
 

1 

Nr 3,  augusti 2022 
 
(187) Årgång 50 

OrdförandensÊspalt... 
 
Den 23 maj genomförde vi årsmötet och det var trevligt att ha ett fysiskt årsmöte igen. Tyvärr kunde vår 
kassör Hans Borg inte delta på grund av akut sjukdom. Tre veckor senare, den 14 juni avled Hans, vilket är 
en stor förlust för oss alla i VFF. Han var en duktig filatelist och dessutom mycket kunnig inom datatekni-
ken som vi kommer att ha glädje av framöver. Han samlade inte bara svenska frimärken. Vi hade också 
Schweiz som gemensamt samlingsområde. Hans kommer nu att ersättas av Reiner Lärka som kassör och 
när det gäller auktionerna så kommer dessa att organiseras av Christer Wahlbom, Reiner Lärka och mig där 
jag håller i det datatekniska arbetet.  
 
Ett referat av årsmötet redovisas här i Varianten. Jag tackar alla för förtroendet att bli omvald till ordfö-
rande. Magnus Sjöblom och Bert Myde valdes till suppleanter, men för att inte styrelsen ska bestå av ett 
jämnt antal ledamöter beslöts vid det konstituerande styrelsemötet att Magnus tar plats i styrelsen som ordi-
narie ledamot. Årsmötesprotokollet, bokslutet för 2021 samt budgeten för 2022 skickas ut till samtliga 
medlemmar tillsammans med Varianten och höstens auktionskatalog. 
 
I höst genomförs i Täby Norrphil 22 som är en nationell och regional utställning. Den genomförs i Tibble 
Gymnasium fredagen den 4 november – söndag 6 november. Missa inte den utställningen! Genom att stu-
dera exponaten på dessa utställningar kan man få egna idéer om hur ens egna samlingar kan utvecklas. VFF 
har aldrig genomfört någon egen utställning, men vi planerar att göra en klubbutställning under 2023. Om 
du är intresserad av att delta med ett eget exponat så kan du redan nu kontakta styrelsen!  
 
I våras genomförde vi en kurs i dataprogrammet Publisher. En andra kurs i Publisher planeras att genomfö-
ras i augusti och vid behov åter under hösten. Programmet är mycket bra för göra blad till album och till 
utställningsexponat. Om fler av våra medlemmar vill delta i kursen framöver så kontaktar ni mig! 
 
SFF:s kongress genomfördes under våren i Tibble Gymnasium i Täby. Jag och Anitha Schäfer deltog som 
VFF:s representanter. Anitha har skrivit en rapport som redovisas i Varianten.  
 
VälÊmöttÊtillÊhöstensÊprogram!  
 
Bosse 
 

VällingbyÊFrimärks–ÊochÊVykortsförening. 
Möteslokal:ÊMedborgarhuset Trappan, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift:Ê150Êkr.ÊÊPlusgiro:Ê60Ê74ÊÊ35-5 ÊHemsida:Êwww.duv.se/vff    
Ordförande Bo Dahlner,ÊSörgårdsvägen 20,  163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01 
E-post: bodahlner@gmail.com 

HöstensÊauktioner 
Under hösten har vi fyra kvalitetsauktioner där objekten kan studeras i auktionshäftet. Objekten  beskrivs 
även på vår hemsida med adressen http://duv.se/vff/auktioner.html 
 Från hemsidan kan ni skriva ut objekten i färg. 
Styrelsen 
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ReferatÊavÊårsmötet 
 
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna. Till mötesordförande valdes Bo Dahlner och 
till mötessekreterare valdes Anders Hagrén. Verksam-
hetsberättelsen var som vanligt införd i Varianten. Denna 
diskuterades och godkändes. Revisionsberättelsen före-
drogs och därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. Några motioner hade inte 
inkommit och mötet fastställde därefter styrelsens förslag 
att medlemsavgiften skall vara oförändrad 150 kr och att 
arvoden till vissa styrelseledamöter skall vara oföränd-
rade. Vår kassör Hans Borg kunde inte närvara på grund 
av sjukdom och därför kunde inte den ekonomiska redo-
görelsen redovisas som planerat. 
Bo Dahlner omvaldes till ordförande. Till ny ledamot i 
styrelsen invaldes Christer Wahlbom. Till suppleanter 
valdes Magnus Sjöblom och Bert Myde (Se sid 4!). Till 
revisor omvaldes Jarl Karlsson och till revisorssuppleant 
valdes Göran Bergstrand. Till valberedning valdes Anitha 
Schäfer (sammankallande) och Hans Söderberg, samt 
Lena Renström till suppleant. 
 
