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Filatelisten är Sveriges Filatelist-
Förbunds medlemstidning

Adress:
SFF-Filatelisten
Teknikringen 1D

SE-583 30  LINKÖPING

Tel: 0722–527 792

Internet & E-post:
www.sff.nu

redaktion@sff.nu

Filatelisten
SVENSK FILATELISTISK TIDSKRIFT

ISSN 1100-0198

Svensk Filatelistisk Tidskrift
utkommer 2019 med 8 nummer och
trycks hos Exaktaprinting i Malmö.

Prenumeration: 580:-/år (inom Sverige)

Annonsbokning till nästa
nummer 13 februari!

Annonspriser:
1/1 sida......................... 3.680:-
1/2 sida..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.140:-
1/4 sida..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200:-
1/8 sida............................ 600:-
1/16 sida........................... 350:-
Småannons.......................... 50:-

Utgivningsplan 2019:
Vår: vecka: 5, 10, 15, 20

Höst: vecka: 35, 40, 45, 50

Redaktör och 
ansvarig utgivare:

Ulf Nilsson

Vid medlemsfrågor/utebliven tidning,
kontakta SFF:s kansli: 0370–705 66

OBS! Eftertryck, helt eller delvis, tillåts inte 
utan utgivarens godkännande. För insänt icke 
beställt material, ansvaras ej. Den som sänder 
material till SFF-Filatelisten anses medge 
elektronisk publicering och lagring. Eventuell 
beskattning av vinster i tidskriftens tävlingar 
svarar pristagaren för. Citera oss gärna men 
ange källan.
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Bästa samlarvänner!
God fortsättning på det nya året! Vi har nu en ny vårsäsong 
framför oss med en mängd arrangemang som förenings-
möten, frimärks- och vykortsmässor, auktioner och inte 
minst Stockholmia 2019.

Passar på att påminna medlemmar som eventuellt ännu 
inte har betalat in avgiften för 2019 att göra det snarast 
för att inte få ett avbrott i medlemskapet och inte heller gå 
miste om årets kommande nummer av Filatelisten.

Har du en föreningsmedlem eller en samlarvän som ännu 
inte är medlem? Värva! Om personen i fråga inte har varit 
medlem någon gång under de senaste fem åren har förbun-
det ett kampanjerbjudande om 100 kronor för första året 
(se nedan)!

Och som tidigare: Om du som medlem har någon egen idé 
om något för medlemmarna intressant att läsa om, skriv 
gärna själv ett inlägg eller en artikel.

Ulf Nilsson

PS. Artiklar och läsarinlägg tas gärna emot med e-post, redaktion@sff.
nu, och helst som bifogade worddokument. Observera att bilder och il-
lustrationer (upplösning lägst 300 dpi) inte ska inkluderas i dokumentet, 
utan måste bifogas som egna bildfiler (helst jpg-format). DS.

Kansli:  Per Bunnstad (måndagar), Jeanette Aronsson
Besöksadr.: Stationsgatan 3, Skillingaryd
Postadress: Stationsgatan 3, 3 tr, 568 30 Skillingaryd
Telefon:     0370-705 66 (Öppet: Som regel måndag–
  tisdag kl. 10.00–12.00)
E-post:  Medlemsfrågor och ekonomi: kansli@sff.nu
E-post:  Övriga frågor: info@sff.nu

Förbundskansli:

Internet: www.sff.nu Bankgiro: 568–1580

4 

Sveriges Filatelist-Förbund, SFF, 
är en öppen oberoende ideell riks-
organisation som har till uppgift att 
främja samlandet av samt organise-
ra samlare av frimärken, vykort och 
övriga filatelistiska objekt.

Är du inte redan medlem? Passa då 
på att ta del av vårt kampanjerbju-
dande om att bli medlem under hela 
2019 för endast 100 kronor (ordina-
rie pris 520 kronor per år). Kontakta 
kansliet nedan. OBS: Erbjudandet 
gäller endast dem som inte varit 
medlemmar någon gång under de 
senaste fem åren.
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Förfalskarnas marknad
Posthistoriskt pris
Debatt
Minnesord
Belöningar
Anmälan till Nordia 2019

Expertrådet/Peter Lorentzon 
meddelar att i 2019 års Facit 
Special Classic kommer ny-
anskorrigeringar av Oscar II 
i koppartryck för valörerna 
10 och 50 öre att genomföras 
i och med nya rön.

Vykortsgalleriet nummer 60
– Hotell och logi. John Fritz 
visar och beskriver sina per-
sonliga favoriter.

Peter Nordin berättar om ett 
annorlunda samlingsområde. 
Den här gången handlar det 
om rek-etiketter från Öster-
götlands län.

Jenny Nyström – Sveriges 
tomtemor. Arne Karlsson 
berättar mer om bland annat 
förlagorna till julfrimärken 
och julbrevmärken.
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Ordföranden
har ordet

Ordförande:
Bo Dahlner
Sörgårdsvägen 20, 163 51 Spånga
dahlner@duv.se

Vice ordförande:
Leif Ledmyr
Jägarstigen 71, 181 46 Lidingö
leif.ledmyr@telia.com

Ulf Nilsson
Riksvägen 4, 241 94 Hurva

Ivan Forsgren
Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå

Jan Palmén
Hjortstigen 4, 518 41 Sjömarken

Lars Haagen
Tollarpsvägen 80, 298 94 Linderöd

Mikael Blomquist
Lundgrensgatan 7, 652 21 Karlstad

Revisorer:
Boris Preijde
Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås

Ulf Wahlgren
Blåbärsgatan 21, 212 29 Malmö

Valberedning:
Christer Karlsson (sammankallande)
Rönnbärsvägen 17, 711 33 Lindesberg

Riksföreningar:
Asiensamlarna:
Christer Svensson
Kattfotsbacken 12, 165 73 Hässelby

