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Nr 1 2019 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Vi fick en vit jul, något som var förväntat eftersom det regnade på Anders-dagen. Jag hoppas att alla 
medlemmar haft en skön jul- och nyårshelg och hälsar er alla välkomna tillbaka till vårterminen i SFK!  
 
I år börjar vi med kvalitetsauktioner med frimärken som vi tagit ut från en samling. Frimärkena har noga 
klassificerats och ska kunna passa i varje medlems svenska samling. Auktionshäftet skickas ut till alla 
medlemmar tillsammans med Sollentunataggen. Tyvärr blir det för dyrt att visa alla frimärken i färg, 
men ni kan ladda ner varje auktion från vår hemsida! Adressen dit är http://www.duv.se/sfk/
auktioner.htm. Alla med färgskrivare kan då skriva ut auktionerna i färg. Utropspriserna är låga med 10-
20 % av katalogpriserna. Frimärken med bättre stämplar kan bli något dyrare. Ringtypsfrimärken finns i 
tandning 14 och 13 och det anges. Ringtyp med posthorn på baksidan anges med PH i listan. Bandfri-
märken 1920 – 1936 anges oftast med typ av papperssort (Agry, Agrg, A1, A2, C- eller B-papper).  
 
Vi frimärkssamlare är ju ständigt på jakt efter perfekta frimärken. Även om man har en komplett sam-
ling, med till exempel Oscarsfrimärken, betyder kanske inte att alla frimärken i serien har de finaste 
stämplarna. Därför letar vi alltid efter bättre frimärken för att göra vår samling finare.  
 
Vårterminens program är inriktat på att områden som styrelsen förstått att våra medlemmar är intressera-
de av, nämligen svensk filateli i huvudsak, posthistoria och vykort. I ett föredrag berättar jag om Sveri-
ges bandfrimärken 1920-1936. Föredraget kommer att beskriva vad som gör det spännande att 
samla dessa frimärken. Min bok om bandfrimärkena kommer att ges ut under utställningen 
Stockholmia 2019.  
 
I år genomförs utställningen, Stockholmia 2019. Det blir en stor utställning där SFF finns på plats. Fila-
telistförbundet kommer att genomföra ett program under utställningsdagarna. Jag ansvarar för SFF:s pro-
gram och vad jag kan se idag så blir det ett bra program med många olika seminarier och föreläsningar. 
Utställningen äger rum onsdag 29 maj - söndag 2 juni 2019 i Stockholm Waterfront Congress Centre 
(som ligger intill Centralstationen västerut). Med utställningen firar Royal Philatelic Society London sitt 
150 årsjubileum. Föreningen bildades således 1869.  
 
Välkommen till vårens möten! 
Bosse  

OBS: I det här numret av Sollentunataggen finns några frimärken som man helst ska se i färg.  
Ladda ner artiklar från vår hemsida för att se den i färg! http://www.duv.se/sfk/artiklar.htm 

OBS: Föreningen har postfriska frimärken från de nordiska länderna. Kontakta styrelsen och berätta om 
de önskemål ni har. Vi ska då göra vårt bästa för att ordna objekt enligt era önskningar. 

 

Medlemstidskrift för  Sollentuna Filatelistklubb 

Sollentuna Filatelistklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Filatelist-Förbund 
Medlemsavgift 100 kr.  Föreningens bankgirokonto är 885-1503.  
Möteslokal: Minervavägen 4, Häggvik. Kl 18.00-20.30  
Ordförande: Bo Dahlner, 073-905 78  01  E-post: bodahlner@gmail.com  
Hemsida: www.duv.se/sfk 
Facebook-sida:   http://www.facebook.com/SFK1957/  
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Frimärken med permanent klister kan 
tvättas! 
Postnord införde permanent klister på frimärkena 
för att förhindra återanvändning av frimärken som 
de har missat att stämpla. Nu visar det sig att de har 
underlättat återanvändningen av frimärken eftersom 
det är lätt att tvätta frimärken med detta klister. Så 
här går det till att återanvända ett frimärke med per-
manent klister: 
 
1. Klipp ur märket från brevet och häll några drop-
par kemiskt ren bensin på kuvertpapperets baksida. 
2. Efter några sekunder släpper märket från klippet 
 

 
 Lerin postfriskt  
 
3. Lägg frimärkets bildsida nedåt och droppa lite 
kemiskt ren bensin på frimärkets baksida. Skrapa 
bort gummeringen. Avskrapningen kan ske med till 

exempel en linjal. Känns märket klistrigt kan man 
åter tillföra lite bensin och torka bort klistret med 
ett hushållspapper eller pudra frimärket med talk-
puder, typ Dialon  för att ta bort klistereffekten.  

