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Nr 1 – januari 
2022 

(185) Årgång 50 

Ordförandens spalt…   
 

Jag önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året! Efter julfesten har styrelsen jobbat 
vidare med att ordna auktionskatalogen. Det blev ett rejält jobb där jag, Hasse Borg och Christer 
Wahlbom gick igenom den nya samling vi köpt in från Philea. Det handlar om en samling med 
lyx- och praktstämplar av ringtypsfrimärken med tandning 13. Läs mer om den samlingen på 
sidan 2 i Varianten. Där redogör jag för prissättningen. Om någon tycker att utropspriserna är för 
höga så vill jag säga emot. Det handlar om lyx- och praktstämplar! Priserna på dessa går inte att 
jämföra med normalstämplade frimärken. Vi har sett flera exempel på företag som säljer 
motsvarande kvalitet för 1500 kr, medan vi har ett utropspris på 120 kr. Vill man ha vackert 
stämplade och mer värdefulla frimärken i sin samling så måste man räkna med att de kostar mer. 
Lyxstämplade frimärken är inte vanliga och därför blir de också dyrare!  

Föreningen har också fyllt 60 år och det firade vi i slutet av november med en festmiddag. Det 
blev en trevlig fest och många har sagt att vi borde träffas mer på det sättet gärna med makar och 
sambor. Det behöver ju inte vara en trerättersmiddag utan på ett enklare sätt. Läs Anitha Schäfers 
sammanfattning av festen!   

Det här numret av Varianten blev två sidor längre än normalt. Det berodde på att jag skrev en 
artikel om Vapentyp med skruvavtryck. Det visade sig att detta med skruvavtryck inte var så känt 
och därför beslutade vi att utöka Varianten med en sida. Dessutom ville vi få med ett kalendarium 
med information om SFF:s kongress och utställningen Norrphil 2022. Utställningen är både en 
regional och nationell utställning och jag är övertygad om att det kommer att bli en intressant 
utställning.  

När det gäller programmet för vårterminen så hoppas jag att det kommer att uppskattas! Nu 
hoppas vi att Omikronvarianten av Coronapandemin inte kommer att sätta käppar i hjulet för vår 
verksamhet! Om vi tvingas att ställa in mötesverksamheten så kommer vi likväl att genomföra 
kvalitetsauktionerna! På hemsidan finns formulär i HTML och i Word. Där man fyller i sina bud. 
Om ni får problem, så kan ni höra av er till styrelsen! 

Välkommen till vårens möten i Vällingby Folkets Hus! 

Bosse  

  

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening. 
Möteslokal: Vällingby Folkets Hus, Annexet, Albert Aronssons torg 5  
Medlemsavgift: 150 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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VFF har köpt in en ny frimärkssamling 

Under hösten köpte vi in en samling frimärken från Philea. Samlingen består av 56 lyx- och 
praktstämplade ringtypsmärken med tandning 13. Under alla mina år i VFF har vi aldrig köpt in 
en sådan fin samling med lyx- och praktstämplade frimärken!  

 

Här ser vi en perfekt stämplad 6 öre ringtyp, nr 31j, 
Ludvika i Värmland. Facits pris för normalstämplat 
exemplar är 40 kr, men praktexemplar har katalogvärdet 
400 kr. Det är stämplat med normalstämpel 16 som i Facit 
Postal har ett extra påslag om 30 kr.  
Vid prissättningen av dessa frimärken har vi diskuterat 
vilken metod vi ska använda. Facitpriset för praktexemplar 
varierar mellan 100 – 600 kr med den billigaste nyansen 
för dessa frimärken.  
Om ett frimärke med en viss nyans har katalogpriset 500 
kr, medan den billigaste nyansen har katalogpriset 50 kr. 
För praktexemplar av den billigaste nyansen är 400 kr. 

Ska vi då sätta katalogpriset för praktexemplaret till 4000 kr?  Vi skulle då få ett utropspris på 800 
kr. Vi tror inte på den beräkningsmodellen! Vi har valt att utgå från priset för frimärkets nyans 
minus priset för den billigaste nyansen plus priset för praktexemplaret. I det här räkneexemplet 
blir priset (500-50)+400=850 kr. 20% på den summan blir 170 kr. Efter en genomgång av priser 
på lyxstämplade frimärken har vi valt att göra skillnad mellan lyx- och praktstämplade frimärken. 
Vi använder 20%-regeln på praktstämplade och 30% på lyxstämplade frimärken i vårens 
auktionskatalog.  