Bältespännarna:
Christer Wahlbom
Humlegränd 6A, 179 60 Stenhamra
http://sff.nu/baltespannarna/

Hembygdsfilatelisterna
Anders Bock
Runebergsgatan 3, 114 29 Stockholm
http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Häftessamlarna:
Bo Göransson
Emil Spelares väg 4, 395 97 Läckeby
www.haftessamlarna.se

Islandssamlarna:
Björn Söderstedt
Drottningholmsvägen 21, 112 42 Stockholm
www.islandssamlarna.se

Rysslands-Samlarna:
Christer Warfvinge
Stångholmsbacken 42, 127 40 Skärholmen
http://sff.nu/rysslandssamlarna/

SSPD – Sällskapet för svensk
posthistorisk dokumentation:
Leif Ruud, Malmvägen 48, 141 71 Segeltorp
www.sspd.se

Svenska Motivsamlare SMS:
Tommy Samuelsson
Romsås 113, 523 98 Hökerum
www.svenskamotivsamlare.se

Sveriges Militärpostsällskap:
Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1, 8tr, 170 74 Solna
www.smps.se

Sveriges Variantsamlare:
Leif Jönsson
Kronetorpsgatan 52B, 3tr, 212 26 Malmö

Sveriges Filatelist-Förbund

Jag önskar alla medlemmar ett gott 
nytt år 2019! Som föreningsledare 
vet jag att styrelserna i våra lokal-
föreningar och riksföreningar har 
haft mycket att göra sedan höst-
terminen avslutats. Föreningarnas 
hemsidor ska uppdateras och förbe-
redelser för vårterminens program 
finslipas. Många föreningar har 
även medlemsblad som ska skrivas 
och skickas ut till medlemmarna. 
Det är sådant arbete som måste 
göras för att föreningarna ska ut-
vecklas. Många föreningar lägger 
stor vikt på föreläsningar för att 
öka medlemmarnas filatelistiska 
kunskaper. På vår hemsida finns 
en förteckning över föreläsare som 
kan anlitas.

Jag har nyligen erfarit att ett par 
föreningar under hösten lagt ner 
verksamheten. Jag har skrivit det 
förr, men gör det gärna igen: lo-
kalföreningarna måste verka aktivt 
för att få fler medlemmar! Jag vill 
rekommendera de föreningar som 
av olika anledningar tappar med-
lemmar att starta ett samarbete med 
en geografiskt nära systerförening. 
Det kan vara föreningar som har en 
nära liggande verksamhet. Kanske 
hembygdsföreningen också sysslar 
med posthistoria? I så fall har man 
ett gemensamt intresse. Olika idéer 
om föreningsutveckling finns i 
dokumentet Aktiv Förening som 
finns på vår hemsida.

Det vore också bra om man verkade 
för att få fler ungdomar att samla 
frimärken. Vem ska ärva våra sam-
lingar om inte nya generationer av 
samlare? Det innebär att vi måste 
ha ett bra samarbete med Sveriges 
Frimärksungdom. Genom SFU kan 
lokalföreningarna få tips om hur 
man ska möta ungdomarna.

Mellan 26–28 april genomförs 
Ienecopia i Jönköping, regional 
frimärks- och vykortsutställning 
anordnad av Jönköpings Filatelist-

förening. Utställningen anordnas i 
samband med Jönköpings Filate-
listförenings 100-årsjubileum.

Någon nationell utställning anord-
nas inte i Sverige under 2019 och 
därför finns behov för utställare 
att på annat sätt kvalificera sig till 
kommande nordiska och interna-
tionella utställningar. Av det skälet 
anordnas av Sveriges Filatelist-
Förbund Postex 2019, en nationell 
utställning ”per korrespondens” i 
Huskvarna, den 28 april 2019.

Stockholmia 2019 blir en mycket 
stor utställning som äger rum ons-
dag 29 maj – söndag 2 juni 2019 
i Stockholm Waterfront Congress 
Centre. Jag hoppas att vi får se 
många av SFF:s medlemmar på 
utställningen och att vi får många 
besökare till vårt filatelistiska pro-
gram. Vi har skickat ut nyhetsbrev 
med information om utställningen 
och vårt program. Därför hoppas 
jag att många föreningar ordnar 
med besök i Stockholm under 
utställningstiden.

Meetagain är partner till Stock-
holmia 2019 och de ansvarar för 
boende, transporter, sightseeing-
turer, destinationspaket samt andra 
lokala arrangemang. Det är nu 
hög tid att boka in hotell genom 
Meetagain. Besök deras hemsida! 
www.meetagain-stockholmia2019.
se. E-post: stockholmia2019@
meetagain.se

Bosse

Stationsgatan 3, 3 tr.
568 30 Skillingaryd

Tel 0370-705 66
www.sff.nu

Välkommen till våra auktioner!

AB PHILEA
Svartensgatan 6
   116 20 Stockholm
        Tfn 08-640 09 78
               auction@philea.se 

Vi har även kontor i Göteborg, 
Malmö, Kalmar, Skara, 
Uppsala, Vindeln och 
Helsingfors.
www.philea.se

Redan inlämnat till 
vår auktion i samband med Stockholmia 2019

Välkommen att delta du också. Om vi får dina
 objekt i tid hinner vi marknadsföra dem tidigt. Ring!
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Styrelsen har haft telefonmöte den 17 december. 
Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande 
rapporteras:

Vårt lotteri har kommit igång bra. Ungefär hälften 
av lotterna är utskickade mestadels till klubbar 
och några enskilda medlemmar. Då vinsterna är 
presentkort i några av de större matvarukedjorna 
kan alla delta.

Ett par föreningar har anmält intresse av att arrang-
era kongressen 2020 och vi kommer att undersöka 
de olika alternativen.

SFF skickar ut nyhetsbrev till medlemmarna via 
mail men detta förutsätter att du har din mailadress 
registrerad. 

