
Postens filateliservice
under 70 år

av Sven-Rune Johansson

Den tid jag hade förmånen att arbeta inom
Postens Frim ärksavdelning - Posten Frimär-
ken inl eddes 1967 och inföll under den pe-
riod när Posten startade omvand lingen från
ett statligt verk till ett modernt företag.
Samtidigt började arbetet med att förbättra
och utveckla information om och öka in-
tresset for filateli och frimärkssamlande.
Men Postens speciella service till dessa
grupper startade officiellt redan 1928, i prak-
tiken dock i slutet av 1927

Följande expose frän en 70-ärig verksam-
het är avsedd att ge en översiktlig bild av ut-
vecklingen utan att därför vara en fullstän-
d ig histo rik.

Så här började det

En dag i december 1927 fick vaktfö restanda-
ren på postkontoret Stockholm 2 flytta från
sitt rum till höger i bottenvån ingen i den
fastighet som idag helt dispon eras av Post-
museum. Skälet var att förste postassistent
Uno Söderberg skulle flytta in med ett lager
av speciella frimärken som han kvitterat ut
från frimärksförrådet och skulle börja sälja
till frim ärkssamlare. Det var starten för Post-
verkets frankoteckensexpedition för samla-
re, PFFS, - Postens filateliservice för samla-
re. O fficiellt startade dock PFFS sin verk-
samhet den 9 januari 1928. Det framgär av
följande notis i Postens allmänna cirkulär
för 1928:

Kungl. generalpoststyrelsen h ar beslu tat, att

en särskild frankoteckensexpedit ion för sam-

lare skall försöksvis anordnas vid postkont o-
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ret Stockholm 2 vid Lilla Nygatan 6 från och

med den  9  innevarande januari. Vid ifrägava-

rande expedition , som skall benäm nas "Post-

verkets frankoteckensexpedition för sam lare,

Stockholm 2" komma att försäljas de franko-

tecken , som finns upptagna i ett samtidigt

härmed utsän t meddelande. O beroen de av

föreskrifterna i P.R.I, Allmän na bestäm mel-

ser, § ro, mom . 2 , fä frankotecken som inkö-

pas vid sagda expedition, makuleras medelst

expedit ionens datumstämpel. Frankotecken

expedieras jämväl per post, i vilket fall skrift-

lig rekvisition , åtföljd av likvid jämte beford -

rings- samt rekommendations- eller assurans-

avgifter för fran kotecknens försändande till

rekvirent en, skall insändas. Frimärken motta-

gas ej såsom betalningsmedel.

Av här ovan nämn da m eddelande erhäl-

ler varje postkontor och postexpedition 2 ex-

emplar för att hållas t illgängliga för allmän-

heten.

Korrespon dent erhåller meddelandet

portofritt efter d irekt hänvändelse t ill

Frankoteckensexpeditionen . (I I 529.26.)

70 är senare är det bara att konstatera att
den försöksvis anordnade frankoteckens-
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expeditionen blev en livskraftig företeelse
som fortfarande fungerar som en fin servi-
ceenhet för frimärkssam lare och filatelister.
En kur iositet kan vara att konstatera att det
postgirokonto, 1049, som PFFS f ck frän
starten fortfarande är i bruk, även om en
kon trollsiffra har lagts til l (1049-6).

Ett önskemål från samlarna

Det började i februari 1926 med en fram-
ställn ing från Sveriges Filatelistfören ings
styrelse till Kungl. Generalpoststyrelsen .
Man anhöll att en särskild expedition för
frimärkssamlare skulle öppnas vid huvud-
postkontoret. Skälet var att man ville slippa
stå i kö framför de "vanliga" luckorna på ut-
givn ingsdagarna.

C hefen för frimärksförrådet, friherre Jo-
hannes Rudbeck, fick i uppdrag att utreda
frågan . Generalpoststyrelsen skrev till post-
verken i N orge och D anmark för att få reda
på hur man ordnat försäljn ingen till samla-
re. D anmark hade öppnat sitt Postvaesenets
Salgskon tor for Frim aerkesamlare i novem-

Interiör från Postverkets frankoteckensexpedit ion i
posthuset vid Lilla Ny gatan 6, där postkontoret
Stockholm 2 var inrymt. Från vänster: kont rollör
Watz, fröken Stenfelt , fröken Waldner, postassistent
Gunnar Fritzell och kontrollör Uno Söderberg
(jan. 1928).

ber 1926 och kunde lämna detaljerade upp-
lysn ingar om organisationen . Norge hade
däremot ännu ej startat någon försäljn ing
till sam lare. Men Generalpoststyrelsen ville
också göra sig underrättad om hur U SA:s
postverk hade organiserat sitt Ph ilatelic
Agency, som startat 1921. Friherre Rudbeck
fick i uppdrag att ordna och ställa ut svens-
ka bandfrimärken vid frimärksutställn ingen
i New York i okt ober 1926 och samtidigt stu-
dera Ph ilatelic Agency i Washington . Man
ville få reda på hur arbetet bedrevs och hur
det ekonomiska utfa llet blivit. I januari 1927
lämnade friherre Rudbeck en redogörelse
för sina iakttagelser. H an förordade att det
inr ättades "en särskild expedition för försälj-
n ing av frankotecken till samlare inom post-
huset vid Vasagatan". Den 27 februari 1927
föredrogs ärendet i Generalpoststyrelsen
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som beslö t att "en dylik expedition skulle
försöksvis anordn as".

Frim ärkshandlarna och m era affärsbe to-
n ade sam lare var till att börja m ed avvak-
tande till PFFS' verksam het eftersom m an
såg en kon kurren t. D en na inställn ing ändra-
des dock när m an insåg vilka fina in it iativ
som PFFS tog för att popularisera frim ärks-
sam lan det.

Lokalfrågan

En ligt p lanerna sku lle PFFS ha öppnat den
1 m aj 1927, m en en om byggnad av cen tral-
posth uset h in drade. Först i decem ber 1927
kunde expedit ionen öppn as i en t illfällig lo-
kal i posthuset Lilla Nygatan 6, där b l.a.
postkon toret Stockh olm 2 fanns . D är var
PFFS kvar t ill april 1929, dä expediti on en
kunde flytta till cen tralposthuset vid Vasa-
gatan . M an fick lokaler till vän ster i huvud-
en tren s fö rhall och där var m an kvar ti ll
1939. Dä f l PFFS l ytt a til l andra lokaler i
cen tralposthuset, två trappor upp i hörnet
av Bryggargatan och Klara N o rra Kyrkogata.

Chefen Uno Söderberg

PFFS fick en m ycket utåtriktad och försälj-
n ingsin tresserad chef i U no Söderberg. H an
var 47 år när PFFS startade och hade då en
tjänst so m förste postassisten t inom Gene-
ralpoststyrelsen s andra byrå. Men h ans pos-
tala ban a hade börjat i Djur sh o lm , d it h an
kom som ganska nyutexam inerad postexpe-
dit ör i april 1906. Postkundern a i Djurs ho lm
upplevde en klar förändring n är U no Söder-
berg satt i kassan . D et hade kom m it en kas-
sö r som vågade vara vän lig m ot kunderna!

Ar 1920 förflytt ades Uno Söderb erg till
Generalpoststyrelsen m en bodde kvar i
Djur sh o lm , där han var mycket aktiv. H an
var du ktig i sp råk och drygade ut postlön en
m ed att läsa p rivat m ed stud iesvaga elever.
H an lycka des så b ra m ed sina privatelever
att det nästan b lev en självklarh et att den
som han läste m ed skulle klara sina betyg.
H an var också friluftsin tresserad och var un-
der m ånga år pop ulär ledare vid sko lung-
dom ens fjällfärder.

Kont rollör Uno Söderberg på sin 60-årsdag, en
frimärksbild från uppskattande kollegor inom
Generalpoststyrelsen. Bilden var också införd i
New York Times.

