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Ordförandens spalt…
Vi fick en vit jul och det hade jag längtat efter. Vita jular är trevligare än mörka och slaskiga jular. Jag hoppas att alla medlemmar har haft en fin jul- och nyårshelg! Nu har det åter blivit en ny termin och vi börjar
måndagen den 14 januari med ett föredrag av Thorbjörn Persson från Svenska Vykortsföreningen föreläser
om att samla vykort och därefter har vi en kvalitetsauktion. Thorbjörn har ett gediget kunnande om att samla vykort. Vad jag förstått av många medlemmar så är dessa föreläsningar viktiga. Filateli är en sådan hobby där kunskap är A och O!
I år genomför vi en förändring i utbudet av objekt i våra auktioner. Från och med vårterminen så består objekten inte bara av svenska kvalitetsobjekt, utan även en del utländska objekt. Det var av det skälet som vi
genomförde en enkätundersökning för att ta reda på våra medlemmars samlande. För närvarande pågår analysen av undersökningen, men jag kan redan nu se att det är önskvärt att bredda utbudet av objekt till andra
länder. Vi får nu se hur detta kommer att fungera!
Förra året genomförde SFF har sin kongress med SFF-dagar den 6-8 april i Malmö. Det var den snabbaste
SFF-kongressen jag deltagit i. Äntligen gick kongressen lika fort som i våra grannländers kongresser! Därmed fick vi även möjlighet att diskutera framtidsfrågor. Resultatet av dessa diskussioner finns sammanfattande på SFF:s hemsida. Där pratade vi inte så mycket om PostNord, men här kan jag passa på att säga att
PostNord tyvärr har börjat använda permanent klister på sina frimärken. Det är en nackdel för vår hobby.
Mer om det skriver jag om i Varianten.
I år genomförs Stockholmia 2019, en stor utställning som går av stapeln onsdag 29 maj - söndag 2 juni
2019 i Stockholm Waterfront Congress Centre (som ligger intill Centralstationen västerut). Utställningen
äger rum med anledning av att Royal Philatelic Society London firar sitt 150 årsjubileum. SFF finns på
plats och genomför ett program med föreläsningar och seminarier. Det är ett unikt tillfälle att ta del av vad
svensk filateli sysslar med idag! Jag har försäkrat mig om att medlemmar med e-postadress fick SFF:s nyhetsbrev i slutet av december.
Välkommen till vårens program!
Bosse

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening.
Möteslokal: Vällingby Folkets Hus, Annexet, Albert Aronssons torg 5
Medlemsavgift: 100 kr. Plusgiro: 60 74 35-5
Hemsida: http://www.duv.se/vff
Facebook-sida: http://www.facebook.com/vallingbyFF
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 2019
Vi har våra möten i Vällingby Folkets Hus, Annexet, på Albert Aronsons torg 5. Mötena inleds kl 18.00 med en
föreläsning. Därefter har vi medlemsmöte cirkulationshäften och en auktion. Vi har alltid ett lotteri med bra vinster!
Måndag 14 januari
Thorbjörn Persson föreläser om att samla vykort och därefter kvalitetsauktion
Måndag 28 januari
Ulf Åhlfeldt föreläser om förfalskningar och därefter inlämningsauktion
Måndag 11 februari
Bo Dahlner föreläser om frimärkstyper och avarter och därefter kvalitetsauktion
Måndag 25 februari
Mats Renhuldt föreläser om förstadagsbrev och därefter inlämningsauktion
Måndag 11 mars
Bo Dahlner föreläser om bandfrimärkenas papperssorter 1920-1936 och därefter kvalitetsauktion
Måndag 25 mars
Reiner Lärka föreläser om att samla DDR och därefter inlämningsauktion
Måndag 8 april
Claes Fellström, Rolf Korling föreläser om Czeslaw Slania och därefter kvalitetsauktion
Måndag 6 maj
Christer Wahlbom föreläser om förfilateli och därefter kvalitetsauktion
Måndag 20 maj
Årsmöte, inlämningsauktion och våravslutning

Frimärken med permanent klister kan
tvättas!

märket klistrigt kan man åter tillföra lite bensin och torka
bort klistret med ett hushållspapper eller pudra frimärket
med talkpuder, typ Dialon för att ta bort klistereffekten.

