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Nr 3 2018 

Sollentunataggen 

Ordförandens spalt 
 
Det blev en sommar med mycket sol och värme och många av oss valde säkert att njuta av värmen, me-
dan andra tyckte det var för varmt och för lite regn. Familjens norska skogkatt tillhörde den senare grup-
pen. Lite filateli hann jag med när jag tillförde nya postfriska objekt till min samling med Lilla riksvap-
net och Gustaf V i medaljong. 
 
Höstens program startar onsdagen den 5 september kl 18.00. Jag hoppas att programmet ska tilltala alla 
medlemmar! Vid två tillfällen kommer vi att vara på hembygdsgården. Lördagen den 13 oktober genom-
för vi Frimärkets Dag på hembygdsgården. Arrangemanget startar  kl 11.30 och avslutas kl 15.00.  Nästa 
tillfälle är söndagen den 11 november då vi berättar om Sollentunas Posthistoria med start kl 12.00 på 
hembygdsgården.  
Till det här numret av Sollentunataggen har jag skrivit en artikel om att samla Finland. Jag tycker att Fin-
land är ett intressant samlingsområde och jag hoppas att flera medlemmar får upp intresset för Finland. 
Onsdagen den 28 november berättar Bo Johansson om att samla Finland varvid mer information om Fin-
land kommer att ges. SFK har en samling med postfriska Finland varifrån medlemmarna kan köpa fri-
märken till ett bra pris. Att bygga upp en samling Fria Finland 50 år (1917-1967) är prismässigt mycket 
bra och dessutom finns det mycket intressant kunskap att hämta från en sådan samling.  Den finska sam-
lingen har vi i pergamynkuvert och jag föreslår därför att man först gör en mancolista över saknade fri-
märken med Facitnummer. Där vår samling inte räcker till kan frimärkena köpas av Vällingbyförening-
ens samling som är mer omfattade än vår samling. Vid sådana köp bistår jag med nöje! 
 
Under sommaren har jag färdigställt mitt manus till Sveriges Bandfrimärken 1920-1936. Efter korrektur-
läsning och korrigeringar kommer den att tryckas. Därmed sätter jag punkt för ett projekt som jag starta-
de för snart 10 år sedan. Därefter återstår endast att genomföra kurser för klassificering av dessa märken. 

 
Välkommen till vårens möten! 

Bosse  

Höstens auktioner 

Föreningen har postfriska frimärken från de nordiska länderna och delvis kommer vi att auktionera ut 
dessa under hösten auktioner.  Kontakta styrelsen och berätta vilka önskemål ni har! Vi ska då göra vårt 
bästa för att  ordna objekt enligt era önskemål! 

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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Att samla Finland 
Många frimärkssamlare har specialiserat sig på Fin-
land och det förstår jag eftersom man kan samla 
Finland på många olika sätt. Personligen tycker jag 
att man kan göra filatelistiska djupdykningar  i 
samlandet av Finland eller nöja sig med katalog-
samlande och samtidigt få kunskap om finsk histo-
ria och geografi. Blir man nyfiken på Finland, så är 
mitt tips att bygga upp en samling Fria Finland un-
der 50 år. Filatelistklubben har en samling med 
finska frimärken där medlemmar kan köpa stämpla-
de och postfriska märken till ett lågt pris! 
 
 
 

Ryska tiden 
De första frimärken utgavs 1856 med vapentyp, 
men redan 1845 gav man ut Frankokuvert. Man kan 
specialisera sig på den ryska perioden som varade 
till 1917. De fyra första märkena hade kopek som 
valuta. 1866 införde man penni och mark som  

valuta. De ryska typerna som 
infördes 1891 hade kopek och 
rubel.  
1901 förbjöds det att använda de 
finska vapenmärkena till utrikes 
försändelser. Mot detta proteste-
rade Finland genom att förse för-

Program för hösten 2018 
Onsdag 5 september 
Kl 18.00.  Bo Dahlner berättar om sitt samlande, därefter medlemsmöte med  inlämningsauktion  

