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Nr 3,  augusti  2016 
 
(167) Årgång 44 

Ordförandens spalt... 
 
Vi har haft en fin sommar och pincetten kanske har fått vila, men nu startar en ny termin med samlande av vykort och 
frimärken. Vårterminen avslutades den 16 maj med vårt årsmöte. En ny styrelse valdes och jag valdes till ordförande. 
Jag tackar alla för förtroendet att bli ny ordförande. Under sommaren har styrelsen hunnit med en del arbete. Före-
ningen har köpt en mycket bra svensk samling som vi nu styckat till de kvalitetsauktioner som vi genomför vid första 
mötet varje månad. Den första auktionen genomförs vid vårt möte den 29 augusti. Vi startar nu även med inläm-
ningsauktioner till varje möte. Dessutom fortsätter cirkulationsverksamheten som vanligt. Höstens program bestäm-
des före årsmötet, men under sommaren bokades alla föreläsare in. Under förra hösten genomfördes en Grundkurs i 
filateli och styrelsen konstaterade att den var lyckad. Vi fick nya medlemmar och till kursen kom det många medlem-
mar. Uppenbarligen fanns det en önskan att diskutera vår hobby och få nya kunskaper. Styrelsen har därför beslutat 
att starta en Filatelistisk fortsättningskurs med intressanta teman. Föreningen kan glädjas över att vi har så många 
duktiga filatelister och några av dessa har bokats in till höstens föreläsningar. Föreläsningarna startar kl 18.00.  
Programmet redovisas här i tidningen.  
Varianten har med detta nummer fått ett nytt format och en ny logga. Anledningen till förändringen redovisas i tid-
ningen. I det här numret presenteras den nya styrelsen och  Ulf Åhlfeldt skriver om ett av sina samlarområden, nämli-
gen danska stjärnstämplar. I artikeln får vi också lära oss att det finns stjärnstämplar utan stjärnor. Magnus Sjöblom 
som i år invaldes i styrelsen har en bra artikel om föreningens fortlevnad. Artikeln kommenteras också i en text där 
jag redovisar några tankar om framtiden. Medborgarhuset Trappan firar i år 60 år och arrangemanget runt detta kom-
menteras i bladet. 
 
Väl mött till höstens program! 
 
Bosse 

 

Vällingby Frimärks– och Vykortsförening . 
Möteslokal: Medborgarhuset Trappan, Vällingby backe 13.   
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 

Referat av årsmötet 2016  
 
Ordförande Åke Nilsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Mötet var välbesökt. Till mötesordfö-
rande valdes Åke Nilsson och till mötessekreterare valdes undertecknad. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
berättelsen var som vanligt införd i Varianten. Dessa diskuterades och godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och 
därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
Några motioner hade inte inkommit och mötet fasteställde därefter styrelsens förslag att medlemsavgiften skall vara 
oförändrad 100 kr och att arvoden till vissa styrelseledamöter skall vara oförändrade.  En budget fastställdes. Åke 
Nilsson hade avsagt sig omval som ordförande och till ny ordförande valdes undertecknad. Till ny ledamot i styrelsen 
invaldes Magnus Sjöblom efter Leif Söderlund som avsagt sig omval. Till revisor omvaldes Jarl Karlsson och till revi-
sorssuppleant valdes Ulf Nyström. Till valberedning valdes Hans Söderberg (sammankallande) och Tomas Olsson. 
Anitha Schäfer omvaldes till suppleant i valberedningen.   
Bosse 
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Danska stjärnstämplar  
 
När vår ordförande bad mig skriva några rader om mitt 
lite udda samlingsområde, nämligen danska stjärn- och 
urborrade stjärnstämplar tackade jag ja utan att egentli-
gen tänka mig för. Risken är ju att jag kan entusiasmera 
några medlemmar att också börja med samma samlings-
område och hinna censurera bort märkena ur cirkula-
tionssändningarna innan jag hinner vara med. 
 
