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ETT SAMLANDE FÖDS 
I KRIGETS SKUGGA

Detta foto har tagits i byn Gesees i Bayern, där evakuerade familjer blev inhysta

hos bönder. Min familj fick bo hos paret Böhner, och på bilden ses längst till väns-

ter fru Böhner, vid hennes sida en syster till min faster, därefter min kusin Helga,

undertecknad iklädd kortbyxor i mitten, kusin Georg med Jürgen på axlarna samt

kusin Helmuth längst till höger.
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av Dietmar Borisch

En ung pojke som evakuerades från ett terrorbombat Hamburg, 
var den som inspirerade artikelförfattaren till att börja samla 
frimärken som barn. En hobby som sedan skulle bli en trogen 

följeslagare genom livet. Och på tal om följeslagare – han till och 
med gifte sig med en frimärkssamlare! 

min samling hos morföräldrar-
na i Liegnitz, eftersom min far-
mor och hennes två sonhustrur
med barn, ville att jag skul le
följa med dem till fastern i Su -
detenland. Ryssarna befann sig
nämligen då bara 70 kilometer
öster om Liegnitz. 

Men väl där blev vi efter ba-
ra en vecka, tillsammans med
andra familjer evakuerade och
satta på ett tåg till Eger via
Prag och Pilsen. Vi hamnade
till slut i Bayreuth i Bayern.
Där inkvarterades familjerna
hos bönder i byn Gesees. 

Spännande med bomber
– på avstånd!
Under skoltiden i Lieg nitz, gick
ibland flyglarmet, men vi barn
blev alltid besvikna, eftersom
det aldrig föll någon bomb!

Men det blev något helt an-
nat i Bayreuth. Innan ameri-
kanerna intog Bayreuth, bom-
bades staden. Vi barn sprang

Min moster som alltså ock-
så bodde hos mina morföräld-
rar, hade med sin son kommit
hem från Windhoek i dåvaran-
de Sydvästafrika (Namibia) in-
nan kriget började. Hennes ma -
ke var kvar där och dog i ett
brit tiskt koncentrationsläger i
Sydafrika. Jag fick alla hennes
brev med frimärken därifrån. 

Av en faster som arbetade
och bodde i Reichenberg i Su -
detenland, fick jag även mär-
ken från Böhmen och Mähren,
fast hennes egna brev var fran-
kerade med Hitler mär ken. 

Jag samlade mina frimärken
i ett skrivhäfte från skolan, men
jag visste att det fanns hela-
världenalbum med förtryckta
bilder av de frimärken som var
de vanligaste från varje land.
Ett sådant hade jag sett hos en
farbror.

Evakuerade!
I februari 1945 fick jag lämna

Ar 1941, mitt under brin-
nande världskrig, var jag
sju år och bodde i Lieg -

nitz i Schlesien hos mina mor-
föräldrar och en moster. 

En dag flyttade en pojke från
Ham burg – han var cirka 2 år
äldre än jag – in till skrädda -
ren i bottenvåningen i huset
där jag bodde. När amerikaner -
na och engelsmännen bomba-
de tyska städer skickades näm -
ligen många barn österut, ef-
tersom flygplanen inte kunde
flyga så långt, och då ryssarna
vid den tiden inte bombade stä -
derna i Tyskland.

Pojken hade sin frimärks-
samling med sig, och han visa-
de den för mig. Det blev början
till mitt intresse att samla fri -
märken. 

Jag visste att Opa (morfar)
hade många kuvert och inte
minst trycksaker, och jag minns
att just frimärket 3 pfennig J.
Gutenberg fanns på dessa. 

➥

Det första frimärket med vilket jag startade
min samling. Sådana fann jag på trycksa-
ker vid min morfars skrivbord.

Mitt första utländska frimärke
kom från den en gång tyska ko-
lonin Sydvästafrika (idag Nami -
bia), som efter första världskri-
get övergick till Sydafrika som
mandatområde. Det fick jag av
moster Luise.

Även frimärken från Böhmen
och Mähren ingick i min förs-
ta samling. De fick jag av fas-
ter Trude som bodde och ar-
betade i Reichenberg i dåva-
rande Sudetenland.
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då till byns kyrka som låg på ett
berg, för att se bomb anfallet. 

Där såg vi hur flygplanen
släppte sina bomber, och där ef -
ter kom lågt flygande jaktplan
över byn, och vi fick kasta oss
på marken vid prästgården. 

Jag såg också när ett eng-
elskt jaktplan anföll ett lokal-
tåg, och sedan strök över en
pop pel och störtade i en gård. 

Bytte choklad mot 
frimärken!
När amerikanerna hade inta-

git Bayern och kriget var slut,
började vi åter gå i skolan. Här
inspirerade jag flera bondpoj-
kar till att börja samla frimär-
ken. De letade på vindarna ef-
ter gamla bayerska märken. 

Och även andra flykting barn
bör jade samla. De fick av kvar-
varande släktingar i den sovje-
tiska zonen märken från bland
annat Brandenburg, eller från
det av Polen då ockuperade
Schle sien, t.ex. de senaste ut-
gåvorna från Polen.