U no Söderberg hade tagit väl vara på
m öjligheterna att resa u tom lan ds och stude-
ra både språk och p ostala förhållan den .
H an hade b l.a. fått p röva på att so m post-
m an arbeta i tlygp ostk upen pa den fjärde
provturen Stockholm -M alm ö-H am burg-
Am sterdam -Lo ndon och åter. D en stö rsta
delen av tiden hade m an fått använda för
att stoppa t illbaka försän delserna i sorte-
ringsfacken , har han berät tat, de ram lade
n äm ligen ur facken vid varje lu ftgrop .

Tryckupplagor

N är U n o Soderberg 1927 fick i uppdrag att
förestå PFFS kunde han få u tlopp för
m änga ideer. Redan före start en , den 6 de-
cem ber 1927, skrev han till Genera lpoststy-
relsen och föreslog att frim ärkst ryckeriet av
varje tryckupplaga skulle ta u t ett paket m ed
väl cen trerade frimärken för PFFS' räkn ing.
På så sätt kunde sam larna få vackra exem -
plar och specialsam larna kunde få nyanser
och tidsuppgifter för de o lika tryckupplagor-
na. D et var m ånga sam lare som var ute i t id
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och som kunde lägga upp samlingar av de
olika valörernas många nyanser. Detta med-
verkade säkert också till det stora samlarin-
tresset för svenska bandfrimärken .

Information från UPU

Ett annat initiativ var ett förslag att Gene-
ralpoststyrelsen skulle skriva till Världspost-
fören ingen (U PU) i Bern och begära uppgif-
ter om vilka postverk inom U PU som inrät-
tat särskilda frimärksförsäljn ingsställen för
samlare. Sa skedde ocksä i januari 1928. D et
medförde att PFFS fick försäljn ingslistor,
kataloger o.s.v. från många håll. Uno Söder-
berg hade också direkta kontakter med flera
av dessa försäljningsställen och gjorde bl.a.
studiebesök i O slo, Köpenhamn, Berlin ,
Prag, Paris och Wash ington för att studera
försäljn ings- och bokföringsmetoder.

Personal

Från början var det enbart föreståndaren
Uno Söderberg som svarade för hela verk-
samheten med hjälp av lunchavlösare. Men
i början av 1928 anställdes Ol ga Metall och
senare på våren Anna Stenfelt, mest känd
som Lillan Stenfelt. Båda stannande på
PFFS och dess efterföljare fram till pensio-
neringen i mitten pa 197o-talet.

Uno Söderberg var angelägen om att ha
kvalificerad personal till sin hjälp . I mars
1928 skrev han i ett utlätande att den assis-
tent

.. . som en gång skall placeras å samlarex-
peditionen, bör såsom första egenskap besit-
ta lugn och tålamod samt ett långt gående
tillmötesgående mot allmänheten. Det gäller
nämligen att anlägga en fullt affärsmässig be-
handling av trafikanterna samt att ställa sig
förstående för mänsklig svaghet. Vederböran-
de måste vidare besitta en levande spräkkun-
skap, så att han nöjaktigt kan föra ett samtal
på tyska, franska eller engelska samt framför
allt fort skriva ett brev på maskin utan allt
för mycket arbete med lexikon. Det tillåter
nämligen inte tiden."

Sort imentet utökas

Vid starten fanns i sortim entet frimärken av
typ Lilla riksvapnet, Gustaf V i medaljong,
Lejon typ, Gustaf V en face och profil samt
Postem blem. Dessutom ett 5o-tal helsaker;
kuvert, brevkort och kortbrev.

Redan i februari 1928 föreslog Un o Sö-
derberg att Generalpoststyrelsen skulle upp-
mana postdirektionerna att vid in spektioner
anmoda postkontoren att till frim ärksförr ä-
det inleverera äldre frimärken med inaktuel-
la valörer. Genom detta fick PFFS tillgång
till en hel del äldre frimärken , t.ex.  5  kr Post-
huset och 1911 ärs märken av typ Gustaf V i
medaljong.

Man fick också leveranser av frimärken
från det s.k. reservförrådet, som förvarades i
ett speciellt valv under postkon toret Stock-
holm 16 pa Malm torgsgatan . Ol ga Metall
har berättat att hon , U no Söderberg och två
tjäns temän från frimärksförrådet fick gå dit
och välja ut in tressanta frim ärken , som se-
dan levererades till PFFS.

Det fanns därför en hel del rariteter
bland de frimärken och helsaker som man
hade att sälja på PFFS under de första må-
naderna. Intresset blev så stort att Kungl.
Generalpoststyrelsen gav föreståndaren rätt
att begränsa effektueringen av beställn ingar-
na. Syftet var att det skulle bli en så rättvis
fördeln ing som möjligt och att förh indra
jobberi. O ch försäljn ingsstarten gav ett bra
resultat .

PR och publicitet

U no Söderberg lade ner mycket arbete på
att popularisera frimärkssamlandet. H an be-
sökte många fören ingar och knöt kontakter
på många håll och han in tervjuades i många
dagstidn ingar, bl.a. i alla dagliga tidningar i
Stockho lm . H an var förmodligen den per-
son i Posten som hade mest kontakt med
tidningarna. Detta arbete och publiciteten
gjorde PFFS känt över hela landet och ett
allt större an tal samlare från landsorten be-
sökte expeditionen för att köpa frimärken
och bekan ta sig med föreståndaren .
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Den första rekvisit ionslistan t rycktes i slutet av 1927.
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Frimärksmakulatur

Redan i juli 1928 föreslog Uno Söderberg att
postverkets frimärksmakulatur skulle säljas
genom PFFS. I den undersökn ing som gjor-
des bearbetades 2.200 kilo frankerade paket-
adresskort och det gav 415 kilo frimärksma-
kulatu r. Varje kilo inn ehöll omkring 2.400
frim ärken . Som ett resultat av undersök-
n ingen beslöt Generalpoststyrelsen i juli
1930 att PFFS skulle sälja frimärksmakulatur
och priset fastställdes till 5 kr. per kilo.

Försäljningen tog omedelbart god fart.
Under tiden augusti-december 1930 såldes
för 22.757 kr. Det första äret ingick mäng a
fina frimärken , bl.a. kongressmärken från
1924 och bandfrimärken frän de tidig are
åren . Uno Söderberg konstaterade att kö-
parna var ivriga och glada men att det också
uppträdde kverulan ter.

För att på sikt ha god kvalite och in tres-
san ta frimärken i makulaturen föreslog Uno
Söderberg t.ex. att serien med Lutzen-fri-

märken skulle u tökas med ett 9o- resmärke,
ett förslag som b ifölls.

Det blev senare nödvändigt att ändra på
sättet för försäljn ing av frimärksmakulatu-
ren . O rsaken var det mycket stora intresset.
N är man 1947 tog emot beställningar under
tre dagar i januari beställdes över 16.000
kilo , mer än två års produktion . Därför in-
fördes 1949 ett system med anbudsförfaran-
de. Varje spekulan t fick lämna anbud på en
post om fem förseglade enkilospaket. Anbu-
den togs emot under januari och de ordna-
des sedan i fallande ordning efter anbudets
storlek. Man visste hur mycket kilovara som
kunde produceras under ett år och in forme-
rade köparna om det lägsta anbud som kun-
de an tas. Denna o rdn ing fortsatte genom
åren , men 1959 ändrades sto rleken på poster-
na till att avse tre enkilospaket.

Sista gången frimärksmakulatur såldes
var 1980. An talet frankerade paketadresskort
hade nämligen minskat så mycket att det
in te fanns underlag för att producera kilova-

Vid utgivningen av Lutzen-fri märkena 1932 gavs det första of ficiella förstadagsbrevet ut

1 . 11 .

Postverkets Frankoteckensexpedition
för samlare
STOCKHO LM

R Stockholm I
P. F. F. S.
N:+ 9877

He rr J ose f Lönn

Box 71
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ra. Skälet till detta var ändrade betaln ingsru-
tiner för postpaket.