Hur som helst införde man annulleringsstämplar redan 
1853 i Danmark. Till att börja med hade man nummer-
stämplar som man använde till dess att man införde brev-
insamlingsställen. Dessa fick redan 1870 stjärnstämplar 
som har två ringar med ortsnamnet mellan ringarna med 
en stjärna i mitten. 
1929 beordrade man att stjärnan skulle tas bort och då 
fick man det som danskarna kallar "udslebne". Jag kallar 
dem urborrade på svenska. Senare tillverkade stämp- 

 

lar av denna typ framställdes utan stjärna så att man kan 
dela in "udslebne" i två kategorier: sådana som tidigare 
haft stjärna och sådana som aldrig haft stjärna. Stämpel-
typerna finns på ca 1200 olika orter som medför att det 
blir ett jättestort samlingsområde. I synnerhet om man 
dessutom vill spara stämplarna på olika frimärken. Lycka 
till med samlandet! 
Ulf Åhlfeldt 

 

 
 
 
 
 
 

Program för hösten 2016 
 
Under hösten ordnas en filatelistisk fortsättningskurs med start kl 18.00. Varje lektion är planerad till 45 
minuter inklusive diskussioner. Det ordinarie mötet startar omkring 18.45. 
 
Måndag 29/8 Kl. 18.30: Kvalitetsauktion, cirkulationshäften och inlämningsauktion 
 
Måndag  12/9  Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Åke Nilsson berättar om 1800- och 1900-talets tryckteknik  
av frimärken. Kl 18.45:  kvalitetsauktion, cirkulationshäften och inlämningsauktion . 
 
Måndag 26/9 Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Svensk modern filateli, från 2000 till idag. Bo Dahlner infor-
merar.  Kl 18.45:  medlemsmöte med cirkulationshäften och inlämningsauktion. 
 
Måndag 10/10  Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: frimärksgravören Lars Sjööblom berättar om gravering av 
frimärken.  Kl 18.45: kvalitetsauktion, cirkulationshäften  och inlämningsauktion. 
 
Måndag 24/10  Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Bältespännarefilateli. Christer Wahlbom berättar om en an-
norlunda filateli. Kl 18.45:  medlemsmöte med cirkulationshäften och inlämningsauktion. 
 
Måndag 7/11  Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Christer Svensson  
föreläser om kinesisk filateli.  Kl 18.45: kvalitetsauktion, cirkulationshäften  och inlämningsauktion. 
 
Måndag 21/11 Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Medaljongmärkena - ett intressant samlingsområde.  
Tomas Olsson föreläser.  Kl 18.45:  medlemsmöte med cirkulationshäften och inlämningsauktion 
 
Måndag 5/12  Kl. 18.00  Filatelistisk fortsättningskurs: Stämpelkunskap.  
Göran Heijtz föreläser. Kl 18.45: kvalitetsauktion, cirkulationshäften  och  inlämningsauktion. 
 
Måndag 19/12 Kl. 18.30  Inlämningsauktion och julfest. Tomten kommer på besök! 
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Vällingbystämpeln 
 
Vid Frimärkets Dag i år användes en vanlig stämpel 
för att stämpla de nya frimärkena. Efter ett särskilt 
avtal med Post Nord och Sveriges Filatelistförbund 
så får de föreningar som arrangerade Frimärkets Dag 
tills vidare behålla dessa stämplar. Ett villkor är att 
föreningarna stämplar brev och frimärken utan kost-
nad för de frimärkssamlare som vill ha en fin stäm-
pel från respektive ort. Till breven används blanket-
ten ”Filatelistämplat brev” för att skydda stämpel. 
Stämpeln kommer att finnas tillgänglig på våra mö-
ten. De som inte har möjlighet att komma till våra 
möten kan skicka sina brev hem till mig för att få 
dem filatelistiskt stämplat. Skicka brevet till Bo 
Dahlner, Sörgårdsvägen 20,  163 51 Spånga. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alla krafter behövs om föreningen ska leva 
vidare 
 
En del saker i livet beror på tillfälligheter. I mitt fall var 
det så att i början av 1980-talet när jag blev anställd på 
Apoteksbolagets huvudkontor för att handha företagets 
Interna utredningar. Därmed beslutade jag vilket svars-
porto det skulle finnas på kuverten som återsändes vid 
enkätundersökningar. 
 