 
HansÊBorgÊärÊdöd 
Han dog den 14 juni och lämnar ett stort tomrum efter 
sig. Han begravdes i Almby kyrka utanför Örebro den 14 
juli. Föreningens tack till honom blev en gåva till barn-
cancerfonden enligt familjens önskemål. Vi saknar vår 
vän! 
 
 
HöstensÊprogram 
Mötena startar varannan måndag kl. 18.00 med ett före-
drag. Vid fyra tillfällen under hösten genomförs en kvali-
tetsauktion. Vid varje möte genomför vi även en inläm-
ningsauktion. Vi är anslutna till en cirkulationsverksam-
het och vid varje möte kan du köpa bra frimärken från 
dessa häften. 
Måndag 12/9  Hur bygger man ett exponat?  
 Kvalitets– och inlämningsauktion 
 
Måndag 26/9 Thorbjörn Persson berättar om vykort.  
Inlämningsauktion 
 
Måndag 10/10 Mina erfarenheter av klassificering av 
Vapentyp öre. Bo Dahlner. Kvalitets– och inlämnings-
auktion 
 
Måndag 24/10  Gunnar Lithén: Bällsta å vaddå? Ång-
båtspost? Inlämningsauktion 
 
Fredag 4/11-  NorrPhil 22 i Täby 
Söndag 6/11 
 
Måndag 7/11  Koreas frimärken.  Gabriel Jonsson. 
Kvalitets– och inlämningsauktion 

 
Lördag 12/11  Frimärkets Dag, enligt särskilt program. 
 
Måndag 21/11 Peter Lorentzon berättar om Posthorns-
frimärkena 1886—1899. Därefter inlämningsauktion 
 
Måndag 5/12 Sten-Anders Smeds berättar ”Om gratis 
statspost: fribrev, kronobrev och tjänstepost i hembygds- 
och motivsamlingar.” Därefter medlemsmöte med kvali-
tets- och inlämningsauktion Kvalitets– och inlämnings-
auktion- 
 
Måndag 19/12 Julfest  
Cirkulationshäften och inlämningsauktion 
 
 
RapportÊfrånÊSFF:sÊkongressÊ2022 
som avhölls i Tibble Gymnasium i Täby  14-15 maj. 
 
Vi blev 48 personer, som var ditsända delegater från hela 
Sverige. 
När jag gick med i förbundet i slutet av 80-talet, var med-
lemsantalet i förbundet närmare 6.000…. nu ligger det på 
ca 2500. 
 
Första dagen dvs den 14 maj inleddes kongressen kl 
13.00. 
Och punkterna på dagordningen betades snabbt av, vi var 
klara med dem redan vid kl. 16.00 när vi fick en presen-
tation om Nordisk Filateli av Jonas Hällström.  
För den som inte känner till Jonas, kan jag berätta att han 
har nått en hög grad inom det militära. Han har samlat 
och ställt ut motivsamlingar, skrivit en handledning om 
att montera och ställa ut i motivklass. Han har vunnit 
flera fina priser med sina exponat. Han är en visionär 
som ser en framtid för frimärkssamlande och filateli, om 
än i något modifierad form. (återkommer till det) 
Sedan återupptogs förhandlingarna, och Strandellmedal-
jer utdelades. Först till två personer som gjort mycket för 
filatelin och skulle erhållit dem redan 2020, men Coronan 
kom i vägen. Kjell Nilsson och Christer Brunström (som 
nog de flesta känner igen som flitig artikelskrivare i Fila-
telisten, en verkligt mångkunnig person. Årets medaljör 
var Jan-Olov Ljung. 
Sedan följde utdelning av förtjänstmedaljer och bland 
dem vår egen ordförande Bo Dahlner, som höll ett kort 
uppskattat tacktal. 
Förbundets ekonomi, är nu slimmad att passa verksam-
heten. Mycket slantar har använts till att byta kansli från 
Skillingaryd till Älvsjö i Stockholm. Tidningen kommer 
också att genomgå en förändring, genom att redaktören 
blir en annan, och redaktionen kommer även den att in-
volveras i lokalerna i Älvsjö. 
Ramdepån som nu finns i Skillingaryd, kommer på en 
direkt fråga från att fortsatt finnas kvar där. 
Samlamera har ökat sin omsättning till 1630.00 sek under 
pandemin, och inga tecken finns på att sajten skulle tappa 
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intressenter. 
 
