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Nr 3 2017 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Höstens program blir mer omfattande än tidigare. Styrelsen har beslutat att vi nu inför möten 
varannan vecka. Vi hoppas att detta kommer att uppskattas av föreningens medlemmar. Första 
mötet äger rum onsdagen den 6 september med start kl 18.00. Filatelistförbundet erbjuder alla 
föreningar en grundkurs i filateli och styrelsen har beslutat att vi ska genomföra den i vår filate-
listklubb. Jag har erfarenheter från Vällingby frimärks- och vykortsförening som genomförde 
den för ett år sedan. Föreningen har många mycket duktiga filatelister och till min förvåning 
blev mötena mycket välbesökta. Alla ville vara med och diskutera vår hobby vid dessa möten. 
På så sätt blev det en mycket bra kurs. Vi fick dessutom fler medlemmar. Nya medlemmar an-
mälde sig just för att de här fick möjlighet att lära sig något nytt och dessutom att få dela egna 
kunskaper med övriga medlemmars kunskaper. Kursen har sedan dess genomförts på flera andra 
ställen i Sverige. Kursen följer i huvudsak Lars Löwenbergs bok "Det är roligt att samla frimär-
ken". Boken kostar 45 kr och jag kommer att ta med mig boken för försäljning när vi startar kur-
sen. Varje föreläsning beräknas ta 45 minuter inklusive diskussioner. Därefter har vi medlems-
möte och inlämningsauktion. 
 
Har du gjort en förteckning över frimärken du saknar? Varje frimärkssamlare har naturligtvis 
gjort en så kallad mancolista där alla frimärken från ett visst land eller samlingsområde är för-
tecknade. Har du en sådan lista så kan medlemmar i förenigen hjälpa dig med de frimärken du 
saknar. Facitkatalogernas priser gäller för frimärkshandlare men knappast för föreningarnas 
egna försäljningar. Ett normalstämplat frimärke bör inte kosta mer än 10% av Facits noteringar. 
Ett frimärkes kvalitet beror på dess centrering och om det är ett stämplat frimärke även stäm-
pelns utseende.  Naturligtvis ska frimärket även vara helt och rent. Praktexemplar kan bli myck-
et dyra! Detta ska vi bland annat diskutera i grundkursen! 
 
Om du samlar moderna svenska frimärken måste du läsa Bo Johanssons artikel på sid 4! Det är 
problem med permanent klister och ett tips är att inte försöka avlägsna frimärket från brevklip-
pet 
Höstens program redovisas på sid 2. För nya medlemmars kännedom så har vi ett samarbete 
med Järfälla frimärksklubb och deras möten finns inlagda i vårt program.  
 
Välkommen till höstens möten! 

 

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 18.30-20.30  
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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Referat av årsmötet 2017 
Vid årsmötet den 22 mars valdes Bo Dahlner 
till mötesordförande och undertecknad  till mö-
tessekreterare. Verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska berättelsen godkändes. Revisions-
berättelsen föredrogs och därefter beviljades 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksam-
hetsåret. Några motioner hade inte inkommit 
och mötet fasteställde därefter styrelsens för-
slag att medlemsavgiften skall vara oförändrad 
100 kr. Förslag till budget fastställdes. Bo 
Dahlner återvaldes som ordförande. Till styrel-
sens ordinarie ledamöter valdes Bert Myde, 
Arne Borgert, Bo Johansson och Olof Ågren. 
Till suppleanter valdes Leonard Karlsson och 
Sven-Erik Åhgren. Till revisor återvaldes 
Christer Rothman och till revisorssuppleant 
valdes Erik Göransson. Vid det konstituerande 
mötet omvaldes Arne Borgert, Bo Johansson 
omvaldes till vice ordförande och till sekretera-
re omvaldes undertecknad.  
Bert Myde 

SFK i cyberrymden 
För 15 år sedan var det inte så vanligt att fri-
märksföreningarna hade en egen hemsida. Nu-
mera har alla filatelistföreningar insett vikten 
av att ha en hemsida. Med hemsidan visar man 
upp sig utåt och intresserade kan ta kontakt 
med föreningen. Vi har i Sverige ca 150 filate-
listföreningar och deras hemsidor finns angivna 
på förbundets hemsida. Tyvärr är det många 
föreningar som inte har en egen kompetens att 
bygga upp och underhålla en hemsida. I de fal-
len gör Per Bunnstad en enkel hemsida för fö-
reningarna som sedan läggs på förbundets ser-
ver.  
Som ordförande i filatelistklubben får jag ge-
nom hemsidan många kontakter med personer 
som vill veta mer om frimärken och ibland vill 
man veta var man kan sälja frimärken som de 
ärvt. Jag försöker givetvis att få dem bli fri-
märkssamlare. Hemsidan måste vara uppdate-
rad och vår hemsida http://www.duv.se/sfk 
uppdateras kontinuerligt.  

