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Nr 4 – november 

2021 
(184) Årgång 49 

Ordförandens spalt…   
 

Förra året gick föreningen in i sitt 60:e år och vi tillsatte en grupp som skulle planera 60-
årsfirendet. Men så satte Corona-pandemin käppar i hjulet! Ett och ett halvt år fick vi vänta tills vi 
på allvar kunde planera för festen!  

Föreningen har sedan starten utvecklats och i det här extranumret berättar vi om föreningens 
tillblivelse. Den 27 november träffas har vi en festmiddag och firar  

VFF 

 

 

 

 

 

  

  

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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Inbjudan till firande av Vällingby 
Frimärks- och Vykortsförenings 60-
årsjubileum 

Föreningens medlemmar inbjuds att delta i en 
festmiddag lördagen den 27 november med 
start kl. 17.00 i Gemensamhetslokalen, 
Sörgårdsvägen 20 i Spånga. Portkod 1469. 

Inbjudan gäller föreningens medlemmar och 
medföljande sällskap. Medlemmar 
subventioneras med 100 kr per person, obs att 
medföljande betalar fullt pris. Vi har valt 
laktosfria alternativ. Valfri klädsel. 

Meny 

Förrätt: Västerbotten gratinerad toast med 
kantarell och färsk sparris (vegetarisk). 
 
Varmrätt: 1) Hängmörad ryggbiff med 
honungsmättad rödvinsreduktion, kantareller, 
färska örter och rostad kulpotatis.   
2) Örtbakad laxbakelse med hummersås 
västerbottencreme och glaserad färskpotatis. 

Kaffe:  Kaffe och chokladtryffel 

Kostnad: 385 kr/person och 15 kr/glas vin 

OSA, senast 8 november 2021 med angivande 
av antal deltagande personer, medlem icke 
medlem och vilken mat som föredras kött – 
fisk. 

Krönika över vår frimärksförening från 
start kallad Västerorts Filatelist 
Förening. 

 
Undertecknad har tagit del av protokoll 
tecknade från start till dags dato. Resultatet är 
intressant att sammanfatta, vår gemensamma 
hobby Filateli och därmed sammanhängande 
samlingsvärda alster har lyckats vidmakthålla 
intresset sedan 1960 till våra dagar 2021. 
Sextio år. 

Enligt ett protokollfört sammanträde på 
restaurang Vällingehus startades Västerorts 
Filatelist Förening den 27 januari 1960. 
 

De tio namnkunniga som tilldelades de första 
tio medlemsnumren var: 
De tio namnkunniga som tilldelades de första 
tio medlemsnumren var: 
1. 1:e Byråsekreterare Nils Rehn 
2. Lokförare Nils Staaf 
3. Fru Aina Åsbrink 
4. Försäkringstjänstem Sven Olof Sandberg 
5. Målarmästare Wilhelm Malm 
6. Ingenjör Lennart Lüneburg 
7. 1:e Kansliskrivare Harry Löfgren 
8. Försäkringsinsp. Nils Rönnbäck 
9. Kyrkoadjunkt Gunnar Hellström 
10. 1:e Faktor Robert Pettersson 
 
Som idag avtalades att man skulle ses två ggr 
per månad mellan kl. 19.30 – 22.00 jag kan 
förmoda att det var för att medlemmarna var 
yrkesverksamma. 
 
Redan den 16 februari skulle förslag till 
stadgar, årsavgift och verksamhetsprogram 
föreläggas medlemmarna. 
Årsavgiften skulle fastställas till tio kronor och 
inträdesavgiften två kronor. 
Brevportot var vid denna tid 30 öre och 1960 
års första frimärke var graverat av en alldeles 
nyanställd gravör vid Posten Frimärken, 
Czeslaw Slania, och hans första svenska 
frimärke visade ett porträtt av Anders Zorn. 
 
Vid mötet den 16 februari 1960 invaldes Hans 
V. Håkansson som medlem och tilldelades nr 
13, ett nummer han sedan med stolthet 
hänvisade till under resten av sin tid som 
medlem. En kunnig filatelist och trevlig och 
god kamrat. Vid samma möte beslutades att 
TITLAR borde bortläggas. 
 
Vid mötet den 5 april 1960 invaldes Per-
Anders Erixson som medlem. Per-Anders var 
sedan trogen medlem till sin bortgång, även 
om han p g a flytt till annan ort inte deltog så 
frekvent fr o m början av 90-talet. Han var 
Kunglig Pukslagare till häst och 
Hovtrumpetare, när Föreningen firade sitt 50-
årsjubileum var han med och spelade en egen 
komponerad hyllning till föreningen på sitt 
lilla signalhorn som han alltid bar med sig. 
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Under många år fördes protokoll vid samtliga 
medlemsmöten, något som inverkade menligt 
på sammankomsten, enligt fleras uppfattning. 
Efter några år fördes inga protokoll vid 
medlemsmöten längre. 
 
Intressanta föredrag, har förekommit inom 
föreningen sedan starten. I protokollen kan 
man se hur den tekniska utvecklingen 
förändrar och vinner mark i samhället. Så talas 
det om kontakt med Disponent Enhagen, som 
ska hålla föredrag om Sportfrimärken och 
förevisa hur han monterat sin samling. Inför 
detta event ska en större möteslokal bokas och 
där man även kan förevisa Balloptikonbilder. 
 
