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Nr 3 – juni 2021 
(183) Årgång 49 

Ordförandens spalt…   
 

När detta skrivs har vi kommit till augusti och jag hoppas att alla våra medlemmar har kunnat njuta av 
sommaren och särskilt som samhället nu är på väg att öppnas upp igen. Tyvärr är inte pandemin över, men 
lättnaderna börjar nu att märkas. Styrelsen har gjort allt i sin makt för att hålla igång verksamheten digitalt. 
Vi har under första halvåret 2021 genomfört flera föredrag via Zoom och vi har genomfört de planerade 
auktionerna. Ja, vi har haft auktioner varannan vecka med svenska och utländska objekt. Alla har inte 
datorer och e-postadresser, men det har gått bra att skicka in sina bud genom telefon eller brev. 
Auktionerna har gått över förväntan bra! Under våren såldes för över 12 000 kr. De utländska objekten 
inbringade drygt 1 600 kr. Styrelsen vill härmed framföra sitt tack till alla medlemmar som deltog i dessa 
auktioner! Ni fick oss att känna att vi gjorde ett meningsfullt jobb!  

Vi har också startat en grupp med samlare av schweiziska frimärken tillsamman med Sollentuna 
Filatelistklubb. Under hösten och våren har ett antal nyhetsbrev skickats ut till gruppen och dessutom har vi 
haft försäljning av schweiziska frimärken vilket fungerat mycket bra via e-post. Om du är intresserad av att 
delta i den verksamheten så kan du höra av dig till mig! 

Styrelsen har nu haft två fysiska möten och vid det senaste mötet stod det klart att vi kan starta upp vår 
verksamhet igen med möten i Vällingby Folkets Hus. Vårt första fysiska styrelsemöte genomfördes hemma 
hos Åke Nilsson den 13 juni. Det blev ett trevligt möte och Åke bjöd på en härlig lunch med lax med 
skagenröra och svensk färskpotatis. Tack Åke! Där diskuterade höstens verksamhet och ett förslag till 
program fastställdes. Nu tillåter myndigheterna att vi träffas fysiskt igen! Fortfarande gäller dock 1 meters 
avstånd och hur vi ska klara det i lokalen har vi löst. Vi startar måndagen den 13 september kl. 18.00. 
Programmet beskrivs nedan. 

Årsmötet fungerade så som vi hoppats. En sammanfattning av årsmötet redovisas här i Varianten. Tack alla 
medlemmar för er medverkan! I samband med årsmötet blev det en ändring i styrelsen då Christer Rothman 
avgick som kassör och Hans Borg tillträdde som ny kassör. Tack Christer för en lång medverkan som 
kassör i VFF! Hans Borg presenterar sig i detta nummer av Varianten.  

Tillsammans med det här numret av Varianten bifogar vi även höstens auktionshäfte. Föreningen äger 
många frimärken som vi nu även kommer att sälja. Det kommer främst bli restförsäljning av frimärken som 
inte sålts på våra auktioner. Se mer om detta nedan! 

Välkommen till höstens möten i Vällingby Folkets Hus! 

Bosse  

  