Förstadagsstämpling

Redan 1932 tog PFFS initiativ till att förse
nya frim ärken med en förstadagsstämpel på
utgivn ingsdagen . Det skedde i samband
med utgivningen av Lutzen-frimärkena den
1 och 6 november 1932. Sedan dess har det
sålts förstadagsbrev vid varje utgivning av
nya frimärken . H ur många förstadagsbrev
som såldes av Lutzen-frimärkena finns det
tyvärr in te någon uppgift om .

Utställningar

Verksamheten vid PFFS var redan från bör-
jan vid speciella tillfallen förlagd utanför
Stockholm . Det gällde t.ex. vid ett an tal fri-
märksutställningar, bl.a. i Göteborg, Borås,
Uppsala och Stockholm.

Första gången PFFS medverkade med
försäljn ing utanför Stockho lm var redan
sommaren 1928, pa H antverks- Industri- och
Konstutställningen i Jönköp ing, som ägde
rum under tiden 20 jun i - 5 augusti.

Det förekom också att PFFS:s verksam-
het förlades till andra orter när det var fri-
märksutgivn ing, t.ex. till Arb oga 1935, Vad-
stena 1941 och Köpin g 1942.

Handböcker om bandfr imärkena

På förslag av PFFS lät Generalpoststyrelsen
utarbeta instruktiva och rikt illustrerade
handböcker om de svenska bandfrimärkena
och helsakerna. I serien M eddelanden från
Postmuseum utgavs t.ex. 1929 Svenska postver-
kets fr imärkstill verkning och frimärken 19 2 0 -19 2 8

samt frankokuvert, brevkort och kortbrev 19 2 1-

19 28 . Författare var filatelisten H jalma r O ls-
son . Böckerna hade en strykande åtgång. En
tysk upp laga av handboken underlättade för
föreståndaren att besvara alla frågor från in-
tresserade tyska samlare.

M innespoststämplar

PFFS strävade också efter att öka in tresset
för samlande av hela brev med frim ärken
stämplade med minnespoststämplar. Under
tiden 18 juni-3 september 1928 genomfö rdes
på försök nattpostflygningar Stockholm -
London . PFFS tog emot försändelser och
stämplade dem med flygpostkup ens bäda
specialstämplar. Ytterligare luftpoststämplar
användes vid flygningar Stockholm - Kal-
mar - Stett in - Berlin - Wien , Malmö - Am-
sterdam och Stockholm - H elsingfors - Re-
va!.

I juni 1929 bidrog poststyrelsen genom
PFFS till en in samling, som gav omkring
25.000 kr., till den atlan tflygning som Albin
Ahrenberg planerade. Breven kom dock inte
längre än till Grönland med Ahrenbergs
p lan , men de blev vidarebefordrade till New
York, där de stämplades, för att så sm å-
ningom komma adressaterna i Sverige till-
handa.

Under ären 1932-1937 fanns en sjöpost-
exped ition ombord på Svenska Amerikalin i-
ens fartyg vid deras kryssn ingar run t om i
världen . Uno Söderberg var initiativtagare
till den na sjöpostexpedition och deltog i
fyra kryssningar mellan 1932 och 1935. De
mycket vackra m innespoststämplarna väckte
samlarnas livliga intresse.

Intresset för minnespoststämplar fortsat-
te. Även utanför samlarkretsar upptäckte ar-
rangörer att man fick fler besökare vid ar-
rangemang av olika slag om man hade en
tillfällig minnespoststämpel. Det kom där-
för många ansökn ingar om minnespost-
stämpel till vitt skilda typer av arrange-
mang, t.ex. frimärksutställn ingar, mässor,
marknadsdagar, idrottstävlin gar etc. Infor-
mation om dessa tillfälliga stämplar lämna-
des fr.o .m . 1968 i Filatelicirkuläret och frän
1983 i en speciel l publikation, M eddelande
minnespoststämplar.

En epok tar slut

Den 28 feb ruari 1945 pensionerades Uno Sö-
derberg. Sista arbetsdagen uppvaktades han
bl.a. av generaldirektör Ö rne, som framför-
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Bland de första minnespoststämplarna fanns flera från nya flygpost linjer och
från de första försöken med nattpostflygningar.

de ett varmt tack för hans 4o är i Posten och
som framhöll att han skapat en institution
som skötts på ett storartat sätt. Bland alla
avskedsgåvorna fanns ett vackert specialde-
signat porslin sfat från Rörstrand med Djur s-
holms vapen och en postryttare. Det var ett
tack från filatelistvänner i Lidköping. Sveri-
ges Filatelist-Förbund valde nu Uno Söder-
berg till sekreterare i sin styrelse.

Den verksamhet som U no Söderberg or-
ganiserat och de produkter som han givit
ideer till och fätt genomfö rda har funn its
kvar länge, om än i modifierad form . Man
kan utan tvekan konstatera att Uno Söder-
berg var en idespruta och innovator av sto ra
mått, men att han samtidigt var realist .

En lugnare period

Ny chef för PFFS blev in tenden t Sven Gö-
ransson . Det blev nu ett något lugnare tem-
po eftersom den nye chefen var mindre in-
tresserad av den utåtriktade sidan av verk-
samheten . U nder de ro år som han var chef,
1945 1955, skedde inte nägra stora förändrin-
gar inom PFFS. Det var också en lugn peri-
od vad beträffar frimärksutgivn ingen . Inten-
dent Göransson utnämn des i februari 1955
till postmästare på postkon to ret Stockholm
3 och lämnade då PFFS.

En nyordn ing in fördes 1949 och det gäll-
de förstadagsstämpling. Fr.o.m . Strindbergs-
utgåvan i januari stämplades endast försän-
delser frankerade med hela utgivningssatsen
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med den speciella förstadagsstämpeln . Skä-
let var att vissa större företag hade kommit
underfund med det PR-värde som ett pryd-
ligt stämplat nyu tgivet frimärke represente-
rade. De passade därför på att sända ut
massreklam vid utgivn ingarna, ofta franke-
rade med den lägsta nyutgivna valören . Det
medförde att 10.000-tals försändelser lämna-
des in på utgivningsdagen. I längden blev
det omöjligt att skaffa personal för att
stämpla alla dessa försändelser.

Kvinnlig chef - en sensat ion

En vårvinterdag 1955 fick Elvy Eriksson-No-
wacki, kontrollör på Generalpoststyrelsens
kameralbyrå, ett glädjande besked . H on
hade blivit utnämnd till chef för PFFS.
H ennes utnämning var lite av en milstolpe
och för dåtiden ganska sensationell. H on
var nämligen den första kvinna som blivit
utnämnd till en så hög chefsbefattning
inom Generalpoststyrelsen . Samtidigt med
utnämningen framförde en av Generalpost-

Försäljning av frimärken och makulatur vid PFFS 1928-1945

År Makulatur Frim ärken Summa

1928 112.455'- n 2-455:-

1929 99.382:- 99.382:-

1930 22.577:- 100.157:- 122.734:-

1931 48.378:- 68.549:- 116.927:-

1932 22.658:- 96.128:- n 8.786:-

1933 20.652:- 89.280 :- 109.932:-

1934 23.221:- 96.763:- 119.984:-

1935 32·7.3T- 137.670:- 170.407:-

1936 21.266:- 328.437 - 349.703:-

1937 39.163:- 202.644 :- 241.807:-

1938 35.431- 367.519:- 402.950 :-

1939 36.185:- 287.931:- 324.n 6:-

1940 58.913:- 199.543:- 258.456:-

1941 56.6n :- 405.818:- 462.429:-

1942 64.676:- 556.492:- 621.168:-

1943 63.087:- 491.578:- 554.665:-

1944 64.028:- 518.525:- 582.553:-

1945 72..486:- 970.106:- 1.042.592:-

682.069:- 5.128.977:- 5.811.046:-
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styrelsens ledamöter att man förväntade att
PFFS skulle utvecklas och bli än mer 1n-
komstbringande än den varit tidigare.

