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ETT SAMLANDE FÖDS
I KRIGETS SKUGGA

FÖRSTA PRIS
i Nordisk Filatelis
berättar-tävling
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Det första frimärket med vilket jag startade
min samling. Sådana fann jag på trycksaker vid min morfars skrivbord.

Mitt första utländska frimärke
kom från den en gång tyska kolonin Sydvästafrika (idag Namibia), som efter första världskriget övergick till Sydafrika som
mandatområde. Det fick jag av
moster Luise.

Även frimärken från Böhmen
och Mähren ingick i min första samling. De fick jag av faster Trude som bodde och arbetade i Reichenberg i dåvarande Sudetenland.

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!

Å
A

r 1941, mitt under brinnande världskrig, var jag
sju år och bodde i Liegnitz i Schlesien hos mina morföräldrar och en moster.
En dag flyttade en pojke från
Hamburg – han var cirka 2 år
äldre än jag – in till skräddaren i bottenvåningen i huset
där jag bodde. När amerikanerna och engelsmännen bombade tyska städer skickades nämligen många barn österut, eftersom flygplanen inte kunde
flyga så långt, och då ryssarna
vid den tiden inte bombade städerna i Tyskland.
Pojken hade sin frimärkssamling med sig, och han visade den för mig. Det blev början
till mitt intresse att samla frimärken.
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.
NORDISK FILATELI April 2013

Min moster som alltså också bodde hos mina morföräldrar, hade med sin son kommit
hem från Windhoek i dåvarande Sydvästafrika (Namibia) innan kriget började. Hennes make var kvar där och dog i ett
brittiskt koncentrationsläger i
Sydafrika. Jag fick alla hennes
brev med frimärken därifrån.
Av en faster som arbetade
och bodde i Reichenberg i Sudetenland, fick jag även märken från Böhmen och Mähren,
fast hennes egna brev var frankerade med Hitlermärken.
Jag samlade mina frimärken
i ett skrivhäfte från skolan, men
jag visste att det fanns helavärldenalbum 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

min samling hos morföräldrarna i Liegnitz, eftersom min farmor och hennes två sonhustrur
med barn, ville att jag skulle
följa med dem till fastern i Sudetenland. Ryssarna befann sig
nämligen då bara 70 kilometer
öster om Liegnitz.
Men väl där blev vi efter bara 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 Liegnitz, gick
ibland flyglarmet, men vi barn
blev alltid besvikna, eftersom
det aldrig föll någon bomb!
Men det blev något helt annat i Bayreuth. Innan amerikanerna intog Bayreuth, bombades staden. Vi barn sprang
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i skolan, s.k. Schulspeise, men
inte de självförsörjande böndernas barn. Varje fredag fick
vi dessutom en chokladkaka.
Många skolkamrater tröttnade så småningom på att samla
frimärken, så för en bit choklad 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 frimärken från Estland, Lettland och
Litauen från tiden före kriget.
De häftena fick jag sedan. Kvinnans son hade stupat i Ryssland.

Lindblommor och käglor
Detta och liknande märken fick jag av skolkamrater som hade släktingar
kvar och som ännu inte hade fördrivits, i det då av Polen ockuperade tyska Schlesien.

➥ då till byns kyrka som låg på ett

berg, för att se bombanfallet.
Där såg vi hur flygplanen
släppte sina bomber, och därefter kom lågt flygande jaktplan
över byn, och vi fick kasta oss
på marken vid prästgården.
Jag såg också när ett engelskt jaktplan anföll ett lokaltåg, och sedan strök över en
poppel 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 bondpojkar till att börja samla frimärken. De letade på vindarna efter gamla bayerska märken.
Och även andra flyktingbarn
började samla. De fick av kvarvarande släktingar i den sovjetiska zonen märken från bland
annat Brandenburg, eller från
det av Polen då ockuperade
Schlesien, t.ex. de senaste utgåvorna från Polen.
Nu fick alla flyktingbarn mat

Ett foto från maj 1957 där jag arbetar vid nyanläggningen av Drottningholms slottspark.

Skolan fick 1945–1947 fortfarande ”CARE”-paket från USA
med skolmaterial, och på dem
satt ofta amerikanska flygpostmärken.
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 frimärkena från ”CARE”-paketen. På
grund av detta fick jag smeknamnet ”Kletter Maxe”. Max är
mitt andra namn.
Mina första fickpengar tjänade jag genom att resa käglor
på kägelbanan i byns ena ”Gasthaus”. För de pengarna köpte
jag i en bokhandel i Bayreuth
billiga märken ur urvalshäften.
Nu hade jag även skaffat en insticksbok.

Samlingen stulen!
Jag bodde nu åter hos min moster och hennes son i kvarnen i
Thalmühle som ligger mellan
Gesees och Mistelbach. De hade nämligen flytt med en handkärra när ryssarna intog Liegnitz.
Under åren 1951–53 genomgick jag en utbildning till trädgårdsgesäll i Bayreuth. Frimärkena var kvar hos ”mamma”
(jag kallade min moster så sedan 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 höra att kvarnen i Thalmühle ha-
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de brunnit och huset fick utrymmas. Då stal någon på natten min frimärkssamling samt
övriga böcker! Mamma hittade
senare min konfirmationsbibel
bortkastad i skogen.