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening. 
Möteslokal: Vällingby Folkets Hus, Annexet, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 150 kr.  Plusgiro: 60 74 35-5  Hemsida: http://www.duv.se/vff    
Facebook-sida: http://www.facebook.com/vallingbyFF 
Ordförande: Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20, 163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01 
E-post: bodahlner@gmail.com 
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Årsmötet 2021 
40 av föreningens 65 medlemmar deltog vid 
årsmötet som genomfördes på distans via ett 
beslutsformulär. Bo Dahlner valdes till 
mötesordförande och Anders Hagrén till 
mötessekreterare. Till justeringsmän tillika 
rösträknare valdes Anitha Schäfer och Hans Borg. 
Kallelsen hade skickats ut tillsammans med 
Varianten nr 2 och beslutsformuläret och var 
behörigt utlyst enligt beslut. Dagordningen 
fastställdes. Efter verksamhetsberättelsen och 
föredragning av bokslutet samt föredragning av 
revisionsberättelsen fastställde årsmötet disposition 
beträffande föreningens resultat enligt de 
fastställda balansräkningarna. Årsmötet beslöt 
enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  
Några motioner eller skrivelser hade inte inkommit 
till årsmötet. Styrelsens förslag om oförändrad 
årsavgift av 150 kr godkändes enhälligt. 
Till föreningens ordförande omvaldes Bo Dahlner. 
Årsmötet utsåg två ledamöter, Reiner Lärka 
(omval) och Hans Borg (nyval). Anders Hagrén 
och Magnus Sjöblom kvarstod eftersom de valdes 
på två år vid förra årsmötet. Till suppleanter 
omvaldes Christer Wahlbom och Ulf Åhlfeldt.  Jarl 
Karlsson omvaldes till revisor. Årsmötet beslutade 
att utse Anitha Schäfer (sammankallande) och 
Hans Söderberg samt Lena Renström till suppleant 
till valberedning. Därefter avslutades årsmötet. 
Styrelsen    

Vår verksamhet i höst 
Nu kör vi igång våra möten i september. Vi 
kommer att ordna en ny sittning med ett bord per 
medlem. Fortfarande är det stor spridnig av den så 
kallade deltavarianten av Covid 19. Med de 
åtgärder vi har vidtagit hoppas vi att det ska 
fungera bra. 
Styrelsen 

Restförsäljning 
Föreningen äger en hel del frimärken som bland 
annat består av osålda frimärken från våra tidigare 
auktioner. Det är bra frimärken av god kvalitet. 
Styrelsen har därför beslutat att sälja frimärkena 
till våra medlemmar.  Priset är 10 procent av 
katalogvärdet. Med det här utskicket bifogas en 
lista och inskannade bilder av frimärkena. Vill du 
köpa frimärken från listan kontaktar du Bosse per 
e-post eller telefon. E-post: bodahlner@gmail.com 
Telefon: 073 905 7801 

Facit Special Classic 2022 
Under våren kom den nya katalogen Facit Special 
Classic. Den innehåller många nyheter och nu har 
alla nyanseringar av bandfrimärkena 1920 – 1936 
införts enligt SFF-katalogen 1988/89. Därmed 
överensstämmer Facits nyanseringar med de i 
min bok Sveriges bandfrimärken 1920 – 1936! 
Det är en stor och mycket efterlängtad 
förändring! Beskrivningarna Landstorm I, II och 
III är uppdaterade. Katalogen kostar 500 kr, men 
medlemmar i SFF köper den till lägre pris. Jag 
menar att det är den bästa Facitkatalogen 
någonsin! 
Bo Dahlner 

Presentation av Hans Borg 

Född i en förort till Örebro 1950, Almby, som 
fram till en månad före min födelse var egen 
stämpel-ort. I Örebro bodde jag fram till 2011 när 
mitt arbete fick mig att flytta till Kungsängen för 
att vara närmare kontoret i Sollentuna.  

Jag började samla frimärken när jag var 12 år, 
främst Norden men ett och annat märke från 
övriga världen slank med. På den tiden drev min 
farfar och min far ett mindre företag i Örebro, där 
jag började arbeta direkt efter skolgång. Jag har 
alltid idrottat så militärtjänst som 
sambandsofficer i ett spaningskompani blev en 
naturlig utmaning. Fotboll blev den idrott jag 
spenderade mest tid med, utan att bli annat än en 
medioker spelare. Dock utbildade jag mig inom 
Svenska Fotbollförbundet och arbetade under 
många år ideellt som tränare/ledare för 
ungdomsfotboll. 