Om någon inte fått något nyhetsbrev från SFF och 
vill ha det så komplettera dina uppgifter i medlems-
registret via kansliet.

Vi vill samtidigt passa på att önska alla ett gott 
nytt 2019.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen informerar

Sveriges Frimärkshandlareförbund är den se-
naste i raden som lämnat bidrag till förbundets 
utställningsramar och vi tackar alla som hittills 
bidragit.

Våren 2017 renoverades 1 000 ramsidor med en ny 
upphängningsanordning för bladen på ramarna och 
detta gjordes alldeles före den stora utställningen 
i Tammerfors i Finland. Halva kostnaden på cirka 
100 000 stod Stockholmia 2019 för.

Framöver är det tänkt att det ska bli förstärkta hjul 
på vissa vagnar som ramarna förvaras och trans-
porteras i men också att en del plexiglas byts ut.

Ramarna är drygt 30 år och i behov av förbättring. 
Hittills finns det flera bidragsgivare utöver Stock-
holmia 2019 eller enligt följande:

Sveriges Frimärkshandlareförbund 25 000
Stockholm 20 000
Nordia 2015 Fond/Norrorts Frimärksförening 
20 000
Malmö 15 000
Borås 10 000
Hallandsträffen 10 000
Hässleholm 10 000
Vällingby 10 000
Värnamo 10 000
Lidingö 5 000
Lund 5 000
Summa hittills 140 000 kronor.

Andra föreningar eller privatpersoner är välkomna 
att kontakta undertecknad på info@sff.nu för 
bidrag.

Under våren ska omkring 100 plexiglas bytas ut 
och även hjul till en del av vagnarna. Detta ska vara 
klart till den stora utställningen Stockholm 2019 i 
månadsskiftet maj–juni.

Per Bunnstad
Förbundskansliet

Handlarförbundet skänkte 25 000 kronor

Många av säljarna på Malmex 2018 som är med i 
handlareförbundet och som lämnat ett stort bidrag 
till renovering av utställningsramarna. Bild: Per 
Bunnstad.

Vi levererar.
Teckna abonnemang och handla i ebutik.postnord.se
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Slöjdkraft visar ett axplock av nutida textil skaparkraft 
och kreativitet. Köp ett häfte eller det vackra souvenirarket 
”Inspiration från tradition”.

Färgglada tulpaner hälsar oss välkomna till det nya året. 
De friska gröna bladen och den stora variationen i färg och 
form passar bra både i buketten och på frimärken. 

Köp produkterna i ebutik.postnord.se
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Souvenirark Pris: 92:00 

Häfte  Pris: 105:00

149 x 213 annonce.indd   1 02/01/2019   12.58
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År 2019 har just börjat och vi ser fram emot en 
spännande vårsäsong på den svenska auktions-
marknaden. Säkert kommer de flesta auktionä-
rerna inte heller i år ha det svårt att sälja bra 
och sällsynt material, utan problemet är snarare 
att få det materialet inlämnat. Vi får se vem som 
lyckats med detta under året. De första katalo-
gerna har ännu inte kommit så vi ser tillbaka på 
resultatet från förra årets sista auktion, den som 
Frimärkshuset hade den 8 december.

Frimärkshusets (FH) brukar ha sin auktion bland de 
sista på hösten, och så även i år. Auktionen skedde 
den 8 december och som vanligt fanns det mycket 
bra och intressant material att välja på. I förra num-
ret av Filatelisten hanns det bara med att berätta att 
katalogen hade kommit, men resultatet var inte klart 
vid deadline för Klubbat-artikeln. Men nu har vi ett 
resultat, och det blev överraskande höga priser för 
en hel del objekt.

Den stora överraskningen på FH:s auktion var ett 
klipp med det mycket sällsynta märket som kall-
as för ”Oscar 5 öre brun”, alltså ett färgprov till 
30-öresfrimärket som trycktes med 5-öresklichén. 
En sådan karta med 100 märken råkade komma 
förbi alla kontroller.

Dessa märken ser man väldigt sällan på auktion 
och bara några stycken är kända på privat hand. FH 
hade fått in det enda kända på klipp och stämplat 
i Stockholm den 1 januari 1894. Ett unikt objekt. 
Utropet var satt till 90 000 kronor, och även om 
det är väldigt mycket pengar så borde detta märke 
kosta mera, eftersom det finns flera samlare som 
bör vara intresserade av märket. Och mycket riktigt 
så sprang priset iväg ordentligt. Priset blev till slut 
hela 215 000 kronor. Ett pris som nog överraskade 
de flesta.

En annan överraskning var att en hel serie av 1885 
års eftertryck av skillingemissionen (3–24 skilling), 
i 9-block, såldes för 92 000 kronor jämfört med ett 
utrop på 20 000 kronor. Ytterligare en överrask-
ning var slutpriset på en väldigt snygg ostämplad 
4-skilling i e-nyansen. Märket hade ett utrop på 
5 000 kronor, men såldes först vid 21 000 kronor. 
Centreringen och tandningen var mer eller mindre 
perfekt och detta är ovanligt. Detta kan nog vara 
en av de snyggaste ostämplade 4-skillingarna som 
finns ute på marknaden.

För 30–40 år sedan fanns det ganska få svenska 
1500-talsbrev kända hos svenska samlare, och de 
kom ut på auktion väldigt sällan. Men under årens 
lopp har det kommit ut fler och fler 1500-talsbrev, 
och nu ser man dem då och då på auktioner. FH hade 
ett brev från 1567, som i sig egentligen är väldigt 
tidigt då merparten av kända brev är från 1580- eller 
1590-talet, och brevet såldes nu för 5 800 kronor. Ett 
lågt pris för ett så tidigt brev, men det fanns ett par 
små skavanker, och brevet var inte skrivet av någon 
”kändis” som till exempel en kung eller adelsman.