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 permanent klister:
1. Klipp ur märket från brevet och häll några droppar
kemiskt ren bensin på kuvertpapperets baksida.
2. Efter några sekunder släpper märket från klippet.

Lerin snyggt stämplat
Tyvärr befrämjar permanent klister återanvändning av
frimärken och gör det enklare för de som återanvänder
frimärken! Men för barn och ungdomar som inte får använda bensin är frimärken med permanent klister slutet
för dem att samla nya svenska frimärken.
Bosse

Lerin postfriskt
OBS!
3. Lägg frimärkets bildsida nedåt och droppa lite kemiskt Artiklar i Varianten kan ni ladda ner från vår hemsida
ren bensin på frimärkets baksida. Skrapa bort gummerwww.duv.se/vff/artïklar.html
ingen. Avskrapningen kan ske med till exempel en linjal.
Känns märket klistrigt kan man åter tillföra lite bensin
och torka bort klistret med ett hushållspapper. Känns
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Gustaf II Adolf, nr 152

ginalen.

Det första svenska motivfrimärket är 5 kronorsfrimärket
med Centralposthuset från 1903, men det var först 1920
som det första jubileumsfrimärket kom ut. Det handlar
om frimärket med Gustaf II Adolf gavs ut för att högtidlighålla 300-årsminnet av den första postföringen av enskilda personers brev som den svenska staten anordnade.
Postföringen som avsågs var den som gick mellan Stockholm och Hamburg och som började den 28 juli 1620.
Originalteckningen som låg till grund för frimärket var
gjord av professor Olle Hjortzberg efter en byst modellerad av Georg Petel 1632 som kungen suttit modell för.
Originalteckningen förvaras av Postmuseum. Frimärket graverades av Max Mirowsky. Frimärket
trycktes med tre olika plåtpar, alla Stockholmsplåtar, och
dessa präglades under åren 1920-1921. Frimärket gavs ut
i 2-sidig och 4-sidig perforering.
152A

Avarter: Det finns två avarter beskrivna. Därav en med
plåtsår och ett med plåtspricka.
Klassificering
1. Särskilj frimärken med Agrg- B- och C-papper
2. Agrg-frimärkena har tre olika nyanser. Frimärken med
nyans a är svagt ultramarinaktigt mörkblå och är enklast
att särskilja. Återstår nyans b och c. Nyans b är mörkblå
och särskiljs från nyans c som är grönaktigt blå.
3. B-frimärkena har fyra olika nyanser. Nyans d är enklast att särskilja genom dess ultramarinaktiga nyans.
Återstår nyans e, f och g. Nyans e är gråaktigt blå, medan
nyans f och g är grönaktigt blå. Nyans g är färgsvagare än
nyans f Man behöver många frimärken för att klara av
bedömningen av färgnyanserna.
4. Frimärken med C-papper: trivialt
152C

20 öre Gustaf II Adolf, blå 4-sid. perf. 9 ¾

Gravör
Antal
Tryckningstid
Utgivningstid
Utgavs som

20 öre Gustaf II Adolf , blå, 2-sid. perf. 9 ¾.

Gravör
Antal
Tryckningstid
Utgivningstid
Utgavs som
Plåtskarvtecken

Max Mirowsky
46.069.900
1920–1921
1920-07-28–1921-01-28
Frimärken i rullar om 500
Siffrorna 0–1 och 2–3 i båda
marginalerna
Postens circular Nr 35, 1920

Max Mirowsky
4.555.900

1920–1921
1920-10-01–1921-01-28
Frimärken i häften om 20 och rullande ark
om 2000

Frimärket finns i följande varianter:
152Ca ultramarinakt blå (8–6) B, Bz
152Ce gråaktigt blå
(7–6) B, Bz
152Ci grönaktigt blå
(7–6) B, Bz
Klassificeringen
1. Nyans a är enklast att särskilja genom sin ultramarinaktiga
nyans.
2. Nyans e är gråaktigt blå och något färgsvagare än nyans i
som är grönaktigt blå.