En ny styrelse valdes enligt följande: 
Ordförande Rikard Azelius    Ledamöter: Lars Nordberg, 
Ulf Nilsson, Cajsa Ojakangas, Lars-Håkan Jonasson, Mi-
kael Blomquist och  
Thomas Hagström. 
 
Dag 2 ägnades åt att skissa på framtiden, mycket tid lades 
på frågan,  
Vad får jag för mitt medlemskap i Förbundet? 
Delegaterna delades upp i 9 grupper som alla fick olika 
frågeställningar att arbeta med. 
Somliga förslag tyckte jag var lysande andra inte alls… 
T.ex. lades förslag om att nivåbasera medlemsavgifterna, 
så att den som inte ställer ut, men vill vara med och få 
tillgång till Förbundets utgivna litteratur, inköp av Facit-
katalogen till rabatterat pris skulle fortfarande kunna få 
det men till en mindre årlig kostnad. Detta är ur ekono-
miskt perspektiv för Förbundet inte försvarbart. (min 
anm) Jonas H tycker att vår hobby måste få kosta, och det 
kan jag hålla med om. Förbundet måste för sin existens 
ha en budget som fungerar. 
Jonas Hällström tycker inte att vi ska rabattera för mycket 
genom att erbjuda billigare inträdesårsavgift t. ex, han 
tycker att vi ska vara stolta över vår hobby. Och att den 
ska få kosta. 
Hemsidan diskuterades, särskilt i den grupp jag tillhörde, 
gruppen framförde önskemål om att det ska tillsättas en 
arbetsgrupp med deltagare ur medlemskadern. Enligt vårt 
resonemang bör den ha filatelistisk styrning, vi är ju ex-
perterna. 
 
Klockan 13 var kongressen avslutad och några intog 
lunch. 
 
Tacksam över att ha blivit vald som representant för vår 
förening som delegat vid kongressen 2022. 
Jag träffade många vänner sedan min tid i förbundsstyrel-
sen och gjorde några nya bekantskaper. 
 
Anitha Schäfer  
 
Hembygdsfilateli:ÊNorsjö 
I somras besökte jag min farmors hembygd, Norsjö, i 
Västerbotten som jag givetvis också räknar som min hem-
bygd även om jag är uppvuxen i Sollentuna. Hembygdsfi-
lateli är ett intressant område och i den här artikeln berät-
tar jag om Norsjös hembygdsfilateli och gör inledningsvis 
jämförelser med posten i Sollentuna.  
Norsjö kommun har en stor yta, 1924 km2 som kan jäm-
föras med Sollentunas 28 km2. Således är Norsjö 33 
gånger större än Sollentuna. Med tiden skulle Norsjö få 
elva poststationer och Sollentuna åtta. Båda kommunerna 
fick sina första poststationer på 1860-talet.  

Den första poststationen i Norsjö öppnades i juni 1869 i 
centralorten Norsjö. Tre år tidigare hade Sollentuna fått 
sin första poststation som låg i Rotebro. Den öppnades då 
järnvägsstationen var klar vid järnvägen som gick till 

Uppsala. I centralorten Norsjö användes cirka 10 olika 
stämpeltyper och den första var normalstämpel 10 Den 
användes under perioden 1869-06-00---1898-03-00. Nor-
malstämpel 14 började användes på 1800-talet och den 
användes under perioden 1896-12-29 -1952-00-00.  