I förra numret berättades om ett historiskt intres-
sant brev med en rakstämpel från Norrköping, 
använd så tidigt som år 1769. Alltså långt före att 
de ordinarie rakstämplarna kom till postkontoren 
(1819). Orsaken var att riksdagen hade förlagts 
till just Norrköping detta år, och då fick staden en 
stämpel. Idag känner vi bara till några få exemplar 
från Norrköping. En sådan stämpel såldes nu hos 
FH för 6 500 kronor, trots att stämpelavtrycket var 
mycket svagt och inte mycket stämpelfärg. Utropet 
var satt till 5 000 kronor.

För många år sedan, troligen mer än 30 år sedan 
om jag nu minns rätt, så kom det in en kartong till 

Klubbat
på auktion

~ Fredrik Ydell ~

Höga priser hos
Frimärkshuset

Oscar 5 öre i den säll-
synta och felaktiga bruna 
nyansen är ett väldigt 
svårt märke och det finns 
bara ett som är stämplat. 
Den såldes nu hos Fri-
märkshuset för 215 000 
kronor plus provision, 
det blir sammanlagt runt 
260 000 kronor.

En väldigt snygg och 
välcentrerad ostämp-
lad 4 -sk il l ing i  e-
nyansen. Den såldes 
hos Frimärkshuset för 
21 000 jämfört med 
5 000 kronor i utrop. 
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en frimärksauktion i södra Sverige 
som innehöll en hel del bra brev. 
Auktionsfirman sålde kartong-
innehållet i en lott, medan köparen 
som var en auktionist sedan delade 
upp materialet på en auktion i 
mellersta Sverige och gjorde en 
bra vinst. Det bästa brevet var ett 
blandfrankerat brev med vapen- 
och ringtypsmärken. Bara det gör 
brevet sällsynt och intressant. Men 
brevet hade ännu flera fördelar. 
Det var assurerat och hade också 
tjänsten uppräkning. Och med 
denna kombination så blir brevet 
troligen unikt.

Frankeringen består av två stycken 5 öre vapen 
och en 12 öre ringtyp och en 50 öre ringtyp. Brevet 
skickades från Östhammar den 21 juni 1873 till Gis-
laved. När det såldes första gången som singelobjekt 
på auktion så gick det för en bra bit över 50 000 
kronor. Nu fanns samma brev till salu hos FH och 
det såldes för bara 15 000 kronor. Ett väldigt lågt 
pris för ett väldigt intressant posthistoriskt brev och 
köparen gjorde nu ett bra klipp.

12 öre vapenmärken finns i väldigt många nyanser, 
och en av de intressantaste är nyansvarianten på j-
nyansen (ultramaringrå), den som kallas j2-nyansen 
(svartaktig ultramaringrå). Denna variant är mycket 
svår att finna och att sedan hitta den på ett snyggt 
brev är inte lätt. Ett sådant hade nu FH. Brevet var 
stämplat i Lund den 19 oktober 1861 och skickat till 
Jönköping. Utropet var satt till 4 000 kronor medan 
klubban föll först vid 7 000 kronor.

Ett trevligt och vackert brev för de 
som samlar Stora Tjänste var ett pa-
ketadressbrev, skickat från Skellefteå 
den 13 november 1875 med anteck-
ningen ”Åtföljer en kartong”. Brevet 
är frankerat med Stora Tjänste tand-
ning 14; en 3-öring, en 5-öring, två 
30-öringar samt det ovanliga enkro-
nasmärket. Hela brevet och stämp-
larna gör det till en vacker klenod 
som passar i många samlingar. Den 
nya köparen betalade 19 000 kronor 
för att få införliva detta snygga brev 
till sin samling.

Ett annat intressant och sällsynt 
brev med Stora Tjänste, denna gång 
med tandning 13, var ett FDC med 
10-öringen, stämplat snyggt och 
tydligt i Skog den 1 januari 1885, och 

med ett utrop på 10 000 kronor. Köparen betalade 
14 000 kronor och detta måste vara ett av de få 
kända FDC med 10-öringen.

Samlar man Stora Tjänste så ingår också de svåra 
10-öresövertrycken på 12-öringen och 24-öringen 
med tandning 14. Ett vackert stämplat exemplar 
(Westerås den 28 oktober 1889) av 10 öre på 12 öre 
såldes för 40 000 kronor, och ett ostämplat 10 öre 
på 24 öresmärket kostade 21 000 kronor.

Brev till ovanliga destinationer har alltid fascinerat 
posthistoriker och när det kommer ut brev till ovan-
liga länder så blir det oftast höga priser. FH hade 
ett brev skickat från Stockholm 28 oktober 1881 
till Singapore och till prins Oscar som befann sig 
på fartyget Vanadis. Frankeringen består av fyra 
stycken 20 öre ringtyp tandning 13, och utropet 
var satt till 10 000 kronor. Efter livlig budgivning 
såldes brevet för 28 000 kronor.

Den svåra nyansvarianten på 12 öre vapen, svartaktig ultramarin 
(9 j2) på brev såldes hos Frimärkshuset för 7 000 kronor.

Detta snygga brev, från 1875, är ett paketadressbrev frankerat med 
bland annat 1 krona Stora Tjänste. Brevet såldes hos Frimärks-
huset för 19 000 kronor.
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Ett annat fartygsbrev var skickat från Carlskrona 
den 30 november 1887 till den ovanliga destinatio-
nen Liberia och till kaptenen på korvetten Balder. 
Brevet kom fram till Liberia i början av januari 
1888.

Frankeringen består av två stycken 20 öre ringtyp 
med posthorn och brevet såldes nu för 34 000 kro-
nor, och detta kan jämföras med utropet på 8 000 
kronor.