Varje mötes innehåll visar genom studium av 
gamla protokoll bestå av: 
1.  antagning av nya medlemmar 
2.  lotteri 
3.  presentation av nyutgivna frimärken 
4.  frågesport 
5.  byteshandel mellan medlemmar 
6.  föredrag (av föreningsmedlemmar eller 
 inbjudna gäster) 
7.  cirkulationsverksamhet 
8.  avslutningskaffe 
 
Det verkar som om föreningen haft problem 
med att finna lokal för verksamheten, möjligen 
beroende på att man inte hade medel att betala 
reguljär hyra. I det sammanhanget kan nämnas 
att det gick ut kallelser till varje möte till 
samtliga medlemmar via post. Annons varje 
vecka i lokaltidningen Västerort, detta var helt 
gratis eftersom redaktören var en vänlig själ. 
Och även anmärkningsvärt i Radio Nord. (en 
form av piratradiosändningar som fanns på 60-
talet). 
 
Antalet mötesdeltagare höll sig runt 15 
personer. 
 
Även nytt från Kungliga Generalpoststyrelsen 
meddelades, som tex. att fr. o. m. den 1 mars 
1961 gällde inte längre Frimärken som Oscar 
II – Posthuset – eller tvåfärgad siffertyp som 
porto. 
 

Noterar att den idoge medlemmen Hans 
”Håkan” Håkansson redan nu blir utnämnd till 
bytesföreståndare! 
 
När föreningen funnit en stadigvarande lokal i 
Lillstugan, Trappan blev också antalet 
medlemmar som fann vägen till mötena högre, 
sålunda noteras den 3 oktober 1962 29 st 
närvarande! 
 
Ungdomsverksamhet och penninggåvor till 
Rädda Barnen var verksamheter som så att 
säga startade simultant med Föreningen. 
Juniorerna träffades i samma lokal men en 
timme innan seniorerna, dvs 18.30-19.30. 
 
Det framgår av protokollen under 60-talet att 
medlemsantalet ökar, i den omfattningen att 
möteslokalen i Trappan blir för liten, en större 
i Trappan bokas i stället. Gåvor mottas från 
olika intressenter, för att användas i 
föreningens lotterier tex. Frimärkshuset bidrar 
med fina gåvor. 
 
Frekvent anordnade föreningen egna 
utställningar, dessa verkar ha varit mycket 
uppskattade. 
Dessa hade inträdesavgift 1 kr för vuxna och 
50 öre för barn, försäljning och lotterier fanns 
på plats förutom utställning av medlemmarnas 
monterade samlingar. Också ett sätt att erhålla 
befogenhet att ställa ut i större sammanhang. 
Läser mig till att detta är starten för Frimärkets 
Dag. 
Enligt noteringar i ett protokoll från den 21 
oktober 1964 kommer följande att gälla: 
 
Lokalen i Trappans entré är inbokad (dvs 
nuvarande teatern) 
Utställningen är öppen  
lör 14/11  12-21 - Sönd 15/11  13-19 
Polisen har gett tillstånd till försäljning av 
lotter. 
Artiklar kommer i följande tidningar Västerort, 
Dagens Nyheter 
Och i Företagarföreningens egen tidskrift 
En katalog kommer att vara klar den 9/11 med 
gissningstävling och dithörande kupong. 
Kataloger ska distribueras till annonsörer 
/Hobro fick uppdraget 
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Inlånade ramar från Postmuseum är klara 
Särskild brevlåda kommer att finnas i lokalen 
under utställningen. 
Postexpedition kommer att finnas 
Specialstämpel kommer att användas 
PFA kommer att ha egen expedition i lokalen 
 
Vakter utsågs för natten mellan fred-lörd och 
lörd-sönd. 
Utsågs även ciceron till besökande press. 
 
Frimärkets Dag firas fortfarande, fast kanske 
inte lika pompöst som på 60-talet och det kan 
ju ha sin förklaring…. 
 
Under hela 70,80,90-talet fluktuerade 
medlemsantalet och olika insatser för att synas 
i samhället utfördes, med varierat resultat.  
 
Under 80 och 90-talet utlystes 
klubbmästerskap där monterade samlingar 
visades upp och bedömdes. 
 
5 priser delades ut frimärksmaterial till ett 
värde av 200,150,100,75 och 50 kr. 
 
Vid årsmötet 2006 väcktes motion om att byta 
namn på föreningen, med hänsyn till att 
platsen Vällingby var mer välkänt än 
Västerort, plus tillägget Vykort för att även 
omfatta dessa samlare. 
Från och med årsmötet 2006 är namnet ändrat 
till 
VÄLLINGBY FRIMÄRKS OCH 
VYKORTSFÖRENING 

men med förkortningen VFF att gälla 
framledes. 
 
Än idag omfattar föreningens verksamheter 
inslag vid varje möte som väl stämmer överens 
med tidigare inslag. 
 
• Föredrag om något inom Filatelins 
 område eller därmed närbesläktat 
• Auktion antingen inlämnat material från 
 medlemmarna eller från de av förening
 inköpta samlingar.  
• Möte varannan vecka. 
• Cirkulationsverksamhet  
• Social samvaro med kaffe/te och bröd. 
• Lotteri 
• Närvarolotteri 
 
60 års verksamhet sammanfattad av fd 
Ordförande Anitha Schäfer 
 

 
Anders Zorn 18 februari 1960 

 

Om svar anhålles 
senast 8 november 2021 med angivande av antal deltagande personer, medlem icke medlem och 
vilken mat som föredras kött – fisk – vegetariskt.ch dryck önskemål. 
 
Deltagare:                                                                                                        .  
 
Maträtt:                                                                                                           .   
 
Dryck:                                                                                                              .   
 
Skicka till: Anitha Schäfer, Dukvägen 6, 168 73  Bromma eller anithaschafer@hotmail.com 

 