Elvy Eriksson-Nowacki har berättat att
hennes enda bekants kap med PFFS f r e 1955
var att hon någon gång hade beställt första-
dagsbrev åt en bekan t. H ennes intryck hade
då varit att PFFS föreföll att vara en ganska
idyllisk arbetsplats med tre vänligt leende
damer bakom disken . Men ganska snart ef-
ter det att hon tillträtt som chef fick hon
klart för sig vilket arbetsamt och krävande
chefsskap hon komm it till. 1955 firades näm-
ligen den 16 maj 1oo-ärsminnet av det första
svenska frim ärket, Svenska flaggans dag
uppmärksammades med ett frimärke den 6
jun i och den första internationella frimärks-
utställn ingen i Sverige arrangerades i Stock-
holm i början av juli, med speciella utställ-
ningsfrimärken .

Inom loppet av nio veckor, 16 maj-21
juli, kom fyra frim ärksutgåvor:  Svenska fr i-
märket 10 0 år, Svenska flaggans dag,  utställ-
n ingsfrimärken till  Stockholmia 55  och  P D .
A . A tterbom-fri märken. Sammanlagt beställ-
des 241.00o förstadagsbrev förutom ostamp-
lade frimärken och satser. Den sommaren
arb etade personalen i allm änhet frän 8.30
till 22.00, lördagar och söndagar något kor-
tare, har Elvy Eriksson-Nowacki berättat.

Stockholmia 55

Den 1-1o juli 195 arrangerades den första in-
ternationella frimärksutställn ingen i Sverige.
Utställn ingen hölls i Liljevalchs kon sthall
på Djurgården i Stockholm. Det var ett ar-
rangemang i samarbete mellan Generalpost-
styrelsen och Sveriges Filatelist-Förbund . De
speciella utställn ingsfrim ärkena utgjo rdes av
nytryck av de första skillin g bancofrimär k e-
na tryckta i kartor med 9 frimärken i varje, i
valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 öre. Pi varje in tra-
desbiljett a2 kr. fick man köpa en serie a45
öre. Det blev en framgångsrik utställning
men med rekordlånga köer av irriterade
samlare, framförallt på invigningsdagen .

Lokalförändringar

Efter sommaren 19 5 ökade rörelsen kraftigt.
Pa grund av de sma lokale rna, 5o m , var det
in te möjligt att utöka personalen , som be-
stod av tre kassörer och tre biträden . Före-
ståndaren hade själv hand om frimärksför-
råd, månadsredovisning och all korrespon-
dens, förutom allt annat arbete. Elvy Eriks-
son-Nowacki hade vid flera tillfällen fram-
fört önskemål om större lokaler för verk-
samheten . Så kom det en förfrågan om en
tidigare banklokal på D rottn inggatan kunde
vara lämplig. En förutsättn ing var att ett
snabbt besked kunde lämnas. Lokalen var
pa 4oo m och efter ett besök tackade Elvy
Eriksson-Nowacki omgående ja till möjlig-
heten att flytta verksamheten dit. Beslut om
förhyrning skulle fattas följande dag, som
var en utgivningsdag.

Innan Generalpoststyrelsens sammanträ-
de började ansåg generaldirektören att han
själv ville konstatera om de befin tliga loka-
lerna var otillräckliga. N är han kom till
PFFS strax före kl ro, som var öppn ings-
dags, var det nästan omöjligt att komma
fram. H an fick reda på att det var vän tande
kunder. N är delegationen lämnade lokaler-
na var det kö ut på Bryggargatan ! - D et blev
nya lokaler.

Den 21 oktober 1958 lämn ade PFFS cen-
tralposthuset och flyttade in i de nya loka-
lern a pa D rottn inggatan 15. Samtidigt ändra-
des namnet till Postens Filateliavdelning
PFA. Personalen kunde utökas, bl.a. med en
medarbetare som fick hand om frimärksför-
rådet, något som avlastade chefen .

Glädjen över de fina lokalerna blev för-
hällandevis kort. I början av 1963 fick PFA
besked om att fastigheten vid D rott n ingga-
tan skulle rivas. Sökandet efter nya lokaler
resulterade i att avdelningen i november
1963 flytt ade til l O stermans Marmorhallar
vid Birger J arlsgatan i Stockholm. Lokalerna
var dubbelt så stora som på D rottninggatan
men med sämre disposition . Detta medför-
de att det var svårt att utnyttja lokalerna ra-
tionellt.

Nu hade antalet medarbetare ökat till ett
30-tal i Marmorhallamna och ett 2o-tal i en
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Interiör från lokalerna i cent ralposthuset , 2 t r., med ingång från Bryggargatan (februari 1944).

lokal vid Norrtullsgatan , där man enbart ar-
betade med frimärksutgivn ingar. Det fanns
ocksa ett 15-tal hemarbetare, som klistra de
förstadagsbrev och gjorde i ordning s.k. ut-
givn ingssatser.

Efter ro år i O stermans marmorhallar
var det dags för en ny flyttn ing. Den här
gången flyttade kassaförsäljningen och
PFA:s frimärksförråd till en tidigare banklo-
kal på Vasagatan 36, nära granne med cen-
tralposthuset. Där öppnade man den 15 ok-
tob er 1973. O vrig verksamhet flyttade samti-
digt till lokaler på Sveavägen .

Abonnemang

Un der 1959 hade PFFS börjat med ett enkelt
och manuellt skött abonnemangssystem.
Kunderna fick anmäla vad de önskade

abonnera på under det kommande året, sat-
ser med nya frimärken , förstadagsbrev eller
bådadera. Den beräknade årskostnaden be-
talades i förskott och vid kalenderårets slut
gjordes en avräkn ing. Ville man fortsätta att
vara abonnemangskund skulle besked i all-
mänhet lämnas före den 15 januari. U nder
året kunde man inte ändra sitt åtagande.

Under 1965 fanns det ca. 12.000 abo nne-
mangskunder och det var så många att det
blev mycket arbetsamt att kring årsskiftet
sköta avräkn ingar och nyanmäln ingar. Per-
sonal frän PFA skapade un der 1966 til lsam-
mans med dataexpertis ett system för data-
bearbetn ing av anmälnin gar, betaln ingsavi-
sering, kon tohållning och leveransunderlag.
De befintl iga abonnemangskunderna, ca.
12.000, fördes un der 1966 över till det nya
databaserade systemet och frän 1967 kunde
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PFA ta emot nya anmäln ingar. Det databa-
serade systemet ökade kapaciteten avsevärt
och det blev möjligt att ta emot nya anmäl-
n ingar när som helst under året. Denna
möjlighet medförde att det kom 13.500 nya
abonnemangskunder under 1967. Vid ärsskf-
tet 1968/ 69 fanns det ca. 4o.000 abon ne-
mangskunder. De följande åren ökade an ta-
let varje är med flera tusen. Ar 1988 fanns
det t .ex. omkring 13o.00o kunder som fick
automatiska leveranser.

Ändrad policy för fr imärksutgivning

1965 tillträdde N ils H örjel som generaldirek-
tör och chef för Posten . H an insåg mycket
snart att frimärken var en viktig del av Pos-
tens och Sveriges PR. Men också att försälj-
n ing av frimärken till samlare, i Sverige och
utomlands, var en viktig inkomstkälla.

Inr iktn ingen på frimärksutgivn ingen
ändrades, frimärkena skulle mer än tidigare
spegla aktuella händelser, företeelser i da-
gens samhälle och olika delar av vårt land .

En brevvändn ingsmaskin hade nu an-
skaffats till postkon toret Stockholm Ban .
Den skulle ordna breven som postats i brev-
lådor så att frim ärkena kom i samma läge
före stämpling. För att den skulle fungera
krävdes att frimärkena var tryckta på papper
med fluorescens. Vid övergång till detta nya
papper fick bruksfrimärkena i allmänhet nya
motiv, vilket ökade möjligheten att stimule-
ra framförallt motivsamlandet.

En ann an nyhet kom i juni 1968, ett häf-
te med N ordiska vildblommor i valören 45
öre. D et var ett alternativt motiv till kunga-
frimärken i valören för lägsta brevportot.
Till jul samma år kom de första speciella fri-
märkena med julkortsporto, häftet Bruno
Lilj ef ors-djur i valören 3o öre. N ästa steg var
att årligen ge ut frimärken i valör för vy-
kor tsporto med motiv hämtade från olika
delar av landet. Det första häftet, Kring Pol-
cirk eln, kom 197o med frimärken i valören 45
öre. Detta var början till en mera omväxlan-
de och utökad frimärksutgivn ing jämfört
med tiden före 1965.