Nu fick alla flyktingbarn mat

i skolan, s.k. Schulspeise, men
inte de självförsörjande bön-
dernas barn. Varje fredag fick
vi dessutom en chokladkaka.
Många skolkamrater tröttna-
de så småningom på att samla
frimärken, så för en bit chok -
lad bytte jag till mig många av
deras märken. 

Min faster från Reichenberg
hade nu hamnat i Västberlin,
och där fick hon av en kvinnlig
bekant tre häften med frimär-
ken från Estland, Lettland och
Litauen från tiden före kriget.
De häftena fick jag sedan. Kvin-
nans son hade stupat i Ryss -
land. 

Lindblommor och käglor
Skolan fick 1945–1947 fortfa-
rande ”CARE”-paket från USA
med skolmaterial, och på dem
satt ofta amerikanska flygpost -
märken.

Jag visste att min magister
tyckte om te på lindblommor,
så jag klättrade upp i träden för
att plocka lindblommor, och bad
att i utbyte få några av frimär-
kena från ”CARE”-paketen. På
grund av detta fick jag smek-
namnet ”Kletter Ma xe”. Max är
mitt andra namn. 

Mina första fickpengar tjä-
nade jag genom att resa käglor
på kägelbanan i byns ena ”Gast -
haus”. För de pengarna köpte
jag i en bokhandel i Bayreuth
billiga märken ur urvalshäften.
Nu hade jag även skaffat en in -
sticksbok. 

Samlingen stulen!
Jag bodde nu åter hos min mos -
ter och hennes son i kvarnen i
Thalmühle som ligger mellan
Gesees och Mistelbach. De ha-
de nämligen flytt med en hand -
kärra när ryssarna intog Lieg -
nitz.

Under åren 1951–53 genom -
gick jag en utbildning till träd-
gårdsgesäll i Bayreuth. Frimär -
kena var kvar hos ”mamma”
(jag kallade min moster så se-
dan jag var 2 år, eftersom mina
föräldrar hade dött tidigt). Som
gesäll fick jag 1953 anställning
i Lindau i Bodensee. 

Året därpå fick jag sedan hö -
ra att kvarnen i Thalmühle ha -

➥

Detta och liknande märken fick jag av skolkamrater som hade släktingar
kvar och som ännu inte hade fördrivits, i det då av Polen ockuperade tys-
ka Schlesien. 

Ett foto från maj 1957 där jag arbetar vid nyanläggningen av Drott -
ningholms slottspark.
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de brun nit och huset fick ut-
rymmas. Då stal någon på nat-
ten min frimärkssamling samt
övriga böcker! Mamma hittade
senare min konfirmationsbibel
bortkastad i skogen.

Samlare på nytt
År 1956 fick jag sedan anställ-
ning som landskapsträdgårds-
gesäll i Murten i kantonen Frei -
burg i Schweiz. Här träffade jag
en gesäll från Hamburg som
sam lade frimärken, och mitt in -
tresse väck tes då på nytt. 

I en tidskrift såg jag en an-
nons för ett Schaubekalbum
med förtryck med blad för fri -
märken till alla länder i Euro -
pa, samt ett paket med 1 000
olika europeiska märken. In ne -
hållet var huvudsakligen mär-
ken från före 1945, och detta
blev grunden till min nuvaran-
de samling hela världen. 

Jag började nu också abon-
nera på postfriska frimärken
från Schweiz och Liechten stein.

Fick jobb i Sverige
Samma kollega som inspirerat
mig att på nytt samla frimär-
ken, rekommenderade mig att
söka anställning i Sverige. På
vintern är det svårt att jobba i
trädgårdar, så jag studerade
då på folkhögskolan på Hessel -
berg. Un der tiden skrev jag till

sven ska ambassaden i Frank -
furt för att få arbetstillstånd. 

Jag fick snabbt anställning
och i april till september 1957
och 1958 arbetade jag som prak -
tikant hos Birger Holm i Bey -
lon vid Ulriksdals slott. Han
hade av gam le kungen fått i
uppdrag att nyan lägga Drott -
ningholms slotts park efter Tes -
sin den yng res pla ner. Jag fick
bo i slottets vakt flygel. 

När jag kom till Sverige ha-
de jag endast tre svenska fri -
märken med kung Gustaf V ur
paketet med de 1 000 märkena

Under vintern arbetade jag
åter i Bayern.

Samlade brittiskt i England
Från 1959 till mars 1960 fick
jag arbete i Dansenpark i Kent.
Då passade jag på att börja
samla brittiska kolonier med
områden. Jag bodde hos en
”landlord and landlady”, och i
huset intill fanns en tobaks af -
fär som jag ofta besökte, efter-
som ägaren hade många påsar
med fina brittiska märken.  

I England sökte jag sedan
på nytt arbetstillstånd i Sveri -
ge, och kunde från april 1960
åter börja arbeta på Drottning -
holm. 