 
Onsdag  19 september 
Kl 18.00.  Föreläsning: Thorbjörn Persson berättar om vykortets historia, därefter medlemsmöte med 
inlämningsauktion  
 
Onsdag  3 oktober 
Kl 18.00. Föreläsning: Bert Myde berättar om att samla Grönland 
 
Lördag 13 oktober  
Frimärkets Dag på hembygdsgården, Lillhersbyvägen 1, kl 11-15 
 
Onsdag 17 oktober 
Kl 18.00. Föreläsning: Curt Berglund berättar om Sollentuna på vykort därefter medlemsmöte med in-
lämningsauktion  
 
Onsdag 31 oktober  
Kl 18.00: Föreläsning: Giselher Naglitsch föreläser om Uppländska postvägar därefter  
medlemsmöte med inlämningsauktion. 
 
Söndag 11 november 
Sollentunas Posthistoria: utställning och föredrag på hembygdsgården med  start kl 12.00  
  
Onsdag 14 november  
Kl 18.00: Föreläsning: Seminarium om montering av samlingar (Bo D), därefter medlemsmöte med in-
lämningsauktion 
    
Onsdag  28 november 
Kl 18.00: Föreläsning: Bo Johansson berättar om att samla Finland därefter medlemsmöte med inläm-
ningsauktion  
 
Onsdag 12 december 
Kl 18.00 Julfest med filatelistisk frågesport,  därefter avslutning på höstterminen med  
inlämningsauktion  
 
Mötena  genomförs som vanligt i lokalen på Minervavägen 4 i Häggvik med start kl 18.00 
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sändelserna med ett svart brevmärke med finska 
vapnet och texten Suomi och Finland. Det går un-
der benämningen Sorgemärket.  
    Under tiden 1899-1911 gav man ut ca 60 frimär-
ken av rysk typ och rysk valör. De ryska välgören-
hetsmärkena och växelmärkena, nödmynten ingår i 
den utgivningen.  

Fria Finland  
1917 gavs de första frimärkena ut för det fria Fin-
land. Man skiljer på bruksmärken, jubileumsmär-
ken, välgörenhetsmärken samt så kallade honnörs-
märken.  Bruksfrimärken består av fyra olika serier 
med det finska lejonet, men från och med 1930 
gavs det även ut bruksfrimärken med olika motiv 
som ofta med historiska motiv. 

Bruksfrimärken 
1917-1930: Bruksserie I: Lejontyp m/17 

De första 40 frimärkena var bruks-
märken med finska vapnet, så kallad  
Lejontyp. I Facit beskrivs de som 
Bruksserie I. De finns med och utan 
vattenmärken och med tandningar 
14x14 och 14,25x14,75. De gavs ut 
i fyra olika serier under åren 1917  -

1930.   

Vattenmärke-
na är enkla att 
klassificera. 
Här ser vi vat-

tenmärke typ hakkors,  W1 och W2, sett från mär-
kenas baksida.  Nedan ser vi vattenmärken post-

horn  
W1-W4,  
sett från 

märkenas baksida.  

En tillfällig krigsutgåva som tryck-
tes i Vasa gavs ut 1918 (till vänster).  
Märket har en annan design. 

 
 

1930-1952: Bruksserie II: Lejontyp m/30 
Bruksserie II började ges ut 1930 även denna med 
lejon, men med en ny design.  

1930 gavs även ut en annan typ av 
bruksserie med olika motiv.  

 

 
Bruksserie II. Olika motiv m/30 
Till bruksserie II gavs det även ut märken med nio 

olika motiv. Här ser vi 
Olofsborg (Facit 364) som 
ligger i Nyslott i östra Fin-
land, inte långt från den rys-
ka gränsen . 