PFA en del av Frimärksavdelningen

Sam tidigt med att Posten fick en ny chef ge-
nomfördes en omorgan isation . För PFA :s
del inneba r det att man fr.o.m 1965 organi-
satoriskt blev en del av Postens Frimärksav-
delning inom dåvarande intendentsbyrån . I
Frimärksavdeln ingen ingick också frimärks-
tryckeriet, frimärksförrådet och franko-
stämplingsenheten . En begränsn ing var att
ansvaret för marknadsföring av frim ärken
låg inom kommersiella byråns ansvarsområ-
de. Samarbetet kring marknadsföring av fri-
märken fungerade emellertid utmärkt under
de kommande åren .

Förbätt rad informat ion

Ett mål för den nya enheten Frim ärksavdel-
n ingen och PFA var att ge samlare, postan-
ställda och media bättre in formation om
nya frimärken och att bidra till att öka in-
tresset för frimärkssamlande. Den första på-
tagliga åtgärden var att bryta ut det filate-
listiska materialet ur Postverkets allmänna cir-
kulär och i stället presen tera det i en ny cir-
kulärserie, Kungl. Poststy relsens cirk ulär Filate-
li, i allmänhet kallat Filatelicirkuläret. Mål-
sättn ingen för Filatelicirkuläret var att det
skulle innehålla meddelanden om nya fri-
märken , frimärksupplagor, tillfälliga datum-
stämplar och postkontorsändringar, men
också en vidgad allmän information om fri-
märksutgivn ingen liksom om Postmuseum
och Postens Filateliavdelning. Redan 1969
kom i en bilaga till Filatelicirkuläret ett re-
portage om framställn ingen av Europa-
C EPT-fr imä rkena 1969. De trycktes i foto-
gravyr hos det brittiska tryckeriföretaget
H arrison & Sons Ltd. Senare kom fler re-
portage av denna typ.

Samlarna fick prenumerera på Filatelicir-
kuläret och det kostade de första åren 4 kr/
är. Under 1970 erbjöds intresserade frim ärks-
klubbar att få Filatelicirkuläret gratis tillsam-
mans med en förvaringspräm . Fören ingar
och klubbar som var anslutna till Sveriges
Filatelist-Förbund fick cirkulär och pärm au-
tomatiskt .

Med början i april 1969 gavs Information
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PFA ut. Den innehöll meddelanden om nya
svenska frimärken för de engelska, franska
och tyska samlarna.

Postanställda utbildas

Det var inte bara gen temot samlare som in-
formationen förbättrades. Pa r96o-talet var
det mesta av den postala utbildn ingen cen-
traliserad till Postskolan i cen tralposthuset.
Så gott som samtliga elever som kom till
Postskolan fick göra studiebesök på fri-
märkstryckeriet för att öka förståelsen för
frimärkssamlarnas önskemål. Dessa studie-
besök bidrog verkligen till att ge många
postanställda en annan och mer intresserad
syn på frimärken och frimärkssamlare.

N är utbildn ingen senare decen tralisera-
des fick de olika postskolorna pärmar med
in formation och exempel på de frågor och
önskemål som samlarna brukar ha, t.ex.
tandn ingsvarian ter och o lika häftesmarke-
ringar. Redan 196o genomfördes en kam-
panj för att öka förståelsen för fin datum-
stämpling. En speciell trycksak, Stämpling
och stämpelvard, hade producerats och skick-
ats till postkon toren . Un der 1975 infördes i
Filatelicirkuläret en utförlig information om
datumstämpling.

På många postkon tor sattes speciella
filatelibrevlådor upp för att tillgodose sam-
larnas önskemål om datumstämpling. En
del samlare vill ju ha s.k. helstämpling, an-
dra s.k. kvartsstämpling.

I samband med att en ny PFA-katalog
gavs ut i slutet av 1969 p roducerades en spe-
ciell trycksak riktad till postkassörerna -
Filateli och filateliservice  -  en översiktlig inf or-
mation till tjänst f ör Postens kassörer.

Årssatser

I december 1968 började tva ärssatser med
frimärken , 1967 och 1968, att säljas vid PFA i
Stockholm och i PFA :s filialkassor i Göte-
borg och Malmö . Priset var 53:05  kr  resp .
33:45 kr. Dessa tvä samt 1969 ärs ärssatser
hade en mycket enkel utformning. Märkena
var insatta i genomskin liga fickor montera-
de pa lösa kartongblad i format As, vilka lag

i ett plastomslag. Fran och med 197o fick
årssatserna mera omsorgsfullt formgivna
förpackn ingar med illustrerade omslag. De i
årssatsen ingående frimärkena presenterades
i ett häfte med text på svenska, engelska,
franska och tyska. Under årens lopp har för-
packning och format ändrats, samtidigt som
häftesårssatser har tagits fram .

Presentsatser

Samtidigt som årssatserna presen terades i
slutet av 1968 började PFA att sälja tva 1o-
kronorssatser med olika frimärken . De kom
senare att kallas p resen tsatser. Den ena sat-
sen innehöll 12 sportfr imä rken, den andra
ett 25-tal olika frimärken frän de senaste
årens utgivn ingar. Anledningen till starten
var att det kommit förfrågn ingar om det
fanns några lämpliga frimärkssatser att ge
bort. En annan nyhet var att den ena satsen
såldes på 12 postkon tor över hela landet för-
utom av PFA och PFA :s filialkassor i Göte-
borg och Malm ö. Det var början till en pro-
duktutveckling som under åren resulterat i
många olika samlarprodukter och p resentar-
tiklar.

Frimärkspaviljong på S:t Eriksmässan

Den stora S :t Eriks mässan i södra Stock-
holm inbjöd 1969 PFA och andra länders
filateliavdeln ingar att ha försäljn ingsstånd i
en frimärkspaviljong. Ett ro-tal länder och
Fören ta N ationerna deltog tillsammans med
bl.a. Sveriges Filatelist-Förbund, som läm-
nade råd och sålde frim ärkslitteratur. Alla
parter var nöjda med resultatet av satsning-
en på en frimärkspaviljong. Det fortsatte i
nära ro år och efterhand ökade an talet delta-
gande utländska filateliavdelningar.

Nordenfri märken

För andra gången gav de nordiska länderna
är 1969 ut frim ärken med ett geme nsamt
motiv. Utgåvan man ifesterade det samarbe-
te som funn its sedan roo år tillbaka mellan
postförvaltn ingarna i N orden . För första
gången kunde samlarna köpa alla Norden-
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frimärken , både satser och förstadagsbrev,
från en filateliavdeln ing, PFA. Denna ser-
vice har senare fortsatt med de Nordenfri-
märken , som givits ut vid senare tillfallen .
De olika länderna har alternerat med servi-
cen att sälja alla Norden - frimärkena till in-
tresserade samlare.

Katalog ersätter rekvisit ionslista

Bland de mänga ideer som Elvy Eriksson-
Nowacki hade var att ersätta rekvisitionslis-
tan med en katalog. Detta blev verklighet
pa hösten 1969 dä den första PFA-katalogen
kom ut, PFA -katalog 1970. D en "enkla" be-
ställningslista som användes fram till 1969
upptog hela PFA :s sortimen t, med frimärke-
na illustre rade i svartvitt. Vid varje utgiv-
n ing gavs nu en ny och aktuell lista ut.

N är det pa hösten 1968 blev klart att re-
kvisitionslistan skulle ersättas av en PFA-ka-
talog gick man igenom sortim en tet och
fann att restupplagorna av en del frim ärken
var så små att det inte fanns an ledn ing att ta
med dem i en ny katalog. Därför arrangera-
des under perioden oktober 1968 - januari
1969 en slutförsäljn ing. Den omfatta de ett
70-tal artiklar : frimärken, häften och satser.
Bland de äldsta frim ärkena var Gustaf V i
medaljong i valören 2:12 kr och Postemblem
i valörerna 8o öre och 1:2o kr.