 
Lerin snyggt stämplat 
 
Tyvärr befrämjar permanent klister återanvändning 
av frimärken och gör det enklare för de som återan-
vänder frimärken! Men för barn och ungdomar som 
inte får använda bensin är frimärken med perma-
nent klister slutet för dem att samla nya svenska 
frimärken.   
 
Bo Dahlner 

 
 
 
 

Program för våren 2019 
 

Våra möten äger rum på Minervavägen 4 och mötena börjar kl. 18.00, vanligtvis med ett föredrag.  
 
Onsdag 23 januari 
Thorbjörn Persson berättar om vykortets historia och därefter medlemsmöte med kvalitets- och inläm-
ningsauktion   
Onsdag 6 februari 
Giselher Naglitsch föreläser om uppländska postvägar, därefter medlemsmöte med kvalitets- och inläm-
ningsauktion    
Onsdag 20 februari 
 Bo Dahlner föreläser om Sollentunas posthistoria och därefter medlemsmöte med inlämningsauktion 
 

Onsdag 6 mars 
 Bo Dahlner berättar om årets stora utställning och därefter medlemsmöte med kvalitets- och inlämnings-
auktion. 
 

Onsdag 20 mars 
 Årsmöte och därefter inlämningsauktion 
 

Onsdag 3 april 
Föredrag om Sveriges bandfrimärken 1920-1936 – en utmaning för många frimärkssamlare och därefter 
medlemsmöte med kvalitets- och inlämningsauktion 
 

Onsdag 24 april 
Bältesspännarfilateli – Olof Ågren berättar om en nisch inom bältesspännarfilatelin, därefter medlems-
möte och inlämningsauktion 
 

Onsdag 15 maj 
Att samla Schweiz, Bo Dahlner berättar om schweizisk filateli därefter medlemsmöte med terminsavslut-
ning och kvalitets- och inlämningsauktion. 
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Gustaf VI Adolf typ I  
På Svenska Flaggans Dag 1951 gavs de första 
frimärkena ut med Gustaf VI Adolf typ I. Det 
var fem valörer som gavs ut och fram till det 
sista frimärket i serien som gavs ut, 25 öre brun 
den 1957-06-01. Hade 14 frimärken givits ut.  
 
Frimärkena hade tecknats av David Tägtström och 
Mark Sylwan och de hade graverats av den kände 
gravören Sven Ewert. De trycktes med ståltrycks-
gravyr och perforerades med tandning 12¾. De 
trycktes på A3-papper, även benämnts D-papper. 
Syftet med den här artikeln är att beskriva dessa 
frimärken och lyfta fram en del särdrag. Naturligt-
vis finns dessa frimärken i varje filatelists samling-
ar, men hur väl är de klassificerade? I den här arti-
keln utgår jag från SFF:s Sverigekatalog 1988 – 89. 
En enklare beskrivning finns i Facit Norden.  
 
10 öre grön  , nr 399  
Frimärket finns i två varianter, den ena med grund 
gravyr och den andra med fördjupad gravyr. Fri-
märken tryckta med cylinder I har en grund gravyr 
och de som är tryckta på cylinder II har en djup 
gravyr. Utgivningsdag är: 1951-06-06 

Tabell 1: Varianter på 10 öre grön  
399A1a cylinder I,         399A2b cylinder II,  
grund gravyr            djup gravyr  
 

De flesta frimärkena av 399A har en djup gravyr 
och det är ganska enkelt att skilja mellan grund och 
djup gravyr. Den färgstarkare nyansen, gråaktigt 

grön, är inte lika lätt att finna som nyans b. 
 
10 öre brun , nr 400   
Frimärket gavs ut 1954-04-12 och finns i två nyan-
ser. Nyans b innehåller mer svart färg än a-
nyansen. 

Tabell 2: Varianter på 10 öre brun 

15 öre brun, nr 401  
Frimärket gavs ut samtidigt som 10 öre grön, d.v.s. 
1951-06-06, och det finns i två färgnyanser. Nyans 
b har en orangeaktig brun färg och är färgsvagare 
än nyans a. Det bästa är att man har många frimär-
ken av samma sort att välja på.  

 
Tabell 3: Varianter på 10 öre brun 
 
De övriga frimärkena i serien är triviala att klassifi-
cera. Det bör dock noteras att 407A, 25 öre brun, 
endast trycktes i 4.248.000 ex. De är således inte 
lika vanliga som de övriga frimärkena i typ I. Brev 
med det frimärket är betydligt dyrare än brev med 
de övriga frimärkena av typ I. Brev med vinkeltan-
dade 25 öre blå är dock ännu dyrare. 407A trycktes 
1957-06-01 och blev det sista frimärket som tryck-
tes av typ I.  
 
