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av Peter Teufel

Att växa upp under knappa omständigheter under andra
världskriget och i efterkrigstidens Österrike, behövde inte
nödvändigtvis innebära bara sorg och elände. Ett barns 
optimism och livsglädje kan uppväga mycket, vilket vi 

kan utläsa av denna berättelse. Och trots de dåliga tiderna 
var frimärkssamlandet den stora hobbyn!

JORDGUBBAR  

”Erntedankfest” – tacksägelse-
fest i september 1951 i min hem-
by i Österrike. På bilden ses jag i
mörka kläder (och med Berättar -
tävlingsmedaljen på bröstet), dra
en vagn i processionen i vilken
det sitter två skördejungfrur.

punkt för byns ”filatelister”.
Fast ingen av oss hade väl då
hört det ordet. Vi träffades var -
je vecka, ibland flera gånger –
ett intresse som dagens filate-
listklubbar skulle jubla över.  

Vid mötena satt jag stilla och
studerade de andra större poj-
karna. Ibland fick jag ett eller
annat frimärke, kanske tra si -
ga, det vet jag inte – jag samla-
de allt! Den ovannämnda Wehr-
machtserien – som jag efter-
traktade så hett – fick jag på
min födelsedag i maj 1946 av
min kusin Lois.

”Filatelisterna” gjorde sina
egna insticksalbum. De rev ut
hälften av sidorna ur ett skol-

Kaukasus, men han kom efter
fågenskap hem 1949. 

Så i vårt hus fanns bara min
mor och min mormor samt min
några år äldre kusin, eftersom
hans mor dog vid hans födsel
och hans far var någonstans i
Ryssland. Men även han kom
hem efter krigsslutet. Min ku-
sin växte alltså upp hos oss och
var som en bror för mig. 

Hemmagjorda 
insticksalbum
Vid den här tiden var det mån -
ga grabbar som samlade fri -
märken. Det fanns ju inte ett
lika stort utbud av hobbies då
som nu. Vårt hus var samlings -

Tänk vad tiden flyger iväg
– det känns nästan som
om det var igår då jag fick

min första ”riktiga” frimärksse -
rie av min kusin. Det var Tys ka
Rikets ”Wehrmachtserie” (Mi.
nr 831–42), och alla grabbar
som samlade frimärken ville ha
den, eftersom det fanns flyg-
plan, båtar, stridsvagnar och
liknande på den. Året var 1946
och jag var sex år gammal.

Jag växte upp i en liten by i
Österrike. Min far kommer jag
inte riktigt ihåg eftersom han
tjänstgjorde på ett tyskt fartyg
som försvann på Atlanten i bör -
jan av kriget. Min 17 år äldre
bror deltog i kriget i bergen i
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 BLEV FRIMÄRKEN!

FÖRSTA PRIS
i Nordisk Filatelis
berättar-tävling

trädgård, och vi behövde aldrig
vara hungriga. Och mor sydde
kläder till oss av tjockt militär-
tyg, så vi behövde inte heller
frysa. När jag tänker tillbaka
så tycker jag att jag hade en fin
uppväxt – i frihet ute på landet
med vilda lekar. Naturen var
för oss en oändlig lekplats som
även lät vår fantasi få fullt ut-
lopp.

Samtidigt var detta en tid
med ”djävulens karneval” som
vi brukar säga här. Men detta

till den så hett eftertraktade
Wehr macht  se rien så måste jag
naturligtvis också ha ett sådant
album, och Lois hjälpte mig att
tillverka det. Tyvärr har jag in -
te kvar det längre.

”Djävulens karneval”
Fast vi var ganska fattiga med
dagens mått mätt, tyckte vi al -
drig att vi var det. Visst längta -
de man ibland efter saker som
man visste att man inte kunde
få, men mormor hade en liten

skrivhäfte, sedan klistrade de
på en kartongskiva på de kvar-
varande sidorna. De genom -
skinliga remsorna till frimär-
kena gjorde de av cellofan. Så -
dant fanns i husen eftersom
kvin norna satte det över gla-
sen när de konserverade mar-
melad. Klistret tillverkade man
själv. Vi kallade det för ”Mehl -
papp”, ett vetemjölsklister som
blan dats samman av mjöl och
vatten.

När jag nu hade blivit ägare
➥
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förskonades vi barn från, åt-
minstone på landsbygden. Visst
var det mycket trafik med sol-
dater, militärfordon och annat,
men några strider ägde inte
rum i vår by eller i den när-
maste omgivningen. Visserli -
gen ljöd bomblarmen ganska
ofta, och då flög ibland flera
hundra flygplan över oss. Vi
barn hade fått lära att då stäl-
la oss under dörrkarmen, men
vi kom snart underfund med
att planen alltid flög vidare, och
då stannade vi kvar utomhus. 

