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Ordförandens spalt...
Jag hoppas att alla har haft en fin jul- och nyårshelg! Nu har det åter blivit en ny termin och vi börjar måndagen den
15 januari med ett medlemsmöte och en kvalitetsauktion. Vårterminens program präglas av kunskapsöverföring där
föreläsare informerar oss om i olika ämnen. För första gången får vi en föreläsning om svensk vykortshistoria. Vi är
ju en frimärks- och vykortsförening och jag ser fram mot flera föreläsningar om vykort! Alla medlemmar har nu fått
vårt auktionshäfte. Det blev klart en vecka före jul. För att underlätta tillkomsten av auktionshäftet kommer vi nu att
tillsätta en filatelistisk arbetsgrupp. Gruppen kommer att göra ett viktigt jobb med att ta ut objekt från våra samlingar
till auktionerna. När det arbetet är klart återstår endast en heldags arbete för att göra själva katalogen.
SFF har sin kongress med SFF-dagar den 6-8 april i Malmö. Det ska bli intressant att se hur den kongressen avlöper
och det skriver jag med tanke på alla motioner som inkommit. I samma lokaler kommer vi mellan 31/8-2/9 ha en nationell och regional utställning, Malmex 2018 . Under SFF-dagarna kommer vi också att ha en föredragning om utställningen Stockholmia 2019. Det blir en stor utställning där SFF behöver volontärer för att genomföra sitt program
under utställningsdagarna. Jag ansvarar för SFF:s program 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. Vill du som medlem i VFF och SFF hjälpa till
som volontär under utställningsdagarna så kan du höra av dig till mig!
Vi har ännu inte lyckats hitta någon lämplig lokal för vår lokala utställning. Vi måste få lyckas med det arbetet nu
under våren för den fortsatta planeringen. Om någon av medlemmarna har ett bra tips om lokal så tar vi gärna emot
tipset!

Väl mött till vårens program!
Bosse

Medlemsavgiften
De flesta av vår medlemmar är anslutna till SFF och betalar medlemsavgiften till VFF genom SFF. Vi har också medlemmar som är anslutna till SFF via en annan förening och betalar därför medlemsavgiften separat till VFF. En tredje
grupp medlemmar är ännu inte anslutna till SFF och de betalar sin medlemsavgift direkt till oss. Till de två sistnämnda grupperna bifogas här inbetalningskort. Medlemsavgiften är endast 100 kr och kan betalas in till vårt plusgirokonto
60 74 35-5
Bosse

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening.
Möteslokal: Medborgarhuset Trappan, Albert Aronssons torg 5
Medlemsavgift: 100 kr. Plusgiro: 60 74 35-5
Hemsida: www.duv.se/vff
Ordförande Bo Dahlner, Sörgårdsvägen 20, 163 51 Spånga. Tfn: 073-905 78 01
E-post: bodahlner@gmail.com
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Program för våren 2018
Vi har våra möten i medborgarhuset Trappans Annex, på Albert Aronsons torg 5. Mötena inleds kl 18.00 med en
föreläsning. Därefter kar vi medlemsmöte cirkulationshäften och en auktion. Vi har alltid ett lotteri med bra vinster.
Måndag 15/1
Vi startar vårterminen med ett medlemsmöte med cirkulationshäften och kvalitetsauktion.
Måndag 29/1
Göran Heijtz berättar om svensk vykortshistoria. Medlemsmöte med inlämningsauktion
Måndag 12/2
Åke Nilsson föreläser om Sveriges Skilling Banco-märken och därefter har vi medlemsmöte med kvalitetsauktion.
Måndag 26/2
Ulf Åhlfeldt föreläser om Landsstormsmärkena och därefter har vi en inlämningsauktion
Måndag 12/3
Leif Ledmyr föreläser om Oscar II-märken. Medlemsmöte med kvalitetsauktion
Måndag 26/3
Giselher Naglitsch föreläser om tidiga uppländska postvägar. Därefter har vi en inlämningsauktion
6-8 april SFF-dagar och kongress
Måndag 9/4
Seminarium om montering av samlingar och därefter medlemsmöte med kvalitetsauktion
Måndag 23/4
Staffan Karlsson föreläser om svenska portosatser. Medlemsmöte med inlämningsauktion.
Måndag 7/5
Hembygdsfilateli. Bo Dahlner berättar om sina hembygder. Medlemsmöte med kvalitetsauktion
Måndag 21/5
Årsmöte med inlämningsauktion och våravslutning