Program för hösten 2017 
Tisdag  5/9  Möte hos Järfällaklubben 
Onsdag 6/9    Kl 18.00: Grundkurs del 1: Om frimärken och frimärkssamlande 

   Kl. 18.45:Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Onsdag  20/9 Kl 18.00: Grundkurs del 2: Hur skaffar man frimärken. 

  Kl. 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
 Lördag 23/9  SFK fyller 60 år. Det firar vi med en stor fest. Program? Plats? 
   eller söndag 24/9 
Tisdag 3/10  Möte hos Järfällaklubben 
Onsdag 4/10  Kl 18.00: Grundkurs del 3: Frimärkskataloger 
   Kl. 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion  
Onsdag  18/10 Kl. 18.00 Grundkurs del 4: Klassificering av frimärken. 
   Kl. 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Onsdag 1/11   Kl 18.00: Grundkurs del 5: Klassificering av frimärken 

  Kl. 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Söndag 5/11    Sollentunas Posthistoria: utställning och föredrag på hembygdsgården med  
          start kl 12.00 
Tisdag 7/11   Möte hos Järfällaklubben 
Onsdag 15/11 Kl 18.00: Grundkurs del 6: Sveriges frimärken som samlarobjekt 
  Kl. 18.45: Medlemsmöte med frimärksbyten och inlämningsauktion 
Onsdag  29/11 Kl 18.00: Föreläsning: Bo Johansson berättar om förfalskningar och varianter 
   inom modern svensk filateli, därefter medlemsmöte med inlämningsauktion  
Tisdag  5/12  Möte hos Järfällaklubben    
Onsdag 13/12      Kl 18.00: Grundkurs del 7: Motivsamlande, opensamlande,  hembygdsfilateli 
   Kl. 18.45: Julfest och inlämningsauktion 
 
Möteslokalen för Järfällamötena är Hästskovägen 81 i Jakobsberg med start kl. 18.30.  
Sollentunamötena genomförs som vanligt Minervavägen 4 i Häggvik med start kl 18.00. 
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Numera finns det ett bra komplement till hem-
sidorna genom Facebook. Många kanske  
betraktar Facebook som en personlig sida där 
man skriver allt möjligt med eller utan större 
värde. Men det är numera mycket vanligt att 
företag och föreningar har egna Facebook-sidor 
där de gör reklam för sin verksamhet. När det 
gäller frimärken och vykort så finns ännu inte 
så många sådan Facebook-sidor. Filatelistför-
bundet har två Facebook-sidor och med frimär-
ken och vykort finns endast ett par Facebook-
sidor.  
SFK har en Facebook-sida med rubriken fri-
märken och vykort i Sollentuna. Genom den 
Facebook-sidan får vi många nya kontakter 
utanför vår egen krets. Genom Facebook-sidan 
marknadsför vi oss. Adressen dit är:   
http://www.facebook.com/SFK1957/  
Gå in på Facebook-sidan och gilla oss! Har du 
en egen Facebook-sida kan du dela bilder med 
oss! 
Bosse D 

 
Varianter på bandfrimärken tryckta med 
Goebel-pressen 
Sveriges första bandfrimärken trycktes 1920-
1936 på postverkets Stickney-press. Pressen 
användes fram till den 7 juli 1939 för tryck av 
de tidigare frimärkena. I november 1939  
monterades den ned och sändes till Lidköping 
där den monterades upp för att stå färdig för 
användning (ref. 1). Efter kriget monterades 
den ned och ställdes upp på Postmuseum. Post-
verket köpte en ny press 1936, Goebel-pressen, 
som togs i bruk i slutet av 1937.  
Bland de frimärken som trycktes på Stickney-
pressen så finns det åtskilliga varianter med 
dubbelpräglingar, plåtsår,  plåtsprickor och re-
tuscher. Antalet varianter av dessa typer blev 
färre med den nya pressen. De första frimärke-
na som trycktes med Goebel-pressen var serien 
Emanuel Swedenborg som gavs ut den 29 janu-
ari 1938. På de två frimärkena som gavs  ut 
hittar man både dubbelpräglingar och plåtsår. I 
Facit Classic 2017 (ref. 2) finns några av dem 
beskrivna.  Här visar jag några av dessa varian-
ter. 