Det dagsaktuella priset för 55 och 80 öre Medaljong 
på små klipp, stämplade som sig bör i Värnamo i 
juli 1918, är 38 000 kronor för båda.

Avslutningsvis så skall resultatet från det luft-
skeppsbrev som nämndes i slutet av förra artikeln 
redovisas. Detta är ett kort som har medföljt det 
lilla luftskeppet som kallas för Sidenhuset (den 
officiella svenska beteckningen var SE-ACG), på 
sin flygning från Malmslätt den 15 maj 1930 till 
Stockholm. Luftskeppet flögs från Tyskland och 
skulle upp till den stora Stockholmsutställningen, 
och vid mellanlandning för tankning i Malmslätt 
så överlämnades korten till kaptenen för transport 
till Stockholm.

Sammanlagt skickades det med 27 kort på denna 
korta flygtur och de är eftertraktade av luftpostsam-
lare. Nu såldes kortet för endast 2 700 kronor till en 
samlare av just luftpost. Utropet var 1 500 kronor.

Ett brev skickat till Liberia 1887 (ett mycket ovan-
ligt adressland vid denna tid), och frankerat med 
40 öre. Brevet klubbades för 34 000 kronor på 
Frimärkshusets auktion den 8 december 2018. 

Den 11–17 juni arrangerar FIP (det internationel-
la världsförbundet för filateli) tillsammans med 
Chinas nationella filatelistförbund en världsut-
ställning. Denna gång i åttamiljonersstaden 
Wuhan, belägen i provinsen Hubei mitt inne i 
Kinas fastland.

Utställningen är öppen för alla utställningsklasser. 
Klassen Modern filateli ska innehålla material 
från tiden 1980 till nutid. Vykort placeras i en 
särskild ”Experimental class” och tilldelas fem 
ramar. Enramsexponat kan endast visa ett begränsat 
område som passar för 16 blad.

Kvalgränsen är att ditt exponat har fått minst 75 
poäng på nationell nivå. Du kan då ansöka om fem 
till åtta ramar i de flesta klasserna. Förstagångs-
utställare internationellt får dock endast fem ramar 
tilldelade.

Ungdomsexponat tilldelas en till fem ramar be-
roende på ägarens ålder. Ungdomar betalar inga 
ramavgifter men alla fraktavgifter.

Du har anmälningstid fram 
till i början av februari 
och jag ska då av dig fått 
anmälningsblankett och 
exponatets introduktions-
blad (första bladet) innan 
den 9/2.

Jag vill nu att du hör av 
dig om att få anmälnings-
blankett och ytterligare 
praktiska upplysningar 
från mig snarast, detta om 
du är intresserad att delta i ”Team Sweden”. Ange då 
namn, adress med postnummer, e-mejl, exponatets 
namn samt eventuella tidigare medaljer.

Hör av dig snarast till Hasse Brockenhuus von 
Löwenhielm, Källevägen 17, 507 71  Gånghester. 
Tel. 033–25 64 24, e-mejl: brockfil@telia.co

Hasse Brockenhuus von Löwenhielm
Svensk kommissarie för China 2019

Inbjudan till China 2019 – mitt i Mittens rike

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

HEINRICH KÖHLER

STOCKHOLMIA 2019 
RARITIES AUCTION
Your consignment in focus for 
the world’s greatest philatelists

The Global Philatelic Network has been appointed by 
The Royal Philatelic Society, London as their Philatelic Partner 
for STOCKHOLMIA 2019 and are proud to be nominated 
as the offi  cial auctioneer for the Rarities Auction.

Therefore we invite philatelists worldwide to consign material 
to this very special auction. We expect the majority of  the 
world’s leading philatelists to attend STOCKHOLMIA 2019.

By consigning you will be a fi rm and important supporter of  
the Royal and also benefi t from the reduced seller’s commission.

Furthermore the Global Philatelic Network will donate 
25% of  the total buyer’s premium to The Royal. The more 
collectors consign, the more the Society and « Tomorrow’s 
Royal » will benefi t.

If  you wish to consign to the STOCKHOLMIA 2019 
Rarities Auction, contact the auction houses of  Heinrich 
Köhler, Corinphila, H.R. Harmer or John Bull of  the 
Global Philatelic Network.

www.stockholmia2019.se/program.html#rarity_auction

Auction date: 
Saturday, 1 June 2019

Final date for consignments: 
15 March 2019

We are looking for worldwide rare single stamps 

and covers, postal history and specialised 

collections for this Rarities Auction. 

Consignments will be accepted for single 

lots starting from EUR 1,000 and collections 

starting from EUR 10,000.

Consign 

now!
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HEINRICH KÖHLER

STOCKHOLMIA 2019 
RARITIES AUCTION
Your consignment in focus for 
the world’s greatest philatelists

The Global Philatelic Network has been appointed by 
The Royal Philatelic Society, London as their Philatelic Partner 
for STOCKHOLMIA 2019 and are proud to be nominated 
as the offi  cial auctioneer for the Rarities Auction.

Therefore we invite philatelists worldwide to consign material 
to this very special auction. We expect the majority of  the 
world’s leading philatelists to attend STOCKHOLMIA 2019.

By consigning you will be a fi rm and important supporter of  
the Royal and also benefi t from the reduced seller’s commission.

Furthermore the Global Philatelic Network will donate 
25% of  the total buyer’s premium to The Royal. The more 
collectors consign, the more the Society and « Tomorrow’s 
Royal » will benefi t.

If  you wish to consign to the STOCKHOLMIA 2019 
Rarities Auction, contact the auction houses of  Heinrich 
Köhler, Corinphila, H.R. Harmer or John Bull of  the 
Global Philatelic Network.

www.stockholmia2019.se/program.html#rarity_auction

Auction date: 
Saturday, 1 June 2019

Final date for consignments: 
15 March 2019

We are looking for worldwide rare single stamps 

and covers, postal history and specialised 

collections for this Rarities Auction. 