På det här lyxstämplade frimärket blev utropspriset endast 120 kr. Med denna beräkningsmodell 
får vi nästan tillbaka den summa vi betalade för hela samlingen. Extra påslag för värdet i Facit 
Postal har vi inte tagit med vid prissättningen.  

Vi hoppas att alla medlemmar som samlar på klassiskt Sverige ska delta med bjudningar på dessa 
fina frimärken!  

Bosse D    

 

Föreningens 60-årsjubileum 
 firades med en trevlig och god 3-rätters middag på en för tillfället inhyrd lokal i Spånga. 20 män 
och kvinnor, träffades för några timmars gemytlig samvaro. Pandemin ställer fortfarande till 
problem att ses i större sällskap. 
Kvällen inleddes med festligt mingel med mousserande Cava. När alla samlats höll föreningens 
ordförande Bo Dahlner välkomsttal. En läcker förrätt med sparris, rökt sidfläsk och parmesan 
avåts följd av alternativt en fiskrätt eller en kötträtt. Till maten erbjöds vitt eller rött vin. Desserten 
bestod av kaffe med chokladtryfflar. Naturligtvis förekom det en frågesport som många hade 
svårigheter med, men fyra vinnare kunde utses och premieras. Stämningen var god och flera tal 
hölls under kvällen. 
Slutligen avrundades kvällen och alla var eniga om att VFF har geist att fortsätta många fler år. 
Anitha Schäfer   
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I väntan på maten.    

Vapentyp med skruvavtryck 

I Svensk Frimärksfakta 2:1 om frankotecknen 1855 – 1891 finns en bild på en handpress 
tillverkad av firman Hopkinson & Cope, London som torde ha använts vid tryckningen av 
Vapentypsfrimärkena. En utförlig artikel finns även i Handbok över Sveriges Frankotecken 1855 
– 1961, del 1.  

 
Pressen finns bevarad på Postmuseum i Stockholm. 
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I handboken beskrivs tillverkningen enligt följande. Man tillverkade en patris med 25 klichéer 
vilken utgör en kvartsplåt. Fyra sådana kvartsplåtar utgör ett helark som sedan användes i 
handpressen. Varje ark innehöll således 100 frimärken. Kvartsplåtarna planslipades noggrant på 
undersidan och skruvades fast på varsin träplatta.  

Skruvarna, som höll fast kvartsplåtarna vid träplattan, placerades mellan klichéerna. Om 
skruvhuvudena låg för nära tryckytan, kunde även de avge färg i form av skruvavtryck. Det 
förekommer fyra olika uppsättningar av kvartskartorna där skruvarna placerats på olika sätt.  

 
Kvartsplåt A         Kvartsplåt B 

  
Kvartplåt C          Kvartsplåt D 

Kvartsplåtarna flyttades om flera gånger för 12 öre Vapentyp.  
Det förekommer ett flertal olika typfel på vapentypsfrimärkena, här ska jag endast redovisa två 
typfel: skruvavtryck och skruvinskav 
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Skruvavtryck i vänster marginal     Skruvavtryck i höger marginal 

  
Skruvinskav i vänster marginal.      Skruvavtryck i översta högra hörnet. 

 

Skruvavtrycken finns i marginalerna eller i ett av hörnen. Skruvinskavet visar hur skruven skadat 
ramen.  

Ett tips är att ni letar efter dessa skruvavtryck. De är inte så vanliga!  
Bosse D 

 

Styrelsen 2021 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com 
Reiner Lärka, vice ordförande  0762 36 61 16  reinerl40@gmail.com 
Hans Borg, kassör 070-633 3809 hakkeborg@gmail.com 
Anders Hagrén, sekreterare 070-566 81 53 hagren62@gmail.com 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 
Christer Wahlbom, suppleant  073-224 0631 christerwahlbom@hotmail.com 
Ulf Åhlfeldt, suppleant 070-560 32 56 ulf.ahlfeldt@telia.com 
Åke Nilsson, adjungerad 070-246 76 22  akenilssonfastighet@telia.com 

 