För oss barn var det spän-
nande att se flygplanen, men
två mil längre österut låg sta-
den Steyr där det fanns stora
fabriker. Och ännu längre bort
fanns det andra städer. Här
släppte planen sin dödliga last,
och även vi barn visste att där
hade barnen det inte så bra
som vi.

Jag minns en vacker vårdag
då Lois och jag var ute på äng-
en, när ett jättestort ameri-
kanskt bombplan, en s.k. fly-
gande fästning, kom brinnan-
de några hundra meter ovan-
för vårt hus, och sedan störta-
de på andra sidan floden i en
skogsbacke och exploderade.
Två man fanns kvar i planet,
de andra hade hoppat i fall-
skärm och klarat sig.

Smakade choklad för 
första gången
När kriget var slut minns jag
hur amerikanska pansarfordon
passerade vårt hus, det ena ef-

ter det andra. Vi barn stod in-
nanför staketet och vinkade åt
dem, och soldaterna slängde
då tuggummi, karameller och
chok lad åt oss. Det var första
gången jag smakade choklad. 

Det var också första gången
jag såg en färgad man. Han im -
ponerade storligen på oss där
han satt framme i en lucka på
stridsvagnen och log mot oss
med sina vita tänder.

Militärkolonnen skulle över
floden, som liksom staden he-
ter Steyr, för att förläggas på
en höjd. På den tiden fanns det
en gammal träbro över floden,
och när den första stridsvag-
nen kommit ut halvvägs på
den brakade det till förfärligt,
och stridsvagnen hamnade i
floden med vatten ända upp
till tornet. 

Kvar stod bron i två halvor,
och i flera veckor fanns endast
en mycket smal och lång plan-
ka som man hade lagt över flo-
den för att komma över. Det
var inget större problem för oss
barn, och vi hade mycket ro ligt
när vi såg hur en eller annan
gammal gumma balanserade
över, eftersom det gungade gan -
ska kraftigt när man gick på
plankan.

Bron har indirekt med fri -
mär ken och post att göra, för
på andra sidan floden fanns
nämligen byns enda brevlåda.
Den var placerad på stationen
till den smalspåriga järnvägen,
som än idag finns kvar som mu -
seijärnväg. Brevlådorna var på

den tiden röda, och inte gula
som idag.

Det verkar som om man li-
tade mer på barn då. Jag tyck-
er att vi hade mer frihet än da-
gens ungdom, som man jämt
och ständigt kan kon trollera ge -
nom mobiltelefonen. Man skick -
ade oss till exempel med post
över floden, fast man visste att
vi inte kunde simma. Floden
som kom från bergen var des-
sutom ganska strid. 

Vi fick också ofta arbeta gan -
ska mycket för att ersätta de
män som fattades. Vi fick sam-
la ved i skogen, såga och hugga
den, och mycket annat.

Jordgubbar blev 
frimärken!
När vi började skolan fick vi gå
till fots cirka fyra kilometer till
en större ort som heter Sier -
ning. Här fanns det bland annat
en fotoaffär, och innehavaren
herr Kramer, handlade även
med frimärken. Han hade i lo-
kalen en liten trevlig monter
med frimärken i. 

Min bästa kompis Rudi och
jag gick ofta dit och tittade, men
det stannade vid det, för peng-
ar hade vi inga. Rudi var ett
fattigbarn. Han hade inga för -
äldrar och uppfostrades av en
äldre kvinna. Det gick honom
dock väl här i livet och han drev
senare en egen målerifirma
med 12 anställda.

Nöden är som bekant upp-
finningarnas moder. Vi tänkte
ut en plan för att kunna göra

Den av oss barn så eftertraktade ”Wehrmachtserien” som jag fick i födelsedagspresent när jag fyllde sex år. Med
en så fin serie var jag tvungen att genast tillverka ett insticksalbum!

➥
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affärer med herr Kramer. Vi
”skördade” därför jordgubbar,
hallon, plommon, nötter eller
vad som nu var aktuellt för
års tiden – i främmande träd-
gårdar! Sedan förpackade vi
skör den fint i små korgar som
vi själva tillverkade, och gick
till den amerikanska förlägg-
ningen. De släppte alltid in oss
och vi fick alltid något för våra
varor, oftast ganska rikligt.
Mest tuggummi och cigaretter,
som de visste att vi kunde byta
bort mot andra saker.