Consignments will be accepted for single 

lots starting from EUR 1,000 and collections 

starting from EUR 10,000.

Consign 

now!
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Vi frimärkssamlare tror nog i allmänhet att 
det är de lokala postverken som har hand om 
utgivningen av nya frimärken och just så är det 
ibland. Länder som Frankrike, Storbritannien, 
Tyskland och USA har total kontroll över sin 
frimärksutgivning och så är ju fallet även i vårt 
eget land.

Detta innebär att postverken i ovanstående länder 
beslutar vilka frimärken som skall ges ut, deras 
motiv och valörer. De bestämmer vidare hur de 
skall marknadsföras till sina kunder av vilka vi 
frimärkssamlare utgör en mycket liten del. Det är 
också postförvaltningarna som fattar beslut om var 
och hur de nya frimärkena skall tryckas.

Tyska frimärken berättar om det egna landet på 
olika sätt.

Vi samlare är kanske inte alltid helt överens med 
postförvaltningarnas agerande i alla ovanstående 
punkter. Oftast gäller det antalet nyutgåvor och 
deras kostnad, gummeringen eller motivvalet. 
Det är få postförvaltningar som är helt perfekta ur 
samlarnas synvinkel.

Tyvärr gäller ovanstående beskrivning en mycket 
liten minoritet av världens samtliga frimärks-
utgivande länder och områden. Många postverk 

har helt enkelt bestämt sig för att anlita agenturer 
som erbjuder sig att sköta allt som har med fri-
märksutgivning och marknadsföring att göra. 
Förmodligen garanterar agenturerna sina upp-
dragsgivare (= de aktuella ländernas regeringar) 
en viss kvantitet pengar. Mycket tyder på att dessa 
agenturer sedan får total kontroll över frimärks-
utgivningen under den tidsperiod som kontraktet 
omfattar.

Under årens lopp har det funnits många agenturer 
som haft hand om olika länders frimärksutgivning. I 
denna lektion av Samlarskolan skall vi titta på några 
av de agenturer som dominerar marknaden idag.

CASCO/Harry Allen finns i Storbritannien och det 
är en fortsättning på Crown Agents Stamp Bureau 
som under mycket lång tid haft hand om de brittiska 
koloniernas frimärksutgivning. Crown Agents har 
slagits samman med Harry Allen som är en ledande 
brittisk frimärksgrossist. På senare tid har de flesta 
brittiska kolonier blivit självständiga men även de 
små brittiska territorierna runt om i världen har 
fått större frihet att hantera sin frimärksutgivning.

Genomgående är att CASCO årligen producerar 
cirka fem-sex serier med fyra frimärken vardera för 
varje territorium som man representerar. Till detta 
kommer dessutom en längre bruksserie ungefär vart 
femte år. På det hela taget en rimlig utgivnings-
politik och motivvalet anknyter nästan alltid till 
det aktuella landet.

Det var säkert smidigt för Pitcairnöarna att låta 
Crown Agents i London ta hand om frimärksutgiv-
ningen.

IGPC eller Inter-Governmental Philatelic Corpo-
ration grundades redan 1957 och den första 
kunden var det då helt nyligen självständiga Ghana. 
Företaget finns i USA och representerar idag fler 
än 70 nationers postverk. Man har specialiserat sig 
på att ge ut stora mängder motivfrimärken som inte 
på något sätt representerar de länder vars namn de 
bär. IGPC är i högsta grad ett kommersiellt företag 
som försöker tjäna så mycket pengar som möjligt 
på sin verksamhet.

Filatelistens
Samlarskola

Nr 
202

Frimärksagenturer på gott och ont
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Var i hela världen..
I slutet av 1959 genomförde olika mongoliska lantbruksorganisationer en 
kongress i Ulan Bator. För att markera denna viktiga händelse gav Mongoliet 
ut ett frimärke med valören 30 mung.

Utgåvan trycktes lokalt i landet och frimärket avbildar kongressens emblem. 
Uppenbarligen var detta frimärke enbart avsett att användas på post inom 
landet eftersom det saknar landsbeteckning på engelska vilket annars är 
normalfallet för mongoliska frimärken.

Christer Brunström

För en del kunder sköter 
IGPC i stort sett allt från 
design till försäljning 
medan man i andra fall 
enbart sysslar med en-
staka delar i processen. 
Tyvärr har utgivningen 
från många av de länder 
som IGPC representerar 
mycket dåligt rykte.

IGPC:s första kund var 
Ghana.

Nyligen meddelade IGPC att man tagit fram en 
serie från Antigua & Barbuda som avbildar USA:s 
samtliga presidenter från George Washington till 
Donald Trump.

Hittills har USA haft 45 presidenter. Frimärkena i 
de fyra arken har valörer från 1 cent till 45 cents 
vilket motsvarar presidenternas ordning i tiden. 
Washington har därför valören 1c och Trump 45c. 
Flertalet av dessa valörer är postalt helt meningslösa.

Uppenbarligen är målgruppen de många fanatiska 
Trumpanhängarna i USA.

Philatelic Col-
lec tor  I nc.  ä r 
ett annat USA-
baserat företag 
och det dr iver 
filatelitjänsterna 
för Cooköarna 
och Tonga.

Så vitt jag förstår har man total kontroll över 
frimärksutgivningen men i motsats till IGPC ger 
man ofta ut frimärken med motiv från de aktuella 
ögrupperna. Tyvärr har det också blivit många 
utgåvor med mycket höga nominalvärden.