Lilla riksvapnet 1910-1919
Frimärket med Lilla riksvapnet gavs ut under åren 19101919 och de är inte svåra att klassificera, men likväl värda att kommentera. Eftersom vi inte trycker Varianten i
färg så finns artikeln inlagt på vår hemsida med adress:
http://duv.se/vff/artiklar.html

per användes också till Gustaf V i medaljong.
• Det andra papperet var ett vitt papper med vattenmärke
våglinjer, benämnt C-papper. Detta papper infördes
1911och användes under 1910-talet till dessa frimärken
och sedermera till bandfrimärken under 1920-talet.

Frimärkena med vattenmärke våglinjer är av typen \ (från
höger till vänster) som benämns cc i den filatelistiska
Frimärket har tecknats av Olle Hjortsberg och det grave- litteraturen. På frimärksarket finns även vattenmärke
rades av Paul Wilcke. Frimärkena trycktes på två olika
KPV med bokstäver från KUNGL POSTVERKET. Fripapperssorter tillverkade av Klippans pappersbruk enligt märken med både våglinjer och KPV benämns cz. Det
följande:
förekommer även frimärken med våglinjer från vänster
mot höger / och dessa benämns cx och förekommer även
• Det första papperet var ett vitt papper med vattenmärke KPV benämns de cxz.
krona och marginalvattenmärke KONGL. POSTVERFrimärkena har arktandats under tiden 1855-1920, men i
KET. Det vita papperet benämns K-papper. Samma pap-
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slutet av 1912 började man använda en nyinköpt perforeringsmaskin som hade fem gånger högre kapacitet. Den
nya maskinen var en kamtandningsmaskin och de flesta
frimärkena som gavs ut under 10-talet är kamtandade,
men frimärken som är arktandade gavs ut under hela perioden. Frimärken som är perforerade med arktandningsmaskinen har jämna övre hörn och frimärken som perforerats med kamtandningsmaskinen har bulliga övre hörn.

Lilla riksvapnet 1911-1919, vattenmärke våglinjer
Frimärken med KPV med hela bokstäver i höjdled anses
mer värdefulla än delade bokstäver i höjdled
Stämplade fyrblock är mer värdefulla än postfriska fyrblock.
Nr 71 1 öre svart
Utgavs 1912-03-12. 42.675.700 ex i 13 leveranser åren
1912-1920. Ark- och kamtandning. Endast en nyans:
71a svart (10 – 8) vm: cc
Varianter
1 cz vm\+KPV
2 cx vm/
3 cxz vm/+KPV
4 suddigt tryck

Nr 72 2 öre gulorange
Utgavs 1911-11-26. 131.443.600 ex i 34 leveranser 1911
-1919. Ark- och kamtandning. Utgavs i två nyanser:
Klassificeringen går ut på att skilja på frimärken med vat- 72a gulorange (5 – 4) vm: cc
tenmärke krona eller vattenmärke våglinjer. För speciali- 72b orangegul (4 – 3) vm: cc
serade samlare finns det dock mer att hitta på dessa friVarianter
märken t ex tandningsvarianter.
1 cz vm\+KPV
2 cx vm/
Lilla riksvapnet 1910-1911, vattenmärke krona
3 cxz vm/+KPV
Arktandning

Kamtandning

Fyrblock av dessa märken är sällsynta!