Följande år, 1970, bestäm des att PFA i
fortsättningen skulle sälja jubileums- och
minnesfrimärken i högst 5 år efter utgiv-
n ingsdagen . För bruksfrimärken och helsa-
ker skulle tiden räknas från den tidpunkt
det i Filatelicirkuläret meddelats att märkena
inte längre sku lle nytryckas eller att de er-
satts av något annat frimärke. En ny slutför-
säljn ing genomfördes under tiden april-ok-
tober 1970. Senare har försäljn ingstiden kor-
tats ytterligare och s.k. rul lande slutförsälj-
n ing in förts.

1988 ersatt es de ärliga katalogerna med
en trycksak i A4, Roligt med fri m ärk en,  som
förutom sortimen tslista bl.a. innehöll pro-
duktin formation och uppgift om komman-
de frimärksutgivni ngar. 1983 äte rgick man
till att ge ut en katalog, nu i formatet A5.

Ekonomiskt stöd

Poststyrelsen beslutade i juli 1970 att dela ut
50.000 kr om året för att främja frimärks-
samlande och filateli. Dessutom fick Post-
museum ett anslag på roo.ooo kr för att
köpa in utställn ingsramar för utlån ing till
klubbar som vill arrangera frimärksutställ-
nmgar.

Bid rag kunde sökas av riksorgan isatio-
ner, klubbar och enskilda samlare. Syftet
med stödet var i första hand att stödja ung-
domars och andra nybörjargruppers samlan-
de av svenska frimärken . Ansökningarna
skulle vara in sända senast den 15 november
197o till Postverkets nämnd för stöd åt fri-
märkssamlande. Det var en rådgivande
nämnd och i den ingick bl.a. cheferna för
Postmuseum och Frimärksavdelningen samt
filatelistisk expertis. Det var Generalpoststy-
relsen som slutligen beslutade om fördel-
nmngen .

I mars 1971 hade stödet fördelats. 321 an-
sökn ingar hade kommit in men omkring
200 togs inte upp till prövning därför att de
avsåg komplettering av den egna samlingen .
Största delen av stö det, 28.900 kr, gick till
ungdomsverksamhet inom Sveriges Filate-
list-Förbund och Frimärksfrämjandet samt
85 lokala föreningar. För forskn ing och in-
fo rmation delade sju sökande pa 8.50o kr
medan n io fören ingar delade på 7-500 kr till
utställn ingar och tre sökande fick ti llsam-
mans 5-100 kr till allmän samlarverksamhet.

Postverket lämnade därefter årligen ett
ekonomiskt stöd som ökade till n o.ooo kr
1978/ 79.

Anslaget för inköp av utställn ingsramar
räckte till inköp av 233 ramar. De deponera-
des på Postmuseum och på sex orter ute i
landet : Malm ö, Göteborg, Lin köping, Gäv-
le, Sundsvall och Boden . Från dessa depåer
kunde filatelistfören ingar låna ramar när ut-
ställn ingar arrangerades. Utlån ingen från
depåerna i landsorten sköttes av personal
inom Postens kundtjänst.

På hösten 1979 ersattes den tid igare for-
men av stöd med tilläggsavgift på en fri-
märksutgåva i samband med Frimärkets
D ag. Det var blocket Svensk Rokoko som
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gavs ut den 6 oktober 1979 och som såldes
fram till den 31 december samma år. Blocket
kostade 6 kr varav 95 öre gick till stöd åt fri-
märkssamlande. Postverket och Sveriges Fi-
latelist-Förbund (SFF) in rättade interim is-
tiskt en nämnd, N ämnden för stöd åt fri-
märkssamlandet, för att lösa vissa frågor i
samband med utgivningen . I denna nämnd
ingick fem represen tan ter för Postverket, tre
från SFF och en från Sveriges frimärksung-
dom, Sfu . Under vären 198o fördelades sam-
manlagt 1.425.000 kr till SFF, Sfu, Frimär-
kets Dag 1980, publikationer och publice-
ring av forskn ingsresultat, utställn ingar och
ca. 250 föreningar.

Frimärkets D ag-frimärken med tillägg
för stöd åt frimärkssamlande gavs ut t.o .m .
1992. Därefter har stöd lämna ts i andra for-
mer.

Ny chef för PFA

Nästa kvinna i raden av PFA-chefer kom
1970 dä Berit Larsson, mäng ärig PFA-medar-
betare, axlade Elvy Eriksson-Nowackis man-
tel. Elvy N owacki gick då i pens ion utan att
hennes vision om ett "Frim ärkets hus" med
allt från ide til l färdigt frim ärke, distribution
och försäljn ing till samlare hade gått i upp-
fyllelse. Men det skulle komma!

Berit Larsson var chef för PFA fram till
1976, dä Postverket och Postens Frimärksav-
deln ing fick en ny organisaion . Berit Lars-
son fortsatte som försäljningschef för sam-
larmarknaden fram till sin pensionering.

PR och marknadsföring

Fran tidigt 1970-tal gjordes stora satsningar
för att öka in tresset för att samla svenska fri-
märken, både inr ikes och utrikes. Första ste-
get var att finna en mindre reklambyrå, som
för Postens räkn ing enbart skulle arbeta
med aktiviteter kring frimärken och fri-
märkssamlande. Det ledde 1972 till att re-
klambyrån Dah lbäck & Berglund började
an litas. Första syn liga resultatet av detta
samarbete var en mer regelbunden annonse-
ring om nyutgåvor i utländsk filatelifack-
press. Vidare p roducerades en lång rad fina

och in formativa trycksaker. H är är några ex-
empel :

Den första, Sverige  -  land och folk speglat i
fr imärken, var klar 1973 och gavs ut på svens-
ka, engelska, franska och tyska. Den var i
format A4pa 16 sidor och gav en översikt
av Sveriges h istoria från forntid till våra da-
gar. 116 svenska frimärken var avbildade i
färg för att illustrera vikingafärder och Vasa-
lopp, krig och fred, han tverk och industri,
ståndsriksdag och modern fackföreningsrö-
relse.

Broschyren utnyttjades bl.a. i arbetet att
stim ulera frimärkssamlande bland ungdom.
Som ett komplement utarbetades lektions-
förslag för tre årskur ser. In tresserade lärare
kunde beställa klassuppsättn ingar av bro-
schyr och lektionsförslag.

En broschyr om svensk frim ärksproduk-
tion , Ett fr imärke blir till, var klar i september
1974 och kunde delas ut på frimärksutställ-
ningen Stockholmia 74. Det var en 16-sidig
broschyr som i bild och text visade de olika
faserna i tillkomsten av ett frimärke. Den
har senare omarbetats och givits ut på eng-
elska, franska och tyska.

För att stimulera ungdomar att börja
samla gavs broschyren A B C f ör fr imärkssam-
lare ut. Den innehöll tips för nybörjare hur
man skall börja samla, vad det finns för
hjälpmedel och en mängd p raktiska råd .
Den gavs ut i samarbete med Sveriges Fila-
telist-Förbund och Frimärksfrämjandet.

H östen 1975 började Frimärkssamlarens
startutrustning att säljas. Den innehöll in-
sticksbok, förstor ingsglas, pincett, tand-
n ingsmätare och ett paket med 200 frim är-
ken från olika länder samt broschyrerna
A B C f ör fr imärkssamlare, Ett fr imärke blir till
och Sverige  -  land och folk speglat i fr imärken.