Stamperija Ltd. är beläget i Litauen och enligt 
egen uppgift representerar man Azerbajdzjan, 
Benin, Botswana, Cabo Verde, Centralafrikanska 
republiken, Tchad, Comorerna, Djibouti, Etiopien, 
Guinea och Guinea-Bissau. Man har specialiserat 
sig på mycket färggranna motivmärken som i 
allmänhet ges ut i små ark om oftast endast fyra 
märken eller som block. Motiven har nästan aldrig 
någon anknytning till de utgivande länderna. 
Nominalvärdena är höga. Om Stamperijas frimärken 
verkligen finns till försäljning på postkontor i de 
utgivande länderna är oklart.

Det finns naturligtvis ytterligare ett antal mer 
eller mindre seriösa frimärksagenturer. Man kan 
förmoda att de i samband med kontraktskrivandet 
utlovar postverken eller deras representanter en viss 
kvantitet pengar. Detta skulle kunna förklara den 
ibland intensiva frimärksutgivningen.

Det är nog helt uppenbart att många att de ovan 
beskrivna frimärksutgåvorna aldrig kommer till 
användning i de utgivande länderna utan att de 
endast framställs för att säljas till oss samlare. Man 
kan nog ana ett visst mått av korruption i samband 
med kontraktskrivandet för rätten att trycka och 
sälja ofta helt meningslösa frimärken till världens 
motivsamlare.

Christer Brunström



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #1  -     201916xxc          16

~Nyanskorrigeringar av
Oscar II i koppartryck ~

I 2019 års Facit Special Classic kommer ett par förändringar att göras i avsnittet ”1891–1903. Oscar 
II, koppartryck, vm krona”. Nya rön med stöd av arkivdata och normalark har motiverat några 
nyansändringar för valörerna 10 och 50 öre. Även 20 och 25 öre är i behov av en revidering. Den 
får dock vänta till nästa Facit Special Classic då en del efterforskning återstår.

Gigantisk utgivning. Oscarsfrimärkena i koppar-
tryck är sannolikt svensk filatelis svåraste emission 
att nyansera. Orsaken är de stora upplagorna 
fördelade på ett närmast oräkneligt antal tryck-
tillfällen och färgblandningar. Upplagan för de 
nio valörerna i koppartryck landade på drygt 2,1 
miljarder frimärken. Utgåvan krossade därmed 
alla tidigare rekord för en emission. Enbart för 
10-öresvalören visar upprättade kvittenser på över 
ettusen delleveranser till frimärksförrådet för tiden 
1891–1911!

Vissa nyanser av exempelvis valörerna 10, 20, 
25 och 50 öre kan ibland vara riktigt knepiga 
att fastställa. Många samlare känner nog igen 
situationen då man sitter med ett märke som inte 
riktigt passar in någonstans, i synnerhet om det är 
ostämplat. Felkällorna kan vara många vilket kan 
leda till subjektiva bedömningar och gissningar.

Klimat- eller kemisk påverkan på frimärkets färg 
eller gummering är några faktorer som förvillar. För 
stämplade exemplar kan alltför långvariga tvättbad 
resultera i urlakade eller ”smittade” färger. Ibland 
känns dock helt friska och opåverkade märken vilse 
bland nyansbeteckningarna. I sådana fall brukar ett 
stort referensmaterial underlätta.

De nu aktuella revideringarna är grundade på 
studier av och arkivdata från ett omfattande material 
stämplade och ostämplade Oscarsfrimärken. Jag vill 
här passa på att tacka experten Olle Pettersson som 
både uppmuntrat och bistått med värdefull kunskap. 

Även de otandade normalarken på Postmuseum har 
varit till stor hjälp, för 50-öringen direkt avgörande. 
Tack Postmuseum!

Bildernas färgåtergivning. Det är svårt för att inte 
säga omöjligt att exakt återge genuina färgnyanser 
på artikelbilder. Scannrar är oftast begränsade i 
återgivningen där vissa färger till och med kan 
projiceras felaktigt. Katalogers och tidningars tryck 
är inte heller alltid tillförlitliga. De publicerade 
bilderna ger förhoppningsvis ändå en hyfsad upp-
fattning, framför allt där alla nyanserna visas på 
samma bild.

F54 = 10 öre
10-öresvalören fanns tillgänglig på postkontoren i 
mer än 20 år. Totalupplagan blev rekordstor, drygt 
1,1 miljard frimärken (1 127 237 870 exemplar). 
Antalet tryckdagar kan räknas i tusental under de 
två decennierna valören producerades. Under 1910 
började en successiv övergång ske till Gustafs-
märken. Hur många färgblandningar som tryckeriet 
använt sig av under åren är omöjligt att säga. En 
försiktig uppskattning kan vara 300 till 400 stycken, 
troligtvis ännu fler.

Till 10-öresmärkena användes den syntetiska 
färgen ”äktrött”. Med balanserade inblandningar 
av tungspat och kremservitt fick man en önskad 
klar karmin färg. Illa avvägda tillsatser resulterade 
i matta, brunaktiga eller rosakarmina toner. Färg-
leverantören fick klagomål då leveranserna skiftade 
i kvalitet, särskilt under åren 1906–1909. 
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Nya beteckningar för tidigare e-nyans. Övre raden: e1 högkarmin 1895 och senare. Nedre raden: Nya 
nyansen e2 i rödaktigt karmin-rödkarmin. De rödtonade exemplaren förekommer frekvent från 1895 
och senare.

Från 1895 och senare dominerar en högkarmin 
nyans (e). Ett brunaktigt inslag (f) förekommer 
relativt sparsamt 1906–08. Orsaken är inte klarlagd 
men möjligtvis är f-nyansens gulaktiga papper 
resultatet av en förorenad gummering.

Parallellt med e-nyansen förekommer exemplar 
som varken kan kallas högkarmina eller klar 
brunaktigt karmina. Särskilt åren kring 1900 flo-
rerar märken med påtagliga inslag av rött. De kan 
möjligtvis förväxlas med g-nyansen men den är 
tryckt på ett starkt tonat papper.

