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Nr 1  2021 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
Så närmar sig julen och hade allt varit som vanligt så skulle vi haft den sedvanliga julfesten den 
9 december. Coronapandemin satte stopp för vår fest. Styrelsen har jobbat vidare med planering 
av vårterminens aktiviteter, men för närvarande kommer vi inte att kunna genomföra några fy-
siska möten. Om situationen förändras kommer vi att meddela detta! Vi kommer att genomföra 
olika aktiviteter via e-post framöver så som skedde under hösten. Tack alla ni som bidrog till 
detta! 
 
Under hösten skrev jag en liten skrift om vårt fikonspråk, där jag förklarar de viktigaste fackut-
trycken som vi använder i skrift eller i tal. Medlemmar som deltagit på våra möten bör vara in-
förstådda med de förkortningar som vi använder oss av i skrift, men nytillkomna medlemmar 
kan ha svårt att förstå vad vi menar. Styrelsen beslutade att skriften skulle tryckas upp så vi kan 
dela ut den som en julklapp till alla medlemmar. De som tycker att den är för elementär kan ju 
ge den till någon som samlar frimärken och ännu inte är medlem i föreningen. 
I det här numret av Sollentunataggen fortsätter Bert Myde att berätta om att samla häften. Att 
samla häften är ett mycket vanligt samlingsområde inom filatelin. I artikeln förklaras de fackut-
tryck som avser samlandet av häften. 
  
Inom SFF hände en del under hösten som inte var så trevligt. Styrelsen hade tänkt att avskeda 
vår redaktör, Ulf Nilsson, och dessutom ersätta Filatelisten med Nordisk Filateli som nu Jonas 
Hällström tar över. Förbundsstyrelsen har inte mandat att lägga ner Filatelisten. Ett sådant beslut 
måste föregås av en stadgeändring. Tre av styrelsens ledamöter reserverade sig mot beslutet att 
genomföra en förhandling med journalistförbundet om Ulf Nilsson. En förhandling ägde rum, 
men resultatet har inte publicerats. Protokollen från förbundsstyrelsens sammanträden finns ut-
lagda på hemsidan, men några protokoll från styrelsen har inte lagts ut sedan augusti. Nyligen 
fattade förbundsstyrelsen ett nytt beslut vilket lades ut på hemsidan. Där framgår att Ulf Nilsson 
ska jobba vidare med Filatelisten. Det betyder att tidskriften tills vidare inte är hotad.  
 
För det nya året hoppas jag att förbundsstyrelsen blickar framåt och sätter samarbete inom sty-
relsen och med personalen på agendan. Vissa andra grupperingar har påstått att SFF har en dålig 
ekonomi. Så är inte fallet! Jag lämnade en väl fungerande styrelse med gott samarbete och ett 
resultat av vårt arbete är att vi idag har den starkaste ekonomin under årtionden 

 
Jag och styrelsen önskar alla våra medlemmar en God jul och ett Gott nytt och friskt år!  
 
Bosse 

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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Introduktion till frimärkssamlande 
Styrelsen har beslutat att alla medlemmar ska få ett exemplar av Bosses skrift ”Introduktion till fri-
märkssamlande”. Eftersom vi inte hade någon julfest i år kan skriften ses som en julklapp! De som 
tycker att den är för elementär kan ge den till någon som är intresserad av frimärken. I skriften förkla-
ras många av de fackuttryck vi använder oss av.  

 
SFK:s program under vårterminen 2021 
På grund av Corona-pandemin kan vi inte genomföra några fysiska möten under vårterminen. Vi 
kommer dock att genomföra auktionerna på distans som vi har gjort under höstterminen. Du kan såle-
des bjuda på de objekt som finns i auktionshäftet.  
Ifylld budblankett skickas till Bert Myde, Hollywoodvägen 1, 192 77 Sollentuna. Dina bud kan du 
även maila till Bert: myde.bert@gmail.com.  
 Om flera bud har lämnats på samma objekt informeras dessa medlemmar om situationen och de ges 
då möjlighet att ändra sina bud. Objekten finns beskrivna på SFK:s hemsida: http://www.duv.se/sfk/
auktioner.htm 
Där kan du se auktionsobjekten och klickar du på ett frimärke i auktionslistan kan du också se en för-
storing av objektet. På denna sida finns även formulär som kan användas för att skicka in dina bud. 
Ett av formulären består av en Word-fil som kan laddas ner. Det andra formuläret består av ett HTML
-formulär som skickas till Bert när det fyllts i. Stopptid för auktionerna är kl. 19.00 på nedanstående 
datum: 
Onsdag 27 januari 
Onsdag 24 februari  
Onsdag 24 mars 
Onsdag 21 april   
Onsdag 19 maj   
 