Vi tyckte för övrigt mycket
om amerikanerna. De flesta var
mycket barnkära och lekte en
hel del med oss, men vi tyckte i
gengäld att de själva var gans-
ka barnsliga. De var nämligen
inte så stränga som våra vux-
na.

Vår affärsidé visade sig va-
ra bärkraftig. Herr Kramer var
storrökare. Han hade alltid en
fimp mel lan läpparna när man
kom in i hans butik. Vi bytte till
oss en hel del frimärken, även
riktigt fina, samt också riktiga
kataloger.

Skräckslagen mamma fick
frimärken – och sup!
En gång åkte min mamma till
sin svärmor i Amstetten, och
denna stad låg i den sovjetiska
ockupationszonen. Tåget stan-
nade då alltid i Haidershofen

som låg på gränsen mellan den
amerikanska och sovjetiska zo -
nen. Här fanns en kontroll som
oftast bestod av att två ameri-
kaner och två ryssar gick ge-
nom tåget och kontrollerade
le gitimationerna som var fyr-
språkiga.

När min mor kom hem be -
rättade hon att hon hade varit
livrädd. När en ung ryss titta-
de på hennes legitimation, bad
han henne komma med, och tog
henne till ett litet rum på sta-
tionen. Han bad henne sätta
sig vid bordet och sade:

– Du har idag födelsedag!
Det hade han sett i legiti-

mationen. Han tog därpå fram
två glas och en flaska vodka
och hällde upp i glasen. Ståen -
de utbringade han sedan en
skål för min mor:

– Na sdarowje! (Skål!) 
På bordet fanns en ask med

frimärksklipp, och mamma av-
slöjade för ryssen att jag sam-
lade frimärken. Han sköt då
över asken till henne och bad
henne ta den med sig till mig.

Det fanns flera hundra fri -
märken i asken, och Lois och
jag delade dem. Det fanns oc-
kupationsfrimärken, tyska fri -
mär ken med övertryck ”Öster-
reich” och en del ryska. Men

flertalet var österrikiska från
andra hälften av 1940-talet.

Andra intressen tog över
Sedan kom den tid som väl för
de flesta av oss medförde att
samlandet minskade alltmer
på grund av att andra intres-
sen kom in i livet.

Jag utbildades till optiker,
arbetade en tid tills jag gjorde
min militärtjänst i ett bergs-
kompani. Efter det fick jag ar-
bete som optiker i Düsseldorf
ett år, men storstaden var in-
genting för mig. Så sommaren
1960 liftade jag den långa vä -
gen genom Norge ända upp till
Nordkap. Jag träffade trevliga
människor som jag fick åka
med, bodde på vandrarhem och
i lador.

På hemvägen hamnade jag i
Luleå och satt på ett utecafé på
Storgatan. På andra sidan ga-
tan fanns en optiker ”Fritz Ol -
son”. Jag kommer inte längre
ihåg riktigt hur det gick till,
men jag gick resolut över ga-
tan och in i butiken och fråga-
de om någon pratade tyska. De
hämtade en trevlig kille som
het te Rune. Han talade bra tys -
ka och var avdelningschef. Jag
frågade om de behövde folk och
han tog mig då med till Ola Ol -
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Jag samlar i princip bara
Sveri ge, men har också en
motivsamling med motor -
cyklar. Road racing har näm-
ligen varit en annan hobby,
som jag utövade i 20 år. På
häftesomslaget ses världs-
mästaren Kent Andersson,
och på fotot jag själv.

➥
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son, och när jag hade fått uppe -
hålls- och arbetstillstånd fick
jag anställning. Jag arbetade i
verkstaden eftersom jag inte
kunde svenska. 

Detta var i början av sep-
tember.

Världens sötaste flicka!
Tidigt den följande våren åkte
jag motorcykel med en god vän.
Vi körde in på en bensinstation
för att tanka – och där stod hon!
Världens sötaste flicka, tyckte
jag. Hon hette Britt Marie och
var från Älvsbyn och gick på
lärarseminariet i Luleå. På fri-
tiden arbetade hon som ”tank-
flicka” på bensinmacken för att
tjäna pengar till studierna. 

Hon pratade mycket bra tys -
ka där hon stod i sitt blåställ
och med glasögon där ena gla-
set fått ett ”stenskott” som gett
ett spindelvävsmönster. 

Jag lovade att fixa glasögo-
nen – och ett par år senare blev
hon min hustru!