En fr imärksresa genom Sverige är ytterliga-
re ett exempel på en trycksak som ger kun-
skaper, om geografi och om frimärken . Den
är pa 24 sidor med mänga frim ärken i färg
som illustrationer och exempel på frimär-
ken med motiv från de olika landskapen .
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Berit Larsson och Elvy Eriksson-Nowacki.
I förgrunden Kerst in W itt bom (numera M örk).
Foto: Yngve Hellst röm, Postmuseum.
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SVEfilGE
Land och folk speglat i frimärken

Broschyren  Sverige land och folk speglat i frimärken.
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ABCförfr· ärkssamlare

1 j

En populä br roschyr var ABC r· f  . ..ör rimärkssam lare.
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Frimärkets Dag 1972

Aren 1944, 1945 och 1949 hade Frimärkets
D ag arrangerats i Sverige av Rikskommitten
for Frimärkets D ag. N u tog det 1969 bil dade
Frim ärksfrämjandet in itiativet till att åter-
uppliva arrangemanget. Man fick Rikskom-
mittens uppdrag att svara för arrangemang-
et, som skulle vara en allmän propaganda
för frimärken och frimärkssamlande. Före-
n ingarna kunde fa bidrag till PR-kostnader
genom Frim ärksfrämjandet. Ett riksomfat-
tande frim ärkslotteri samt försäljn ing av ett
speciellt postkort gjorde detta möjligt. Ar-
rangemanget ägde rum 7-9 oktober 1972.

I Stockh olm firades Frim ärkets Dag 1972
i Blå hallen i Stadshuset den 7 och 8 okto-
ber samt i Postmuseum den 9 oktober. Sam-
larorganisationer, upplysn ings- och värde-
ringsexperter medverkade. PFA och med-
lemmar i Sveriges Frimärkshandlareförbund
sålde frimärken . Ett 7o-tal loka la fören ingar
över hela landet deltog med stor framgång i
Frimärkets D ag-arrangemangen . Posten och
Frimärksfrämjandet stödde verksamheten
genom olika åtgärder, bl.a. tillfålliga datum-
stämplar pa 31 orte r, ett speciellt Frim ärkets
D ag-postkort, affischer, brevmärken och ut-
givning av Frimärkets Dags årsbok.

Frim ärkets Dag har därefter arrangerats i
oktober varje år i former som har förändrats
i takt med ändrade fö rutsättn ingar. Frimär-
kets Dags arsbok gavs ut varje är t.o .m . 1987
under ären 1983-1987 under namnet Fri-
märk saret 83, 84 etc . Speciella Frimärkets
D ag-frimärken har givits ut varje år sedan

1979.

PFA på Stockholmia 74

Den andra in ternationella frimärksutställ-
n ingen i Sverige, Stockholmia 74, öka de ock-
så intresset för frimärkssamlandet, både
inom och utom landet. Den organ iserades
av en stiftelse med ekonomiskt stöd av Pos-
ten , som också svarade för en del av utställ-
n ingens utformning.

En del av stödet bestod i utgivn ing av
tvä frimärkshäften , 1972 och 1974, och fyra
min iark utställn ingsfrimärken 1974. En del

av priset för varje häfte och miniark, sam-
manla gt 7:90 kr, tillfördes stiftelsen Stockhol-
mia 74 som bidrag till finansieringen av ut-
ställn ingen .

PFA deltog med 20 kassor för försäljnng
av utställn ingsfrim ärken och ro kassor där
hela sortimentet såldes. Dessutom hade
man p latser för 14 personer som stämplade
frimärken . Frim ärksavdeln ingen i övrigt vi-
sade olika delar av framställn ing av frimär-
ken och speciella provtryckshäften delades
ut till besökare, ett uppskattat inslag. Fri-
märksgravörerna medverkade och visade
hur man graverar samt signerade frimärks-
produkter. Utställn ingen var en succe med
över 1oo.ooo besökare, vilket också avspeg-
lade sig i ett ökat intresse för frimärken .

Utlandsmarknaden

Redan 1967 deltog PFA med försäljni ng pa
en mindre frimärksutställn ing i Danmark.
Fr.o.m . 1972 har PFA varje är deltagit med
försäljn ingsstånd på de stora internationella
frimärksutställn ingarna i olika delar av värl-
den . Speciella utställningskort i vykortsfor-
mat har p roducerats till utställningarna se-
dan London-utställningen 1980.

U nder 1970-talet intensifierades mark-
nadsföringen i utlandet. Annonser om nya
svenska frimärken in fördes regelbundet i
filatelifackpress i bl.a. England , Frankrike,
Tyskland och U SA. Flera av de trycksaker
som producerades gavs också ut på engel-
ska, franska och tyska. Ett argument som
poängterades var den höga konstnärliga och
tekn iska kvaliten på svenska frimärken ; att
de allra flesta svenska frimärkena formgavs
av erkända konstnärer, att de graverades av
mycket skickliga frimärksgravörer och att de
trycktes i ståltryck.

PFA hade i början av 197o-talet ätskil liga
utländska kunder, vilka fick leveranser från
Sverige. För att underlätta för dessa och för
att ytterligare bredda in tresset för svenska
frim ärken i utlandet slöts avtal med repre-
sentanter i England, Frankrike, Tyskland
och U SA. Sedan har ytterligare ett an tal län -
der tillkommit, bl.a. Australien och Kina.
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Kungabröllop

Två förmodligen svårslagna rekord sattes
1976 när frimärksutgåvan Kungabröllop gavs
ut den 19 jun i. Dä säldes 303.000 förstadags-
brev och 497.000 minneskort .

Den kungliga förlovningen kungjordes i
mars 1976 och förslag om en frimärksutgåva
i anslutning till bröllopet i jun i väcktes om-
gående från flera håll. En förlaga för frimär-
ket togs fram på några dagar och hovgrav-
ören Czeslaw Slania arbetade med mycket
stor snabbhet. Gravyren till den första valö-

ren var klar efter endast rn dagar!
Produktion av såväl frimärkena som

samlarprodukterna ställde stora krav på per-
sonal och organisation . Tack vare att alla en-
gagerade sig producerades tillräckligt av de
olika produkterna i tid för utgivningen .

Filialer

För att underlätta för samlare ute i landet
att köpa frimärken ur PFA :s sortiment in rät-
tades tidigt filialer i Göteborg och Malm ö.
På båda p latserna var det en särskild kassa

Minneskortet Kungabröllop.

Kungabröllopet den19juni mellan
CarlXVI Gustaf och Silvia Sommer
lath är n mä rkesdag att minnas.
Vigsel i Storkyrkan i Stockholm med
ärkebiskop Olof Sundby· om vigsel
firrättare.

Detta är det första k,mgabröllopet i
Svr ige sedan Gustav lV Adolf fönnäl-
des med prinsesan Fredrika av Baden
ar 1797.

Dn 19j uni har tradition som bröllops-
dag inom d t svnska kungahus t.
Oscar I vigdes den 19juni 1823 med
Josefina tll ' Leuchtmberg och CarlXV
samma datum 1850 med Lovisa av
Nednländema. Båda kungama gifte
igunder sin kr nprinstid och bada
igl ara ägde rumi Stork rkan.

Brillopsdagondn 19j uwi är utginingr-
dagfirmi nnesfrimä rkn a med kunga-
part. Hogravr Czeslaw Slania har
graverat ejterfallJ av Lennart Nilsson.
Här är m komplett satsmed f rt a-
dagsstämpel som mi n e av ett historiskt
kungabröllop.

Ill ust ra tiowe pa omslag«eti sar Stort rk an oh Kungl. Slottet.
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på huvudpostkontoren, där man sålde hela
PFA:s sortiment.

PFA:s filial i Göteborg flyttade 197o  till
postkontoret på Kungsportsavenyen och se-
nare till köpcentret i Nordstan .

I Helsingborg utökades sortimentet i en
av brevkassorna för att göra det lättare för
danska samlare att köpa svenska frimärken
m.m.

Nu (1998) finns det, förutom i Stock-
holm (Postmuseum), frimärksshopar i Mal-
mö, Helsingborg, Göteborg, Jönköping,
Norrköping, Ö rebro och Sundsvall.

M arknadsföring på postkontoren

För att öka intresset för frimärken bland
postkunderna trycktes reklamkort när nya
frimärken kom ut. Dessa placerades på post-
disken med syfte att kunder som inte ome-
delbart blev betjänade skulle kunna få upp
intresset för frimärken

En populär produkt blev de frimärksvy-
kort som trycktes under 197o-talet och som
avbildade nya frimärken . De blev sä populä-
ra bland samlare att det var nödvändigt att
sluta producera dem - samlarna tog bunt-
vis, vilket inte var avsikten. Syftet med dem
var att öka intresset för frimärken bland
postkunderna och att göra det enklare att
skicka kort.