Ganska snabbt blev jag kontaktad av några filatelister 
som sålde eller byte ovanliga moderna frimärken med 
handlare. De frimärken som hade lyx-/praktstämplar sål-
des separat eller ingick I den egna samlingen. Filatelister-
na hade redan tagit över stora delar  av företagets inkom-
mande post. 
 
De flesta apotekare 40+ i Apoteksbolaget var då filatelis-
ter. Kanske har det något med apoteksväsendet att göra. 
Ordning och reda samt överskådlighet och struktur. I vil-
ket fall som helst kom jag med i filatelisternas samlar-
grupp. Här fick jag många goda råd om hur jag skulle 
lägga upp min samling. Så småningom byte jag arbete 
och kom ifrån mina samlarvänner. Samlingen utökades 
dock och blev bättre och bättre. Den blev alltmer inriktad 
på Sverige praktstämplat. 
 
Jag saknade dock gemenskapen med andra filatelister. 

Därför gick jag med i VFF . Det är sannolikt så att ett och 
annat är frimärke i min samling är ´orderstämplat´, dock i 
rätt tid. Det är svårt att säga om de  verkligen är order-
stämplade. Samtidigt konstaterar jag att ´äktgångna´ fri-
märken med  normalstämplar nästan är omöjliga att sälja 
både internt i föreningen och externt. Det finns ingen 
marknad. 
 
Punkt sattes väl för diskussionen när förbundet via före-
ningarna började stämpla frimärken. Efter det är det inte 
lätt för förbundets ´frimärksfundamentalister´. Då jag vill 
träffa människor med samma intresse som jag tycker jag 
det är viktigt att dra mitt strå till stacken. När jag blev 
tillfrågad om jag ville bidra till föreningens fortlevnad var 
det naturligt att  svara ja. För att en förening skall utveck-
las måste den få nya medlemmar – gärna yngre – samt att 
få befintliga medlemmar att ställa upp för föreningen. 
Annars dör föreningen på sikt. 
Jag hoppas Du delar min syn på föreningen och vad som 
är viktigt för dess fortsatta existens. Det är tillsammans vi 
skapar föreningens långsiktiga utveckling.  Alla krafter 
behövs om föreningen skall leva vidare. 
 
Vid pennan Magnus Sjöblom 

 

Utåtriktat arrangemang lördagen den 8 okto-
ber då Trappan fyller 60 år 

I höst fyller Medborgarhuset Trappan 60 år och det firas 
med ett evenemang lördagen den 8 oktober. Vi har ännu 
inte fått någon detaljerad information om vad som ska 
hända, men vi vet att Trappans medlemsföreningar har 
inbjudits till att visa en utställning över sina aktiviteter 
och visa upp sig i Trappan och på ”Torget” mellan Trap-
pan, Biblioteket, ungdomsgården Tegelhögen och biogra-
fen Fontänen. Där kommer det att bli gemensamma akti-
viteter och givetvis ska vi delta. Vid ett arbetsmöte som 
vår styrelse hade den 29 juli beslöts att tillsätta en arbets-
grupp som ska planera för våra insatser under arrange-
manget. Vi nämnde bland annat att visa upp Vällingby-
samlingen, ha ett plockbord och dela ut flygblad om vår 
verksamhet till intresserade. Vår förening har dessutom 
många mycket kunniga filatelister och vi skulle gärna se 
att de medverkade i miniseminarier. Mer information om 
evenemanget kommer att skickas ut till medlemmarna! 
 