Det är alltid roligt när man hittar dessa varian-
ter, men för att hitta dem bör man ha ganska 
många märken som man kan studera, eller ock-

så har man tur som råkar hitta dessa varianter. 
Om man är intresserad av varianter eller att 
bygga upp en specialsamling av klassikt Sveri-
ge rekommenderar att skaffa Facit Classic 
2017. 
Bosse D 

Referenser: 

1. Handbok över Sveriges Frankotecken, del    
       II, 1962, Sveriges Filatelist-Förbund 
2. Facit Classic 2017 
 

 
 
 

På nr 275CII, 15 öre Gus-
taf V, typ II, finns ett plåt-
sår i form av ett streck 
som går från högra örsnib-
ben ner mot kragen. Det är 
ett ganska ovanligt plåtsår.  

 

På nr 321, Kgl Veten-
skapsakademin,  finns ett 
plåtsår i form av ett streck 
i den övre marginalen. På 
en del av märkena10, 15 
och 30-öresmärkena före-
kommer i märkesbilden 
eller i marginalerna små 
plåtsår, repor, som härrör 
från ojämnheter i cylinder-
ytan.  

 

1945 gavs posten ut ett 
frimärke med anledning av 
att Svenska Röda Korset 
blev 80 år. På det märket 
finns två olika dubbelpräg-
lingar. Dubbelprägling 1 
skuggning runt korset. 
358A Dp I  

 

Den andra dubbelprägling-
en har en skuggning till 
höger om korset. 358B Dp 
II  
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Permanent klister 
Så har då Sverige fått de första frimärkena som 
inte går att tvätta på vanligt sätt. Det är häftet 
"mitt frimärke" från 1 juni som det handlar om. 
De frimärken som ges ut i rulle går alldeles ut-
märkt att tvätta. Att dessa frimärken inte går att 
tvätta innebär inte, vilket jag trodde från bör-
jan, att de inte lossnade från kuvertet som de 
klistrats på. Tvärtom så lossnade de alldeles 
utmärkt när jag lade dem i varmt vatten. Men 
när jag sedan lade dem i press med läskpapper 
så visade det sig att klistret inte hade försvunnit 
utan satt kvar. Jag prövade då att återigen lägga 
dem i vatten och visst lossnade de från läsk-
pappret igen. Men klistret satt kvar. Nu lade 
jag dem i en handduk och då kunde jag försik-
tigt lossa märket när det torkat. Man kan inte 
låta bli att undra hur posten tänkt att åtgärda 
problemet med återanvändning av frimärken då 
klistret finns kvar och märkena lossnar utmärkt 
från underlaget i vatten. Frimärkena var i stort 
sett som nya efter första vattenbadet och det 
skulle inte vara några problem att använda dem 
en gång till. Man får hoppas att posten har 
stämplar som fungerar. 
Jag gjorde inte något tredje försök att tvätta 
märkena. Nu klistrade jag fast dem på tunt 
smörgåspapper och satte därefter in dem i albu-
met. Tillsammans med Bosse Dahlner så gjor-
de vi ett nytt test då denna text skrevs. Frimär-
ket lossnade från kuvertet och nu lade jag det 
på hushållspapper efter tips från Bosse. Det 
visade sig fungera. Frimärket gick att lossa och 

klisterdelen fastnade på hushållspappret. Men 
frimärket var blev väldigt tunt och mycket 
skört. Det måste också ligga i press för att bli 
plant och räta ut alla rynkor, men frågan är hur 
snyggt det blir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan är vilken metod som är bäst; att låta 
klistret vara kvar och montera frimärkena på ett 
tunt papper eller ta bort klistret med hjälp av 
hushållspapper. Båda metoderna har för- och 
nackdelar. Personligen lutar jag åt att låta 
klistret vara kvar och montera det på ett tunt 
papper. Frimärket blir då stadigare och inte alls 
lika skört som då klisterdelen försvinner. Det 
blir också snyggare att titta på. 
Att tvätta märkena i bensin är inte något alter-
nativ eftersom stämpelfärgen då löses upp. 
Återigen ett bevis på hur posten ser på kvalitet. 
Det är inga problem att avläsa vattenmärken på 
stämplade Oscar II från drygt hundra år sedan i 
bensin. Men med nya frimärken går det alltså 
inte! 
Bo Johansson 

 

Styrelsen 2017 
Ordförande: Bo Dahlner     073-905 78  01 bodahlner@gmail.com  
Vice ordförande: Bo Johansson  070-630 94 12 bosseg.j@spray.se 
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@swipnet.se  
Suppleant: Sven-Erik Åhgren 070-751 16 55 s.ahgren@tele2.se  
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 

Vi gratulerar 
Börje Gustafsson 85 år den 23 september 
 