För att öka postkontorens försäljning till
samlare hade en tjänsteman på marknadsav-
delningen som arbetsuppgift att stödja och
entusiasmera ledning och personal på post-
kontoren .

O rganisat ionsändringar

Posten fick en ny organisation 1976. Verk-
samheten skulle bli mer affårsinr iktad och
därför organiserades två huvudaffårsområ-
den , Giro och Kassa samt Brev och Paket.
Dessuom tillkom ett antal resultatenheter,
en av dem var Postens Frimärksavdelning
PFA, från 1977 PFA Postens Frimärksavdel-
nmng.

Nu fick alltså begreppet PFA en annan
innebörd. Från att ha varit synonymt med
service och försäljning till samlare blev det

ett begrepp för hela kedjan ; formgivning
och produktion av frimärken, distribution
till postkontoren och försäljning till samlare
per postorder och via postkontoren. Dessut-
om administrerades frankostämplingsenhe-
ten . 1981 överfördes Postmuseum organisa-
toriskt till PFA.

Chef för det nya PFA blev Per Pååg fram
till pensioneringen 1978, dä en ny kvinna ef-
terträdde honom, Anna-Greta Waldemars-
son.

Ar 1988 ändrades namn et till PFA Svens-
ka frimärken och frän 1991 till Posten Fri-
märken . Det senare namnet var en anpass-
ning till namn på andra enheter i Posten.

"Frimärkets hus"

Den vision som Elvy Eriksson-Nowacki
haft, att all verksamhet - från ide till färdigt
frimärke, distribution och försäljning till
samlare - skulle sammanföras till gemen-
samma lokaler, blev verklighet hösten 1978.
Under tiden septemb er 1978 - februari 1979
flyttades all verksamhet från centrala Stock-
holm till nya förhyrda lokaler i Kista norr
om Stockholms centrum. Det var nya mo-
derna lokaler med goda förutsättningar för
att utveckla verksamheten . Anna-Greta Wal-
demarsson tillträdde som chef i samband
med flyttningen och drev verksamheten
vidare med stor kraft, tog många initiativ
och bidrog till förnyelse.

I slutet av 1980-talet bestämdes att PFA:s
postorderförsäljning, produktion av samlar-
produkter och kundservice skulle flyttas till
Kiruna. Detta är helt genomfört idag (1998).

Under 1995 tillverkade man hos PFA
Kiruna drygt 2,5 milj. frimärksprodukter,
kundservice besvarade i genomsn itt 27 brev
och 8o telefonsamtal per arbetsdag. Utöver
löpande abonnemangsleveranser registrera-
de man nära 150.000 beställningar. En mät-
ning gav kundservice högt betyg på tillgäng-
lighet, servicenivå, bemötande och kunska-
per.
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Nya produkter

M in nesh äften började ges ut 1971. Det förs ta
h ade an knytn ing till frim ärksutg ävan Riksre-
galierna och in neh öll en artikel om Rikets
sym boler av p rofesso r Sven U lric Palm e.
Det 12-sid iga häftet ingick i ärssats 1971 men
såldes även separat m ed Riksregalie-frim är-
kena in klistrade och stämplade m ed första-
dagsstäm peln .

Det första m inn eskortet gavs u t 1972 i
anslu tn ing till frimärksutgåvan Stockholmia
74 I, et t h äfte m ed nytryck av fem m otiv i
1936 ärs serie Postverket 30o är. H ela häft es-
b locket var klistrat på kortet och förstadags-
stämp lat.

Maxim ikort började ges u t i oktober
1981. D et fö rsta m ed ett av m otiven i Fri-
m ärkets D ag-blocket Svensk Filmhistoria. Fri-
m ärken a var stäm plade med en fö rstadags-
stäm pel m ed annan u tform ning än den på
förstadagsbreven .

Pa h östen 1988 började ärsböcker att säl-
jas. D et var illustrerade, inbun dna böcker
som i o rd och bil d - och m ed frim ärkena -

pre sen terade frim ärksäret 1987/ 1988. Sam tl i-
ga frim ärken som gavs ut hösten 1987 och
vären 1988 ingick.

Stockholmia 86

En tredje in ternationell frim ärksu tställn ing
arrangerades i Stockh ol m 1986. Det var dä
350 är sedan det sven ska postverket kom till
och m o år sedan Sveriges Filatelist-Förbund
(SFF) b ildades. En organ isation sko m m itte
m ed Posten och SFF svarade för o rgan isa-
t ion och genom föran de. Posten gav u t fem
frimärk shäften m ed början 1983, ett in n ehöll
u tställn ingsfrimärken a. PFA sålde frim ärken
och frim ärksprodukter i alla tre u tställn ings-
hallarna, där m an också stämplade m ed de
speciella u tställn ingsstämplarna.

Frimme-klubben

En barnens egen brev- och frim ärksklubb
in tro ducerades 1989 och b lev genast en suc-
ce. Efter ett är hade den 18.ooo m edl em m ar.
För 95 kr fick varje m edlem en innehållsrik

låda och sex paket. Grun dm aterialet in ne-
hö ll b l.a. en förvaringsbox, sam larpärm ,
fem album blad och en påse frimärksklipp .
U n der året kom sedan sex Frim m e-paket
m ed en tidn ing på tjugo sidor, album blad ,
fastsättare och ostäm plade svenska frim är-
ken . Som m est hade klubben över 30 .000
m edlem m ar, m en mot m itten av 199o-talet
avtog in tresset och klubben har upph ört .

Posten Frimärken på 90-talet

D en service till frim ärkssam lare och filatel is-
ter som startade när Postverkets frankotec-
kensexpedition för sam lare, PFFS, o rgan ise-
rades h ar förän drats genom åren , både vad
gäller p rodukter och organ isationsform . Se-
dan 1976 är försäljn ing till sam lare en del av
resultatenh eten Posten Frim ärken , som ock-
så svarar för formgivn ing och produktion av
frimärken sam t d istribution t ill postkon to-
ren . C h ef sedan 1995 är återigen en kvin n a,
Ingegerd M attsson , som ser positivt på
fram tiden . Före h enne var Stig Ställvik chef,
frän novem ber 1989, dä h an efterträ dde
Ann a-Greta Waldem arsson .

Gen om den snabba tekn iska u tveckling-
en på telekom m un ikationsom rådet h ar Pos-
ten Frim ärken kom m it n ärm are kun derna.
Idag tar m an t .ex. em ot beställn in gar hela
dygn et 7 dagar i veckan och ger p erson lig
kun dservice på dagtid , m åndag till fredag.
Tillgång till fax, E-post och In ternet har
också gjort det lät tare att beställa.

Sort im en tet h ar u tökats och om fattar
förutom de "van liga" frimärksprodukterna
tre o lika frimärkskataloger, försto ringsglas,
p in cett , flera o lika typer av album , b revp ap-
per m ed frimärksm otiv, sign erade kon stb lad
och fyndp aket. PF säljer också i kom m ission
dataprogram m et Frida m ed en kom plett ka-
talog över svenska frim ärken avb ildade i
färg.

M an kan ju till sist ställa frågan vad det
finns för m öjligheter för frimärken i framti-
den och hur frimärkssam lan det skall u tveck-
las i en tid då den tekn iska u tvecklingen sy-
nes gå allt fortare.
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Källor och litt eratur

Eriksson- Nowacki, Elvy,
Att vara chef för Postens Filateliavdeln ing

(Postens Arsbok 1966)

Holmblad, Sven,
Uno Söderberg

(Postens Ars bok 197 )

Söderberg, Uno,
Postverkets fran koteckensexpedition för

samlare

(Postryttaren 1974)

Kungl Generalpoststyrelsens
allmänna cirkulär

Poststyrelsens cirkulär Filateli

PFA-Bulletinen
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