År 1954 infördes de första frimärksautomaterna för 
häften och de tre första automathäftena gavs ut med 
frimärken från denna serie, nämligen HA1 och 
HA3 med 25 öre blå (406). HA2 med 10 öre brun 
(400).  
I häftet HA3 finns även Sveriges första  
vinkeltandade frimärken.  

 

406DD1 
 

 

 

 

 

Nr Färgnyans Upplaga 

400A a. svartakt brun (6-3) 319.540.000 

400A b. svartbrun (7)   
400B a. svartakt brun (6-3) 63.000.000 

400B b. svartbrun (7)   

Nr Färgnyans Upplaga 

401A a. rödakt brun (5-4) 66.254.000 

401A b. orangeakt brun (3)   

Nr Cylin-
der 

Färgnyans Upplaga 

399A1 I a. gulakt matt-
grön (5-4) 

7.872.200 

399B2 I a. gulakt matt-
grön (5-4) 

3.876.000 

399A2 II b. mattgrön  
(5-4) 

283.730.500 

399A2 II c. gråakt grön  
(7-6) 

  

399B2 II b. mattgrön  
(5-4) 

45.688.000 

399B2 II c. gråakt grön  
(7-6) 
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406DD2 
 

 
 
Dessa fyrblock av 406 
är inte särskilt vanliga. 
Gustaf VI Adolf typ II 
trycktes 1957-06-01 – 
1957-10-15 med fem 

valörer. Gustaf VI Adolf typ III började tryckas 
1961 med 20 frimärken i olika varianter.  
 
Referenser 
1. Sverigekatalogen 1988-89, Sveriges Filatelist-
Förbund  
2. Facit Norden 2019 

Bo Dahlner 

 
Information om GDPR till medlemmarna 
i SFK 

Sollentuna Filatelistklubb är en ideell förening och 
måste inrätta sig till den nya lagstiftningen för per-
sonuppgifter, GDPR. En viktig del i GDPR är att ha 
kontroll på vilka register en förening har. SFK har 
ett medlemsregister som innehåller de uppgifter 
medlemmen angivit i samband med inträdet i före-
ningen. Styrelsen har utsett Bo Dahlner till person-
uppgiftsansvarig. 
 
Medlemsregistret innehåller namn, adress, e-
postadress, födelsedata och samlingsområde. Upp-
gifterna behövs för att upprätthålla kommunikatio-
nen med medlemmarna. Syftet med födelsedata är 
att vi tycker det är trevligt att gratulera medlemmar 
som fyller jämna år. Enligt GDPR behöver vi i fort-
sättningen  ert samtycke till att ha födelsedata i 
medlemsregistret. De som inte vill ha sitt födelse-
datum i registret kan meddela det till Bo Dahlner, 
bodahlner@gmail.com. 
 

Facitkatalogerna 
Facit ger ut fyra olika kataloger, nämligen Facit 
Norden, Facit Special Classic, Facit Sverige och 
Facit Postal. 
 
Facit Norden är en utmärkt katalog över alla nor-
diska länder. Frimärkena är katalogiserade från för-
sta frimärke från respektive land fram till det årtal 
som katalogen gavs ut. Den utges en gång per år. 
Innehållet fram till 1950 är i förenklad form. 
 
Facit Special Classic är en specialkatalog för alla 
nordiska länder fram till 1950. För filatelisten som 
vill ha utförliga beskrivningar är katalogen ett mås-
te. Alla beskrivningar i våra kvalitetsauktioner med 
svenska frimärken äldre än 1950 följer beskrivning-
arna i Classic-katalogen.  
 
Facit Sverige är en förenklad katalog över de 
svenska frimärkena. Den senaste katalogen för 
2019 har nyligen givits ut. Katalogen innehåller 
olika register som är ovärderliga för oss filatelister. 
  
Facit Postal innehåller förteckningar över alla post-
ställen, ortsstämplar och posthistoria. Den senaste 
katalogen är Facit Postal IX som gavs ut 2015. Ka-
talogen behövs för alla som är intresserade av 
svensk posthistoria.  
 
Kunniga redaktörer och många kunniga filatelister 
medverkar till att uppdatera Facitkatalogerna som 
också innehåller olika artiklar av stort värde. Därför 
behöver man köpa katalogerna varje år för att vara 
uppdaterad. Chefredaktör för de tre första katalo-
gerna är Gunnar Lithén och när det gäller Facit 
Postal är Göran Heijtz huvudredaktör. 
 
Bo Dahlner 

 

 

 
 
 

Styrelsen 2018 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 johanssonbo13@gmail.com 
Sekreterare: Bert Myde 0737-44 57 51 myde.bert@gmail.com 
Kassör: Arne Borgert 08-754 37 91  arne.borgert@comhem.se 
Ledamot: Olof Ågren                 08-35 74 20 olof.agren@tele2.se  
Suppleant: Ulf Lennartsson 070-810 41 13  u.lennartsson@telia.com  
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 