Bosse 
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Några tankar om framtiden 
 
Som filatelist så har vi en hobby där man kan hitta många 
nischer som man kan intressera sig för. Vissa specialsam-
lar bandfrimärken, andra danska stjärnstämplar eller au-
straliska frimärken. Under den grundkurs vi genomförde 
så stod det klart att vi har en mycket bred hobby med 
många specialintressen. Det är därför viktigt att vi har en 
förening där vi kan träffas och utveckla vårt kunnande. Vi 
har ju en förening med mycket kunniga filatelister som 
tycker det är roligt att berätta om nya rön som de gjort 
inom sina områden. det  är en av föreningens viktigaste 
uppgifter att vidarebefordra ny kunskap. Föreningen har 
också ett socialt syfte och vi trivs på våra möten.  
 
Men hur ska vi utveckla vår förening för att överleva som 
förening? Magnus Sjöblom ställer den frågan. "Det är 
tillsammans vi skapar föreningens långsiktiga utveckling.  
Alla krafter behövs om föreningen skall leva vidare", 
skriver han i sin artikel. Ja, vi måsta alla kunna dra vårt 
strå till stacken för att utveckla verksamheten. Alla kan 
inte komma till våra möten, men ungefär hälften av med-
lemmarna kommer till våra möten. Det är utmärkt!  
 
Alla medlemmar har möjlighet att också medverka ge-
nom att skriva i Varianten. Skriv om dina intressen och 
önskemål! Skriv om ditt samlande. Sicka dina bidrag till 
mig. Adressen finns på sid 2. Varianten bör omformas till 
A4-format, tryckt på båda sidorna, för att bli användbar 
som ett medlemsblad som kan laddas ned från en hemsi-
da. Varianten ska också kunna vara en del av vår mark-
nadsföring! 
 
Vi har även en ungdomsförening, Vällingby frimärksung-
dom (VFU). Det är en egen förening med egna stadgar 
och egen styrelse. I dess styrelse återfinns idag Anitha 
Schäfer, Åke Nilsson, Christer Rothman och underteck-
nas. De har ett eget program och ett eget medlemsblad 
och hemsida. Tyvärr har det under senare tid inte dykt 
upp så många medlemmar. Nästa år genomförs en ung-
domsutställning i Stockholm och jag hoppas att aktivite-
terna i VFU kommer att öka. Vill du hjälpa till i det arbe-
tet så kan du höra av dig till oss som är engagerade i 
verksamheten! 
 
Bosse 

Varianten har fått ett nytt format  

Formatet har nu ändrats från A5 till A4. Det innebär att 
Varianten blir mycket enklare att producera. Med detta 
format kan vi även lägga ut Varianten på vår hemsida 
vilket är omöjligt med A5-format. Loggan är också ny. 
Den gamla var föråldrad, men tills vidare endast den nya 
loggan endast tillfällig. En redaktionskommitté har också 
tillsatts och den består av Anitha Schäfer och Bo Dahlner. 

I augusti kommer Medborgarhusföreningen att lansera en 
ny hemsida. Bland annat kommer medlemsföreningar att 
presenteras bättre. Vi ska se över hur vår information på 
deras hemsida ske se ut.  De vill också ha föreningarnas 
medlemsblad på hemsidan.  

 

Vi gratulerar   

Christer Svensson 65 år 1/12 
Christer Rothman 70 år 25/12 

Styrelsen 2016 
 
Bo Dahlner, ordförande 073-905 78 01 bodahlner@gmail.com  
Åke Nilsson, vice ordförande 070-246 7622 akenilssonfastighet@telia.com 
Per-Olof Hall, sekreterare   070-227 99 05  per-olof.hall@telia.com 
Christer Rothman, kassör    070-677 9526 christer.rothman@bredband.net 
Magnus Sjöblom, ledamot    070-471 85 03 magnus_sjoblom@yahoo.se 

ANNONS 

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