1984 fick jag jobb på ett svenskt dotterbolag till ett 
schweiziskt företag, Wild AG. De tillverkade och 
marknadsförde geodetiska mätinstrument, 
teodoliter, avvägare och elektroniska längdmätare. 
Datorer var något jag jobbat med sedan tidigt 70-
tal, innan de numera så vanliga Pc-datorernas tid. 
Därför fick jag på Wild starta upp deras 
datorkunskap i Sverige, först som servicetekniker 
sedermera som supportansvarig för Sverige och 
övriga Norden. Jag var involverad i utveckling och 
utbildning av nya elektroniska mätinstrument, med 
många resor inom Europa. Under den tiden blev 
samlandet av frimärken mest ett köpande och 
läggande på hög, något organiserat samlande blev 
det inte tal om av tidsskäl. 
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När företaget småningom köptes upp av det 
svenska bolaget Hexagon AB, gick jag vidare till 
sälj, säljchef och senare VD. Sedan 2018 är jag 
”Friherre” och har kunnat ta upp mycket av det 
frimärkssamlande som tyvärr fått ligga i malpåse 
alltför många år. 

Idag samlar jag på klassiskt Norden, Oscar II 
ortsstämplar hela Sverige, JVG, hembygd T-län 
samt Schweiz. Det senare intresset ansvarar Bosse 
för som genom sitt PR-arbete för Schweiz-
samlandet fått mig att återuppta en gammal 
samling som tillbringat många år i skåpet. Förutom 
ovan nämnda så har jag förstås en brokig samling 
av olika länder, i minst sagt spretig kvalitet. 

Mina närmaste är min hustru, Susanne och min 
dotter Celina, som ”tyvärr” bor i Paris sedan ett 
antal år. I Coronatider har det varit tungt att inte få 
ses, vi får hoppas på ett snart slut på detta elände. 

Jag hoppas att vi kommer att få kunna ses i höst, 
för social samvaro och ett och annat snack om 
frimärken. Om du vill ha kontakt med mig går det 
naturligtvis bra att ringa, men bäst är via mail 
eftersom jag speciellt under sommaren, inte har 
min telefon i fickan ständigt. 

Vänligen  

Hasse 

 

Höstens program 

Måndag 13/9   Föredrag: Hur samlar vi 
bandfrimärken. Bo Dahlner funderar över vårt 
samlande. Information om miniseminarier och 
albumblad. Cirkulationshäften och kvalitetsauktion 
 
Måndag 27/9   Föredrag: Föredrag: Hur samlar 
jag? Medlemmar berättar med miniföredrag om sitt 
samlande. Max 5 minuter. Cirkulationshäften och 
inlämningsauktion 
 
Måndag 11/10   Föredrag: Mästergravören Slania 
100 år och Slaniasamfundet 40 år.  Claes Fellström 
och Rolf Korling från Slaniasamfundet berättar. 
Därefter cirkulationshäften och kvalitetsauktion 
 
Måndag 25/10   Föredrag: Hembygdsfilateli. 
Anders Bock berättar om hembygdsfilatelisternas 
samlande. Cirkulationshäften och 

inlämningsauktion. 
Måndag 8/11   Föredrag: Schweizisk filateli. Bo 
Dahlner berättar. Cirkulationshäften och 
kvalitetsauktion 

Lördag 13/11   Frimärkets Dag firar vi i Vällingby 
Folkets Hus, Annexet. Kl. 10.00 – 15.00 
 
Måndag 22/11   Föredrag: Hur samlar jag? 
Medlemmar berättar med miniföredrag om sitt 
samlande. Max 5 minuter. Cirkulationshäften och 
inlämningsauktion. 
 
Måndag 6/12   Föredrag: Julkortens framväxt. 
Thorbjörn Persson berättar. Därefter 
cirkulationshäften och kvalitetsauktion 
 
Måndag 20/12  Julfest med inlämningsauktion 

 

Intressant Stockholm-stämpel 

Som nördig samlare av stämplar, dyker det då och 
då upp något man inte direkt kan kategorisera. Jag 
hittade en stämpel där man kan utläsa STH 1 – 1 
SEP 31 – N.K. Spännande! Jag konsulterade 
Stämpeldatabasen men där fanns den inte. Via ett 
mail till en kunnig stämpelsamlare kunde vi 
konstatera att den definitivt hör till Stockholm 1, 
troligen en expeditionsstämpel. Det finns 
dokumenterat fyrkantiga stämplar STH 1 men inte 
en rund. Vore roligt om någon som läser detta 
kunde komma med idéer om denna stämpel. Kan 
det vara från en postexpedition på NK? Jag 
kommer att lägga in den i databasen med de 
uppgifter jag har så länge. 