Samlandet startade 
på nytt!
Britt Marie hyrde då ett rum i
Luleå hos ett äldre par som
hette Karlsson. Ibland när jag
skulle hämta henne fick jag
vän ta en stund på att hon skul -
le göra sig klar, och såg då hur
herr Karlsson satt och plocka-
de med sin stora frimärkssam-

ling. I Österrike hade jag av
svenska frimärken enbart sett
enstaka lejonmärken, Gustav V
och ett eller annat postem -
b lem. I herr Karlssons samling
fanns däremot det mesta, samt -
liga skillingar, kongress- och
för eningsserien, landstormen
o.s.v. 

Inte visste jag att Sverige
hade så vackra frimärken, och
plötsligt stod det klart för mig
att jag skulle börja samla fri -
märken på nytt – och enbart
Sverige! Och så blev det, och är
fortfarande. 

Tre år senare tog min flick-
vän sin examen, och vi flyttade
till Västerås där hon fick an-
ställning som lärare. Samti digt
fick jag arbete hos en optiker,
och på grund av min då ganska
goda svenska, fick jag även ar-
beta i butiken med glasögonut-
provning. 

År 1967 föddes vår för ste son
och 1971 den andre. Året därpå
flyttade vi till Öster rike, och jag
öppnade en egen affär på sam-
ma ort där jag hade gått i sko-
lan och gjort affärer med herr
Kramer. Han fanns kvar i sta -
den och köp te för övrigt flera
glasögon hos mig och ”pratade
frimärken”. 

Min affär finns fortfarande
kvar, och det är äldste sonen
som nu har tagit över.

Svenska frimärken köpte jag
i Österrike via abonnemang hos
svenska posten, genom annon -
ser i Nor disk Filateli samt en
del på frimärksmässor i Öster-
rike. Men merparten köpte jag
på auktioner i Sverige.

Samlat enbart för 
nöjes skull!
Att jag för 20, 30 år sedan har
köpt en eller annan fri märks -
serie till ett högre pris än vad
man kan få för dem idag, stör
mig inte det minsta. Jag har
all tid samlat för nöjes skull, och
inte som en investering.

Det är också skönt att det
inte finns regler för hur man
skall samla. Man kan samla
pre cis som man vill. 

Personligen tyck er jag inte
alls om förtrycksalbum. Jag vill
göra min samling individuell,

och ibland blanda fri märken
med brev, kort, klipp, ja till och
med kanske något foto när det
passar. 

Jag har exempelvis ett foto i
samlingen som visar familjen
på båtresa på Mälaren, vilket
jag har kombinerat med fri mär-
ken från en utgåva med motiv
från Stockholms skärgård. 

Ett annat foto visar mc-fö-
raren Kent Andersson som jag
träffade i Assen i Holland på
en tävling – jag körde själv mc-
tävlingar under 20 års tid. Det
fotot har jag naturligtvis kom-
binerat med häftesomslaget
”Mo torsport 2002” där Kent
syns i full aktion. 

Eller varför inte kombinera
en söt julhälsning med en serie
julfrimärken?

Ett av mina älsklingsmotiv
är Tre Kronormärket. Det är
visserligen enkelt, men frimär-
kena är så vackra i alla sina
färger när de finns samlade på
ett blad.

För några år sedan började
jag samla svensk lokalpost. Det
är ett roligt område, men jag
tycker att det bjuds ut väldigt
lite av det, och det är svårt att
komplettera samlingen.

Jag har aldrig någonsin ång -
rat att jag började samla fri -
märken för 65 år sedan. Sam -
landet har berett mig mycken
glädje under alla dessa år. Och
varje gång jag får frimärken
från Sverige kommer jag ihåg
min underbara tid där, och får
nästan lite ”hemlängtan” till
detta fina land. 

Ibland blir jag till frågad om
hur jag klarade de mörka vint-
rarna där uppe, och speciellt i
Norrland. Jag svarar alltid att
”för mig har det varit solsken
hela tiden”.

Tyvärr dog min älskade hus -
tru 2002 men eftersom vi båda
är troende så vet jag att vi kom -
mer att träffas igen – uppe hos
Den store skaparen. 

Och på tal om det – lite skoj
får det väl vara – skulle det
finnas frimärken där uppe, så
är jag övertygad om att det är
enbart skilling banco. Och ba-
ra perfekt centrerade exemplar
med verkliga lyxstämplar!      ❑

Det är skönt att man kan samla
precis hur man vill. Här har jag
satt in ett foto från en semester i
skärgården tillsammans med fri -
märken med skärgårdsmotiv.

➥
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