Samlare på nytt
År 1956 fick jag sedan anställning som landskapsträdgårdsgesäll i Murten i kantonen Freiburg i Schweiz. Här träffade jag
en gesäll från Hamburg som
samlade frimärken, och mitt intresse väcktes då på nytt.
I en tidskrift såg jag en annons för ett Schaubekalbum
med förtryck med blad för frimärken till alla länder i Europa, samt ett paket med 1 000
olika europeiska märken. Innehållet var huvudsakligen märken från före 1945, och detta
blev grunden till min nuvarande samling hela världen.
Jag började nu också abonnera på postfriska frimärken
från Schweiz och Liechtenstein.

Fick jobb i Sverige
Samma kollega som inspirerat
mig att på nytt samla frimärken, rekommenderade mig att
söka anställning i Sverige. På
vintern är det svårt att jobba i
trädgårdar, så jag studerade
då på folkhögskolan på Hesselberg. Under tiden skrev jag till
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svenska ambassaden i Frankfurt för att få arbetstillstånd.
Jag fick snabbt anställning
och i april till september 1957
och 1958 arbetade jag som praktikant hos Birger Holm i Beylon vid Ulriksdals slott. Han
hade av gamle kungen fått i
uppdrag att nyanlägga Drottningholms slottspark efter Tessin den yngres planer. Jag fick
bo i slottets vaktflygel.
När jag kom till Sverige hade jag endast tre svenska frimärken 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 tobaksaffär som jag ofta besökte, eftersom ägaren hade många påsar
med fina brittiska märken.
I England sökte jag sedan
på nytt arbetstillstånd i Sverige, och kunde från april 1960
åter börja arbeta på Drottningholm.
På grund av en njuroperation var jag emellertid tvungen
att byta yrke. Det låg då nära

Detta frimärke fick jag 1961 av en
svensk flickvän som hette Kerstin, och det var länge mitt äldsta
svenska märke, innan jag förvärvade ett 4 skilling banco.

till hands att söka jobb på AGA,
som betalade en treårig kvällskurs på Tekniska Institutet.
På AGA fick jag jobba med
Daléns klippventil, den som
gett honom nobelpriset.

Nystartade frimärksklubben
Hos Aga blåste jag liv i deras
frimärksklubb. Vi såg till att
klubben fick alla företagets kuvert som vi sedan på mötena
delade ut bland medlemmarna.
Den mesta post som AGA
fick var från Iran, Turkiet, Sydafrika och alla de länder i Sydamerika som låg vid kusten,
det vill säga som hade fyrar.
Eftersom jag var medlem i
Föreningen Frimärks-Samlaren, FFS, i Stockholm såg jag
till att Agaklubben fick FFS:s
urvalssändningar.
Jag var nu 26 år, en ålder

➥

Vid ett par tillfällen har jag med familj besökt Namibia, där min morbror och ”mamma” hade levt. Vid en resa 1990 då Namibia blev självständigt, inköptes det FDC
t.h. som kom 1984 inför 100-årsjubileet av
Tyska Sydvästafrikas tillkomst. Ovan ses
det FDC som gavs ut med anledning av att
området och staden Walvis Bay överlämnades till Namibia 1994.
NORDISK FILATELI April 2013
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De vackra frimärkena från Västtyskland med kyrkfönster från Lübeck,
köpte jag hos E. W. Larssons Frimärksaffär i Stockholm.

➥

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 tröttnat
på att samla frimärken och förärade 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 Riksvapnet, övertrycksmärken och
många andra äldre märken.
Så var också fallet hos Posten i Köpenhamn, där man för
en billig peng kunde köpa postfriska Schleswig/Slesvig 1. Zone.

Gifte mig med samlare!
År 1964 gifte jag mig, och min
hustru Christa samlade även
hon frimärken, så vi svarade
på bytesannonser och fick kontakt med samlare i Finland,
Danmark och Norge, och kunde bygga upp samlingar med
alla Nordens länder.
Till AGA:s frimärksklubb
kom en dag ett brev från Salzburg, med en önskan om att byta nyutgåvor från Sverige mot
österrikiska frimärken. Det
passade mig bra, så jag kom i
kontakt med Pasquale Schaufler, vars hustru var från Lidingö. Det blev ett gediget utbyte många år framöver.

märksaffär på Klarabergsgatan
införskaffade jag mig Schaubek och Leuchtturm förtrycksalbum. Men även hela serier
postfriskt från Memel, Stockholmiablocken 1955, och de sällsynta västtyska ”Kirchenfenster” från Lübeck i postfriskt
skick, kunde jag förvärva hos
honom.
Hos Rolf Gummesson gjorde
jag fina fynd i den kilovara som
han troligen köpte hos ”DDRKulturzentrum”, eftersom askarna tydde på det. Märkena
var säkert beslagtagna från
samlare i DDR som försökte
byta med utlandet, eftersom frimärken från ”Tredje riket” var
förbjudna för dem att samla.
Det som var mest värt var
Ost-Sachsen 1945, 12 pfennig

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 Michelkatalogen,
och står idag i 600 euro.

med den ryska stavningen av
POST, som postfriskt då kostade 1 000 DM, sammantryck ur
häften med Hindenburg och
Winterhilfe eller hela arkdelar
av DDR:s ”Sperrwerte”.
Med åren blev antalet medlemmar som kom till FFS möten allt mindre, och bara ”gamla gubbar” infann sig. Inga
yngre medlemmar tillkom. Ofta var vi bara 10 medlemmar
inklusive styrelsen. Innehållet i
urvalshäftena var också magert,
och jag utträdde till slut ur föreningen.
❑

Min andra hobby är skalbaggar, och mina sista 15 yrkesverksamma år tillbringades på insektsavdelnigen på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, där jag arbetade
som assistent i entomologi.

Bra köp hos stockholmshandlare
Hos anrika E. W. Larssons Fri-
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