds emellanåt 
när jag behöver! 
 
5 dec skulle vi fått besök av Göran Heijtz, han lämnade 
återbud dessvärre. Synd för han har en fin vykortsamling 
över Vällingby. Och är kunnig inom många områden! Vi 
får hoppas vi kan hitta ett datum till ett annat tillfälle med 
honom. 
Istället hoppade vår eminente ordförande Bo Dahlner in, 
och gjorde en intressant föreläsning om felaktigheter och 
medvetna smyggraveringar på svenska frimärken. Slania 
var nog den som började med att skriva sin familjs namn 
eller avbilda släkt och vänner på valda frimärksbilder. 
Även Lars Sjööblom har tagit upp det skämtsamma sättet, 
att markera en del av sina frimärken. 
Bosse hade dessutom gjort ett bildspel för dator så vi kun-
de se märkena och deras budskap i förstoring. 
 
Mycket under hösten har varit av högsta kvalitet och där-
med oerhört intressant! Inte minst den Filatelistiska fort-
sättningskursen som Bo Dahlner bibringat oss under hös-
ten, mycket intressant och fascinerande kunskapsbank för 

framtida filatelister och frimärkssamlare!  
 
Detta kommer ju inte in i Varianten förrän i första numret 
som utkommer i januari 2017, och då vet vi ju vi före-
ningsmedlemmar att vi har mer än det tilltagande ljuset 
att se fram emot för styrelsen har med all säkerhet iord-
ningställt ett fint program för vårens träffar. Med varmt 
tack för höstens träffar och tillönskan om en härlig vår i 
glada vänners sällskap  
Systeryster/Anitha Schäfer 

 
 
 

Tänk vilka trevliga frimärkskamrater det 
finns! 
Nu tänker jag speciellt på vår nye bekantskap Åke Ljung-
berg, som under årens lopp samlat på sig mycket filatelis-
tiskt material. Nu har han beslutat sig, efter viss vånda, 
får man förmoda, att begränsa sitt samlande. Eftersom 
barnen inte visar någon åstundan att överta hela samling-
en, har Åke nu donerat ett omfattande material till vår 
gemensamma frimärksförening VFF. 
Detta kommer att delas upp i olika poster av vår eminenta 
styrelse, för att sedan utbjudas vid kommande förenings-
auktioner!  
 
Att tänka på andra (oss) som delar hans intresse, och som 
nu får möjlighet att fylla ut våra egna samlingar, är ett 
vackert drag hos en människa med filatelistisk inriktning.  
Vi inom klubben riktar därför ett varmt TACK till Åke 
för hans storartade gest!  

Genom Anitha Schäfer 

 

Att samla Schweiz 

Storbritannien gav ut världens första frimärke 1840. Tre 
år senare gavs de första frimärkena ut i Schweiz som där-
med blev det andra landet som gav ut frimärken.  

 
 
 
 
 
 
 

Frimärkena bestod av ett 4 och ett 6 Rappenmärke som 
gavs ut av kanton Zürich.  
 Samma år gav kanton Genève ut ett 5 C-märke. Här ser 
vi en Doppelgenf som är ett åtråvärt frimärke. 1845 gav 
kanton Basel ut ett frimärke, die Basler Taube, Basler 
Dybli på Schweizertyska. Det blev världens första motiv-
frimärke. 
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Det var ett frimärke för lokal post inom 
Basel Stad. Vid den här tiden hade var-
je kanton sitt eget postväsen.  
Under åren 1845-1850 gavs samman-
lagt 12 kantonala frimärken ut.  
 
Den 1 januari 1849 grundades det 
schweiziska postväsendet och 1850 
gav Schweiz ut sina första frimärken.  
Här ser vi 2½ Rappen lokalpost som 
var det första frimärket. 
1854 kom de första frimärkena ut med 
sittande Helvetia. Vem var nu Helve-
tia?  
Helvetia är namnet på en kvinnlig na-
tionspersonifikation av Schweiz, precis 
som Svea för Sverige. Romarna kallade 
landområdet där dagens Schweiz ligger 
för Helvetia och än idag används nam-
net Helvetia på de schweiziska frimär-
kena. Schweiz är ett land med fyra offi-
ciella språk: tyska, franska, italienska 
och rätoromanska. Sittande Helvetia 

med denna teckning gavs ut i tre perioder. 
 
Sittande Helvetia, med ny teckning, gavs ut åren 1862-
1863. För första gången användes republikens namn på 
ett frimärke: Helvetia.  
 
Under tiden 1850-1950 användes 13 olika papperssorter. 
De finns inte beskriva i Michelkatalogen, men den 
Schweiziska Zumsteinkatalogen har bra beskrivningar. 
Fyra av dessa papperssorter är s.k. Faser-papper där pap-
peret har små färgade trådar. Dessa kan vara  blåa, röda, 
violetta eller svarta.  
Från 1862 till 1900 hade frimärkena ett kontrolltecken 
med det schweiziska vapnet i stället för vattenmärken. De 
första vattenmärkena kom 1906 och de är lätta att identi-
fiera. 

1882 kom ett frimärke "Kors över valör 
i värdesköld". Frimärket bestod av repu-
blikens vapen, Eidgenössiges Kreuz - 
som kan översättas till federala korset - 
med valören i en sköld. 1894 gavs en ny 
serie ut med Kors över en sköld med 
valör. Den sista serien med detta märke 
gavs ut 1906. 

För 25-årsjubileet av UPU:s bildande gav Schweiz ut ett 
frimärke i tre valörer. Märket trycktes med tre olika plat-
tor. Bilden visar en allegorisk framställning med en kvin-
nogestalt, Helvetia med brev och vykort och telefonled-
ningar samt en jordglob. Frimärket har ingen landsbeteck-
ning som frimärkena annars hade från 1862. 

 
Zumstein har en specialkatalog 
över de schweiziska frimärkena. 
Den är mycket bra och är egentli-
gen en handbok som varje 
Schweizsamlare borde skaffa sig. 
Någon sådan katalog har vi inte 
över svenska frimärken.  
 
Jag hoppas att jag med den här arti-
keln kan inspirera andra samlare att 
börja samla på schweiziska frimär-
ken. Schweiz har en mycket bra 

frimärksutgivning och de har inte producerat så mycket 
frimärken som t ex Sverige har gjort.  
 
Bo Dahlner 

 
 

Vi gratulerar   
Bo Dahlner 75 år  23/2 
Ulf Nyström 65 år 27/4 

Styrelsen 2016 
 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com  
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622 akenilssonfastighet@telia.com 
Per-Olof Hall, sekreterare   070-227 99 05  per-olof.hall@telia.com 
Christer Rothman, kassör    070-677 9526 christer.rothman@bredband.net 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 

ANNONS 

FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR 
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort 
plastfickor – insticksalbum – pergamynkuvert 
pincetter – förstoringsglas – kataloger. 
 
Tfn: 0768-514102 
kjell.svedjeby@gmail.com 
 
Kjell Svedjeby 

 

 

 

 