Övriga verksamheter 
Vi har nu två olika grupper som intresserade kan delta i. En grupp samlar på schweiziska frimärken 
och en andra grupp samlar på norska frimärken. Kontakterna sker genom e-post och nyhetsbrev som 
skickas ut till gruppernas medlemmar. Vi du delta i någon av dessa grupper eller starta en ny grupp 
kan du kontakta vår ordförande via e-post: bodahlner@gmail.com 

 
Att samla häften - II 
 
På bilden nedan syns en tryckcylinder där frimärksbilden är präglad. På varje cylindervarv finns siff-
ran 1 respektive 2 stansad. Det gör att i smala häften förekommer en cylindersiffra på vart 17:e häfte, 
på breda häften på vart 12:e och de extra breda (ex Polarforskning, Evert Taube) i vart 8:e. 
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De olika marginaltecknen kan delas upp på följande vis: 
- Tecken stansade eller präglade på stålgravyrcylindern 
- Tecken som förekommer i alla häften från en viss häftestyp: Styrlinjer snedsignaler och   
   registermärken 
- Tecken som återkommer regelbundet men inte i alla häften: cylindersiffror 
- Tecken som tryckts på den färdigtryckta frimärksbanan och återkommer regelbundet men inte 
i alla   
   häften: kontrollnummer och hundramarkeringar (kryss eller svart rektangel). 
 
När det gäller smala häften där cylindersiffror finns är siffran 1 hel och siffran 2 delad eller om-
vänt. Det betyder att ena halvan av siffran hamnar på ett häfte och andra halvan på ett annat. Om 
vi går tillbaka till den schematiska bilden ser man hur häftena delas och falsas. Det betyder att 
halvorna på cylindersiffran ligger direkt efter varandra och det är då vi kallar dem äkta par. Då 
kommer även omslagstrycket att stämma. Plockar vi ett häfte med en delad cylindersiffra och 
hoppar fram 17 häften och tar andra halvan där, kan det se ut som att siffrorna stämmer fint men 
vänder man och studerar omslagstrycket ser man att de inte passar ihop.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Här är ett exempel på en hel cyls 2 så är cyls 1 delad. Cyls 1 är ett äkta par. Notera att häftes-

omslaget passar ihop också. 
 

Marginaltecknen nedan är tecken som återkommer i alla häften från en viss häftestyp. Från 
vänster delat registermärke, centralt registermärke, centralt + snedsignal och delat + snedsignal. 
De är alltså präglade på tryckcylindern. 

Den andra typen av marginaltecken är de som tryckts på frimärksbanan och återkommer regel-
bundet men inte i alla häften som t.ex. kontrollnummer och hundramarkeringar (kryss eller svart 
rektangel).  
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Bert Myde 
 
Stockholmsstämpel utan årtal 

 

Curt Berglund, undrade vad detta var för stämpel som saknade årtal. I Leif Ledmyrs bok Stockholms Postanstalter 
och makuleringsstämplar 1636 – 1910 framgår att det är en makuleringsstämpel utan årtal med littera 1. TUR – 6. 
TUR som användes som brevbärarstämpel 1862 – 1875. Stämpeln är klassad som normalstämpel 10. I Ledmyrs 
bok har stämpeln beskrivits som typ 24.  
Bo Dahlner 
 

Styrelsen 2020 
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: Ulf Lennartsson 070-810 41 13  u.lennartsson@telia.com 
Ledamot: Olof Ågren                 08-35 74 20 olof.agren@tele2.se  
Suppleant: Anders Alexandersson  073-841 3848      alex@ojdo.com 
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 