 
 

 
 
 
 
 

Den andra poststationen i Norsjö öppnades i Bastuträsk den 8 
december 1893 i samband med att järnvägsstationen öppnades. 
Järnvägen fortsatte norrut till Jörn i Skellefteå Kommun. En 
hållplats öppnades i Kusfors 1898 och den 1 maj 1901 öppna-
des här Norsjös tredje poststation. 1915 fick de även en järn-
vägsstation. Poststationen stängdes den 17 oktober 1972.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid posten i Bastuträsk användes elva olika stämplar. Normal-
stämpel 14 användes under perioden 1894-02-10---1959-11-11. 
Från Bastuträsk visas här en specialstämpel som togs fram till 
postens 100-årsjubileum i Bastuträsk. Vid posten i Kusfors 
användes två olika stämplar med normalstämpel 33 och 59b.  
Den fjärde poststationen öppnades i Bjursele den 1 januari 
1907. Där användes två stämplar, normalstämpel 33 och 59b. 
Inte långt från Bjursele ligger Bjurträsket och där öppnades 
Norsjös nionde poststation den 16 december 1927. Endast en 
stämpel, normalstämpel 58v användes. 

 
 
 
Båda dessa poststationer stängdes den 30 oktober 1971 och här 
visas deras stämplar som användes den dag de stängdes. 
Den femte poststationen öppnades i Lillholmträsk den 1 okto-
ber 1913. Den stängdes den 23 juni 1963. Posten döptes om till 
Norsjö-Vallen med postombud 2.    
 

  

Norsjö nst 10 Norsjö nst 14 

  

Posten i Bastuträsk 
100 år 10 juli 1993  

Kusfors nst 33 och nst 59b  

  

Sistadagsstämpel från 
Bjursele, nst 59b  

Sistadagsstämpel från Bjur-
träsket, nst 58v  
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Norsjös sjätte poststationen öppnades i Raggsjö den 1juni 
1914. Där användes två olika stämplar med normalstäm-
pel 58p och 59b. Poststationen stängdes den 31 maj 1978. 
 
Den sjunde poststationen öppnades i Petikträsk den 30 
april 1918. Den stängdes den 31 maj 1972. Här användes 
normalstämpel 58p och 59b. 
 
Norsjös åttonde poststationen öppnades i Norsjövallen 
den 1 december 1927. Den bytte namn till Norsjö-Vallen 
den 15 maj 1939 och stängdes den 30 juni 1979.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tionde poststationen i Norsjö öppnades i Risliden den 
1 september 1939. Den stängdes den 31 december 1962. 
Vid posten i Risliden använde man normalstämpel 59b. 
Därefter fick man ett postombud med stämpeln Norsjö 
POB 1.  
Längst upp i norr ligger Gallejaur och här började man 
1960 att bygga en kraftstation vid Skellefteälven. Här 
öppnades den elfte och sista poststationen i Norsjö. Post-
stationens namn var Gallejaurbygget och den öppnades 
den 1 juli 1961. Den fick en kort livslängd då den stäng-
des den 30 september 1970. Man använde endast en stäm-
pel, normalstämpel 59b.  
 
Mitt arbete med att dokumentera posten i Norsjö går vi-
dare. Jag söker därför både brev och frimärken som är 

avstämplade i Norsjö! 
Bo Dahlner 
 
 
ViÊgratulerar 
Under det kommande halvåret har vi många medlemmar 
som fyller år! Ni önskas alla en fin födelsedag! 
  
Kjell Sandholm Bergholtz 1962-09-18 60 
Anders Hagrén 1962-10-19 60 
Marie Lindh 1952-07-18 70 
Roland Wickberg 1952-08-15 70 
Anders Ahlqvist  1957-10-30 65 
Karin Holmberg 1947-11-15 75 
Klas Nordlind 1947-11-15 75 
Lena Renström 1942-09-21 80 
Åke Ljungberg 1932-08-31 90  
 
 
 

StyrelsenÊ2022 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com  
Reiner Lärka, kassör, v ordf.   0762 36 61 16 reinerl40@gmail.com 
Anders Hagrén, sekreterare 070-566 81 53  hagren62@gmail.com 
Christer Wahlbom, ledamot 073-224 0631  christerwahlbom@hotmail.com 
Magnus Sjöblom, ledamot 070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Bert Myde, suppleant 0737-44 57 51 myde.bert@gmail.com 
Åke Nilsson, adjungerad 070-246 7622 akenilssonfastighet@telia.com 
 

  

Sistadagsstämpel från 
Raggsjö nst 59b  

Norsjö-Vallen nst 59b  

  

Risliden nst 59b  Norsjö POB 1   