Frimärket finns i följande varianter (färgnyanser enligt ref. 11):
152Aa ultramarinaktigt blå (8–6) Agrg
152Ab matt mörkblå (8) Agrg
152Ac matt grönaktigt blå (7–6) Agrg
152Ad ultramarinaktigt djupblå (8) B, Bz
152Ae gråaktigt blå (7–6) B, Bz
152Af grönaktigt mörkblå (8–7) B, Bz
152Ag grönaktigt ljusblå (5–4) B, Bz
152Ah ultramarinaktigt blå-mattblå (8–7) Cx, Cxz

Bosse

Info om GDPR till medlemmarna i VFF
Vällingby Frimärks- och Vykortsförening är en ideell
förening och måste inrätta sig till den nya lagstiftningen
för personuppgifter, GDPR. En viktig del i GDPR är att
ha kontroll på vilka register en förening har. VFF har ett
medlemsregister som innehåller de uppgifter medlemmen
angivit i samband med inträdet i föreningen. Styrelsen har
utsett Bo Dahlner till personuppgiftsansvarig.

152Aa
158Ab
158Ac
För att se dessa frimärken i färg kan du ladda ner artikeln
från vår hemsida! Se: www.duv.se/vff/artiklar.html

Medlemsregistret innehåller namn, adress, e-postadress,
födelsedata och samlingsområde. Uppgifterna behövs för
att upprätthålla kommunikationen med medlemmarna.
Syftet med födelsedata är att vi tycker det är trevligt att
gratulera medlemmar som fyller jämna år. Enligt GDPR

Riktpunkt: förekommer på två ställen: position 1) i eller
omkring den övre marginalen ovanför E i SVE eller i position 4) snett under 0 i 20 i eller omkring den nedre mar3

behöver vi i fortsättningen ert samtycke till att ha födelse- Unga medlemmar är viktigt!
data i medlemsregistret. De som inte vill ha sitt födelsedatum i registret kan meddela det till Bo Dahlner,
Att bli medlem i SFU kostar endast 70 kr per år. Som ny
bodahlner@gmail.com.
medlem får man ett album, förstoringsglas, pincett och
frimärken. Det är perfekt för en ungdom! Dessutom får
Styrelsen
man SFU:S tidning Sfungen och bor man i Stockholmsområdet får man även tidskriften Frimungen. Gör era
barnbarn glada med en sådan gåva! Vällingby FrimärksFacitkatalogerna
ungdom har många medlemmar, men det behövs
fler!
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 nordiska
länder. Frimärkena är katalogiserade från första 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.

Vi gratulerar
I vår har vi fyra jubilarer att fira!
Per-Olof Hall
Rolf Norén
Peter Lorentzon
Bo Tollerup

75 år
75 år
70 år
65 år

1944-01-20
1944-04-18
1949-04-25
1954-02-01

Facit Special Classic är en specialkatalog för alla nordiska länder fram till 1950. För filatelisten som vill ha utförliga beskrivningar är katalogen ett måste. Alla beskrivEtt stort GRATTIS till er!
ningar i våra kvalitetsauktioner med svenska frimärken
äldre än 1950 följer beskrivningarna 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 postställen,
ortsstämplar och posthistoria. Den senaste katalogen är
Facit Postal IX som gavs ut 2015. Katalogen behövs för
alla som är intresserade av svensk posthistoria.

ANNONS

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 katalogerna är Gunnar Lithén och
när det gäller Facit Postal är Göran Heijtz huvudredaktör.

FÖRSÄLJNING AV FRIMÄRKSTILLBEHÖR
Såsom fastsättare – klämfix – instickskort
plastfickor – insticksalbum – pergamynkuvert
pincetter – förstoringsglas – kataloger.
Tfn: 0768-514102
kjell.svedjeby@gmail.com

Bosse

Kjell Svedjeby
Styrelsen 2018
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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