Hasse B. 

Swish till VFF 
På förslag från en medlem har styrelsen beslutat att 
aktivera Swish som möjlig inbetalningsrutin för 
VFF. Alla inbetalningar, medlemsavgifter och t.ex. 
vunna auktioner kan göras via Swish. Det enda 
man behöver tänka på att vid mindre belopp, under 
50 kr bör man undvika Swish eftersom banken vill 
ha en liten avgift för varje transaktion (2 kr). Då är 
det bättre att betala kontant på våra möten. 

Swishnumret är; 123 185 66 73, 
betalningsmottagare VFF 

Hasse B. 
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KLANG OCH JUBEL! 

VÄLLINGBY FRIMÄRKS- OCH 
VYKORTSFÖRENING FIRAR 60 årsjubileum 
den 27 november 2021 mellan 

Kl 15.00 -19.00 på GRILLSKA HUSETS 
RESTAURANG 

 

Tänk så fort tiden går när man har roligt… 

Nu är det redan dags att fira vår förenings 60-
årsjubileum. Vi är en arbetsgrupp som enats kring 
uppdraget från styrelsen och er kära vänner, för att 
ordna en trevlig bankett med syftet att fira 
ordentligt. 

Under Pandemi tiden är det ju ingen av oss som 
haft det särskilt roligt, därför är gruppens idé att vi 
ska fira med bankett och middag på Grillska huset 
Stortorget i Gamla Stan. Nära till kommunala 
färdmedel och i trevlig miljö med servering och 
vita dukar. 

Priset för middagen blir ca 445 kr per person det 
innebär att föreningen subventionerar med 
årsavgiften! Drycken till förtäringen betalar du 
själv, det finns fullständiga rättigheter så Ingen 
behöver sakna något. 

Det vore trevligt med ett inledande föredrag om 
vådan att vara filatelist och kanske även gammal 
föreningsmedlem. Känner du dig hågad eller vill 
föreslå någon, ring eller skriv till Anitha. 

För att klara beställningen behöver vi senast den 25 
oktober få besked från dig att du kommer, även 
besked om det är något du inte tål i matväg. Så vi 
kan ta hänsyn till det. 

Utförligare besked och info om menyn kommer så 
snart höstmenyn blivit sammanställd av kocken. 

Redan nu kan jag säga att vi kommer att kunna 
välja mellan kött eller fisk. 

*det är att föredra att du är snabb med din 
inbokning, eftersom det är vissa 
pandemibegränsningar ännu. 

Festkommittén Lena Reiner och Anitha 

Anitha tfn-nr och e-postadress  
073-915 89 94   eller anithaschafer@hotmail.com  

 

 

Vi gratulerar 

Vi har fyra medlemmar som vi kan gratulera nu! 
Ett stort Grattis till er alla! 
 
Bert Myde fyller 70 år den 11 augusti!! 

Inge Johansson, 70 år, 19 november 

Christer Svensson, 70 år, 1 december 

Christer Rothman 75 år, 25 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2021 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com 
Reiner Lärka, vice ordförande  0762 36 61 16  reinerl40@gmail.com 
Hans Borg, kassör 070-633 3809 hakkeborg@gmail.com 
Anders Hagrén, sekreterare 070-566 81 53 hagren62@gmail.com 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Christer Wahlbom, suppleant  073-224 0631 christerwahlbom@hotmail.com 
Ulf Åhlfeldt, suppleant 070-560 32 56 ulf.ahlfeldt@telia.com 
Åke Nilsson, adjungerad 070-246 76 22  akenilssonfastighet@telia.com 

 