Nr 73 3 öre brun
Utgavs 1919-06-02. 36.984.400 ex från 8 leveranser
Ark- och kamtandning. Utgavs i två nyanser:
73a gulaktigt brun (5 – 4) vm: cc
73b djupbrun (7 – 6) vm: cc
Varianter
1 cz vm\+KPV
2 cx vm/
3 cxz vm/+KPV

Nr 68 1 öre svart
Utgavs 1911-09-18. 1.441.200 ex i en enda leverans.
Endast en nyans: 68a svart (10 – 8)
Frimärkena utgavs i ark om 100 märken.
Tandning: arktandning.
Varianter
1 omvänt vm krona
2 ÖRB i st. f. ÖRE i vänstra ÖRE
3 skadat E i SVERIGE (SVFRIGE)
Nr 69 2 öre gulorange
Utgavs 1910-12-10. 8.550.500 ex i 2 leveranser i oktober
och december 1910.
Endast en nyans: 69a gulorange (6 – 4)
Varianter
1 omvänt vm krona
Nr 70 4 öre blålila
Utgavs 1910-04-05. 18.167.600 ex från 8 leveranser
Frimärkena utgavs i ark om 100 märken. Tandning: arktandning. Märket gavs ut i två nyanser:
70a blålila (6 – 5)
70b blåaktigt lila (5 – 4)

Varianter
1 omvänt vm krona
2 stympat V i Sverige. V är stympat upptill

Nr 74 4 öre blålila
Utgavs¨1911-06-06. 180.999.800 ex från 54 leveranser
under åren 1911-1919. Ark- och kamtandning.
Utgavs i två nyanser:
74a blålila (6 – 5) vm: cc
74b blåaktigt lila (5 – 4) vm: cc
Varianter
1 cz vm\+KPV
2 cx vm/
3 cxz vm/+KPV
4 B-papper utan vm
5 stympat V i SVERIGE nedtill och finns på plats 4.
6 oklart bottenmönster

Referenser
1. SFF:s handbok Sveriges Frankotecken del 1, 1961
2. Sverigekatalogen 1988 – 89, SFF
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3. Svenska Postverkets Frankotecken del IV, Hugo Olson
och F. Benzinger, 1948
4. Facit Classic 2018
Bo Dahlner

saknat i våra samlingar både genom våra egna auktioner
och cirkulationshäften. Vi har fått lyssna till och ta till oss
av eminenta föreläsare både ur våra egna led och andra
utifrån.

Tänk så fort ett år försvinner!

Vi avslutade terminen i sedvanlig ordning, även detta år
utan brandlarm… tack och lov!
Med frågesport – lotteri – auktion och landgångar, kaffe
glögg och pepparkakor. Som brukligt, kom den snälle
tomten och delade ut klappar till de lika snälla föreningsmedlemmarna som förväntansfullt gjorde sitt bästa för att
tindra med ögonen!

Tänk så fort ett år försvinner… men vi i VFF, vet i alla
fall att vi fyllt vårt år med trevlig samvaro med våra gelikar!
Under året som gått har vi kunnat tillägna oss märken vi

Jag vill här göra mig till taleskvinna för vår förening och
framföra medlemmarnas varma TACK till styrelsen för
VFF som fortsatt utför ett så utomordentligt fint arbete
med att göra det trevligt för oss alla och jag ser fram emot
att möta våren tillsammans med er alla!
Allas er Systeryster dvs Anitha Schäfer

Vi gratulerar
Lars Wester 70 år 8/1

ANNONS
FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort
plastfickor – insticksalbum – pergamynkuvert
pincetter – förstoringsglas – kataloger.
Tfn: 0768-514102
kjell.svedjeby@gmail.com
Kjell Svedjeby
Styrelsen 2017
Bo Dahlner, ordförande
073-905 78 01
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622
Reiner Lärka, sekreterare
0762 36 61 16
Christer Rothman, kassör
070-677 9526
Magnus Sjöblom, ledamot 070-471 85 03
Per-Olof Hall, suppleant
070-227 99 05
Ulf Åhlfeldt, suppleant
070-560 32 56

bodahlner@gmail.com
akenilssonfastighet@telia.com
reinerl40@gmail.com
christer.rothman@bredband.net
magnus_sjoblom@yahoo.se
per-olof.hall@telia.com
ulf.ahlfeldt@telia.com
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