 
1954-1959: Bruksserie III: Lejontyp m/54  

Bruksserie III började ges ut 1954  
även denna med lejon, men med en 
ny design.  
1954 introducerades nya tryckme-
toder och nu trycktes märkena med 
stålgravyr, gravyrtryck, raster-
djuptryck, offset och kombina-

tionsförfaranden. Samtidigt infördes nya papper: 
TeP, tillverkat av Tervakoski OY och HaP tillver-
kat av Raf. Haarla OY. Förenklat går de under be-
nämningen "vanligt papper".  

1963-1976: Bruksserie III: Lejontyp m/63 
1963 gavs det ut en ny variant av 
lejontyp 54 med en liknande design 
som modell m/54. År 1974 tillkom 
fosforescerande papper.  
 

 
 

1975-1992: Bruksserie IV: Vapentyp  
1975 gavs det ut en ny typ av 
bruksmärken som benämnts vapen-
typ.  
Det här märket är av typ IS. Bilden 
föreställer Finlands riksvapen efter 
Willem Boyens original från 1581. 

Serien Vapentyp gavs ut i flera olika typer: 
• Typ IS med tydlig tryckrelief gavs ut 1975-1980. 
Papper med gul fosforescens  
• Typ IO och IIO tryckrelief saknas. Offsettryck. 
1980-1985. Papper med gul eller vit  fosforescens.  
• Typ IIS 1980-1992. Trycktes på fem olika pap-
perssorter med gul eller vit fosforescens  eller 
utan fosforescens. Användandet av fosfor  togs ur 
bruk under andra halvåret 1987 
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Välgörenhetsmärken med påslag av portot för väl-
görenhet. 
Välgörenhetsmärkena började man med 1922. Det 
var ett frimärke med påslag för Röda Korset. Från 
och med 1930 var principen att ge ut välgörenhets-
märken för Röda Korset årligen.   1946 började 

man ge ut  
välgörenhets-
märken mot 
tuberkulos. Det 
här märket var 
destinerat till 
barnavården.  
Även dessa gavs  

årligen. 
1946 gavs det ut en serie välgö-
renhetsmärken för sport. De för-
sta välgörenhetsmärkena för 
sport gavs ut 1938 inför Skid-
VM i Lahtis.  

 
Jubileumsmärken  
Finska posten har givit ut många frimärken ned 

anledning av olika nationella 
jubiléer, t ex när städer firar 
sitt grundande. Det här mär-
ket gavs ut 1946 med anled-
ning av att Borgå fyllde 600 
år.  
Sveaborg firades 1948 med 
anledning av att borgen in-
vigdes 200 år tidigare.  

 
Honnörsfrimärken  
1941 gavs det ut två serier med honnörsfrimärken, 
det ena med president Ryti och det andra med fält-

marskalk Mannerheim. De märkena gavs även ut 
1942 för Öst-Karelen överstämplade med texten 
ITÄ-KARJALA Sot.hallinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga utgivningar 
Frimärken från ockuperade områden gavs ut 1919, 
1941-1943.  
Frimärken för Fria stater gavs ut 1920 och 1922. 
Fältpostmärken gavs ut 1941-1944 och 1963 och 
1983. 
Bussfraktfrimärken gavs ut 1949-1963 och det se-
naste 1981. 
Åland fick sina första frimärken år 1984. 
 
Samla Finland! 
Jag hoppas den här översikten kan ha intresserat 
dig för att samla Finland. Bo Johansson kommer 
dessutom att hålla ett föredrag om Finland i höst 
som säkert kommer att inspirera flera att samla Fin-
land. Börja med att sätta ihop en mancolista och 
kontakta sedan styrelsen!  Alternativt kan du börja 
samla Fria Finland 50 år!  
 
Bosse D 
 

 
 
 
 
 
 
 

Finland  nr 4C1. 1860. Vad kallas tandningen? 

Styrelsen 2018 
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: Ulf Lennartsson 070-751 16 55 u.lennartsson@telia.com  
Suppleant: Leonard Karlsson     073-721 4642 

 

  

 

 

 


