VFKs Frimärkssektion – för äkta filatelister!
I vår serie om Volvo
Fritidsklubb presenterar
vi nu den sista artikeln,
om Frimärkssektionen.

FRIMÄRKSSAMLANDE

i stort
sett lika länge som det
har funnits frimärken,
det vill säga sedan mitten av 1800-talet. En
filatelist specialiserar
sig oftast på ett område
inom frimärkssamlandet.
Till exempel ett visst land,
motiv, djur – eller kanske
nobelpristagare.
HAR FÖREKOMMIT

Samlarområden

– Många samlar på ett eller flera länder plus något
utvalt motiv, förklarar
Roland Kindström som
är ordförande i VFKs
Frimärkssektion. Gärna
något som innebär en
utmaning att skaffa.
Roland började själv
samla på frimärken när
han var tio år.
– Jag fick ett album med
frimärken från Island som
jag började bygga vidare
på. Idag har jag tre album
med en komplett samling
isländska frimärken från
1944 plus häften och gåvomappar. Men jag samlar
även frimärken med
bilmotiv.
En annan av medlemmarna i Frimärkssektionen är Ragnar Lindberg.
Hans frimärksintresse
kommer från en samling
svenska frimärken som
han ärvde av sin far och
har byggt vidare på.
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Ragnar Lindberg och Roland Kindström är ivriga filatelister (frimärkssamlare). Ragnar samlar på frimärken från Färöarna
och gamla svenska frimärken. Roland samlar på isländska frimärken samt frimärken med bilmotiv.
– Det äldsta frimärket
är från 1855, berättar
Ragnar.
Ragnar gjorde för
många år sedan ett uppehåll i samlandet, men började prata med Roland för
snart 20 år sedan och då
vaknade intresset igen:
– Då började jag samla
på frimärken från Färöarna.
Vad är det som är så
intressant med att samla
frimärken?
– Att bara samla är
ingen större vits, menar

Roland. Men en följd av
samlandet blir att man
på köpet lär sig mycket
om ett lands historia och
historiska personer, kultur och utveckling. Då blir
det genast intressant!

Månadsträffar
Frimärkssektionen träffas första måndagen i
varje månad kl 19 på
Volvogården. De byter
information om mässor
med mera samt tar hem
cirkulationssändningar
som man kan välja ut

frimärken ur och köpa.
– Då och då händer
det att någon hittar ett
frimärke i sändningarna
som han letat efter i många
år, berättar Roland.
De ordnar även lotterier med priser som föreningen får från Posten.
Förutom de lokala träffarna anordnas varje vår
och höst Mälardalsträffen. Då samlas runt 100
filatelister runt någon
utställning, föredrag,
auktion samt försäljning
av frimärken.

– Vi är något av ungdomarna i det gänget,
medelåldern är hög, konstaterar Roland och Ragnar.
Och vi är oftast bara män;
kvinnor lyser med sin
frånvaro när det gäller
frimärkssamlandet.
Om någon har ett frimärksalbum i sin ägo, eller
helt enkelt vill veta mer om
frimärkssamlande: Hör av
er till Roland Kindström
på telefon 070-627 72 72.
Eller kom helt enkelt till ett
möte på Volvogården.
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