På grund av en njuropera-
tion var jag emellertid tvungen
att byta yrke. Det låg då nära

till hands att söka jobb på AGA,
som betalade en treårig kvälls -
kurs på Tekniska Insti tutet.
På AGA fick jag jobba med
Daléns klippventil, den som
gett honom nobelpriset. 

Nystartade frimärks -
klubben
Hos Aga blåste jag liv i deras
fri märksklubb. Vi såg till att
klubben fick alla företagets ku -
vert som vi sedan på mötena
de lade ut bland medlemmarna.

Den mesta post som AGA
fick var från Iran, Turkiet, Syd -
afrika och alla de länder i Syd -
amerika som låg vid kusten,
det vill säga som hade fyrar. 

Eftersom jag var medlem i
Före ningen Frimärks-Samla -
ren, FFS, i Stockholm såg jag
till att Agaklubben fick FFS:s
urvalssändningar. 

Jag var nu 26 år, en ålder
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➥

Detta frimärke fick jag 1961 av en
svensk flickvän som hette Kers -
tin, och det var länge mitt äldsta
svenska märke, innan jag förvär-
vade ett 4 skilling banco.

Vid ett par tillfällen har jag med familj be-
sökt Namibia, där min morbror och ”mam -
ma” hade levt. Vid en resa 1990 då Nami -
bia blev självständigt, inköptes det FDC
t.h. som kom 1984 inför 100-årsjubileet av
Tyska Syd väst afrikas tillkomst. Ovan ses
det FDC som gavs ut med anledning av att
området och staden Walvis Bay överläm-
nades till Namibia 1994.
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Detta postfriska 12-pfennigmärke
från den av Sovjet ockuperade
zonen i Ost-Sachsen, ett så kallat
”POSCHTA-märke” (ryska för
post), hittades i Rolf Gummesons
kilovara, som troligen bestod av
frimärken som DDR beslagtagit.
Det noterades vid inköpstillfället
till 1 000 DM i Mich elka ta lo gen,
och står idag i 600 euro.
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då man börjar se sig om efter
flickor, och det var på grund av
detta som jag fick mitt första
12 öre Vapen! Kerstin som hon
hette, hade nämligen trött nat
på att samla frimärken och för -
ärade mig ett sådant. 

FFS hade då sina möten på
Postmuseum, och på den tiden
kunde man fortfarande köpa
hela ark av 1–4 öre Lilla Riks -
vapnet, övertrycksmärken och
många andra äldre märken. 

Så var också fallet hos Pos -
ten i Köpenhamn, där man för
en billig peng kunde köpa post-
friska Schleswig/Slesvig 1. Zo -
ne.

Gifte mig med samlare!
År 1964 gifte jag mig, och min
hustru Christa samlade även
hon frimärken, så vi svarade
på bytesannonser och fick kon-
takt med samlare i Finland,
Dan mark och Norge, och kun-
de bygga upp samlingar med
alla Nordens länder. 

Till AGA:s frimärksklubb
kom en dag ett brev från Salz -
burg, med en önskan om att by -
ta nyutgåvor från Sverige mot
österrikiska frimärken. Det
pas sade mig bra, så jag kom i
kontakt med Pasquale Schauf -
ler, vars hustru var från Li -
dingö. Det blev ett gediget ut-
byte många år framöver.

Bra köp hos stockholms -
handlare
Hos anrika E. W. Larssons Fri -

märksaffär på Klarabergs ga tan
införskaffade jag mig Schau -
bek och Leuchtturm förtrycks -
album. Men även hela serier
postfriskt från Memel, Stock -
holmiablocken 1955, och de säll -
synta västtyska ”Kirchenfen -
ster” från Lübeck i postfriskt
skick, kun de jag förvärva hos
honom. 

Hos Rolf Gummesson gjorde
jag fina fynd i den kilovara som
han troligen köpte hos ”DDR-
Kulturzentrum”, eftersom as-
karna tydde på det. Märkena
var säkert beslagtagna från
sam lare i DDR som försökte
byta med utlandet, eftersom fri -
märken från ”Tredje riket” var
förbjudna för dem att samla.

Det som var mest värt var
Ost-Sachsen 1945, 12 pfennig

med den ryska stavningen av
POST, som postfriskt då kosta-
de 1 000 DM, sammantryck ur
häften med Hindenburg och
Winterhilfe eller hela arkdelar
av DDR:s ”Sperrwerte”.

Med åren blev antalet med-
lemmar som kom till FFS mö-
ten allt mindre, och bara ”gam-
la gubbar” infann sig. Inga
yngre medlemmar tillkom. Of -
ta var vi bara 10 medlemmar
inklusive styrelsen. Innehållet i
urvalshäftena var också magert,
och jag utträdde till slut ur före-
ningen. ❑

➥

De vackra frimärkena från Västtyskland med kyrkfönster från Lübeck,
köpte jag hos E. W. Larssons Frimärksaffär i Stockholm.

Min andra hobby är skalbaggar, och mina sista 15 yrkes -
verksamma år tillbringades på insektsavdelnigen på Na -
turhistoriska Riksmuseet i Stockholm, där jag arbetade
som assistent i entomologi.
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