Att införa nya färgnyanser är inte alltid problem-
fritt. Det kan försvåra för samlaren och göra ett 
besvärligt område än mer komplicerat. I detta 
fall är det ändå nödvändigt. Förekomsten av 
10-öresmärken i rödaktigt karmina och rödkarmina 
nyanser är ganska stor. Även karminröda exemplar 
har observerats. Karminröd är ytterligare ett steg 
närmare klar röd i färgskalan. I årets katalog har den 

tidigare e-nyansen döpts om till e1 och den tillagda 
rödaktiga gruppen till e2.

F54
Nya beteckningar som ersätter tidigare e-nyans:
e1 högkarmin, från 1895.
e2 rödaktigt karmin-rödkarmin, från 1895.

Även om färgåtergivningen inte är exakt framgår 
förhoppningsvis nyansskillnaderna mellan huvud-
färgerna karmin och röd. Nyansen karminaktigt 
röd saknas här. (Exempel ur färgskalan 212 
Göransson).

F59 = 50 öre

Normalark i lilagrå 
nyans från 1891. 
Signerat av frimärks-
leverantören Jacob 
Bagge och frimärks-
förrådets intendent 
C Jonzon. (Beskuren 
bild).



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #1  -     201918xxc          18

Nyansernas kronologi. Efter en systematisk genom-
gång av frimärksförrådets samtliga kvittenser och 
normalark, framträder färgernas tidsföljd tydligt. 
Den lilagrå nyansen som i många år betecknats som 
”b” i Facit, gavs ut i december 1891. Att den trycktes 
först verifieras av det bevarade normalarket, 
signerat av Jacob Bagge personligen, senhösten 
1891. Han avled dryga halvåret senare, 6 juli 1892. 
Den lilagrå nyansen var följdriktigt också först ut 
i cirkulation. Stämplade exemplar är så gott som 
alltid daterade 1892–1894. Knappt 1,4 miljoner 
lilagrå märken trycktes vilket gör den till valörens 
i särklass minsta upplaga.

17 maj 1894 ändrades färgen, vilket officiellt 
fastställdes genom fyra framtagna så kallade 
normalark. Färgen blev då blåaktigt grå där ibland 
starkt nedmattade exemplar uppstod. De senare 
kan ses som ett resultat av för stora inblandningar 
kimrök och kremservitt. Den blåaktigt grå nyansen 
har hittills betecknats som ”a” i Facit men har 
nu fått byta plats med föregående lilagrå till ”b”. 
Avstämplingar börjar synas från sommaren 1894 
och blir allt vanligare perioden 1895–96.

Den blågrå c-nyansen har i tidigare facitkataloger 
1898 som utgivningsår. En uppgift som inte 
stämmer med verkligheten. En uppställning med 
hundratals stämplade 50-öringar, sorterade årsvis, 
visar att det röda inslaget försvinner runt 1896. 
Inget ”officiellt” färgbyte med gängse normalark 
utfördes i blågrå färg. 

C-nyansen är enligt mitt sätt att se resultatet 
av en successiv färgförändring från blåaktigt grå 
till blågrå utan något bestämd tidsangivelse. Då 
blågråa exemplar dyker upp redan 1896 har årtalet 
korrigerats i katalogen.

Skillnaden mellan blåaktigt grå och blågrå är 
ibland hårfin. Som vid all nyansering gäller det 
att ha tillgång till ett omfattande material för att 
kunna fastställa gränsdragning mellan närliggande 
nyanser.

1904 ändrades färgen till olivgrått. Anledningen 
var då att undanröja förväxlingsrisk med de samtida 
kurserande blå 20-öresfrimärkena, i synnerhet den 
skifferblå nyansen av 20 öre.

a. lilagrå 1891 (normalark)           b. blåakt grå 1894            c. blågrå 1896                       d. olivgrå, olivakt grå 1904
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Ny färgindelning för F59 i Facit Special Classic 
2019:
a. lilagrå, ofta på gulakt ppr (1891) [1.4 mill].
b. blåakt grå-matt blåakt grå (1894).
c. blågrå (1896).
d. olivgrå-olivaktigt grå (1904).

Peter Lorentzon/
Expertrådet

Referenser:
Oscarsperiodens Frimärken 1885–1911
Sveriges Frankotecken Handbok del 1 – 1961
Facit Special Classic 2018
Postmuseum, Stockholm
Leveranskvitton frimärksförrådet
Riksarkivet, Arninge
Olle Pettersson, Stockholm
Tobias Rein, Stockholm
Arkiv- och efterforskning – P Lorentzon

F59. 50 öre med de tre första nyanserna. Observera att den tidigare b-nyansen lilagrå nu betecknas som a.

Mullsjö med runt 5 500 invå-
nare ligger 25 kilometer från 
Jönköping. Kommunen har 
en hel del industri men man 
kan nog tänka sig att många 
Mullsjöbor pendlar till arbeten 
i Jönköping.

Här finns en av landets få privata 
lokalposter. Faktum är att Mullsjö 
Lokalpost under ledning av Sven-
Allan Egerbo har varit verksam 
allt sedan 1996.

Hittills har Mullsjö Lokalpost 
gett ut 68 olika frimärken. Den 
senaste utgåvan kom den 3 de-
cember 2018. Frimärket har 

valören 4 kronor vilket är portot 
för brev som väger högst 50 gram. 
Med tanke på att Postnord tar 9 
kronor för samma tjänst uppskat-
tas säkert det låga priset av många 
kunder. Lokalposten betjänar 
dock enbart tätorterna Mullsjö 
och Sandhem.

Det nya frimärket trycktes i en 
upplaga på 6 000 exemplar och 
det är linjetandat. Motivet är 
Mullsjö i vinterskrud.

Frimärket kan beställas direkt 
från Mullsjö Lokalpost, Box 
806, 565 18 Mullsjö. Glöm inte 
att lägga till 12 kronor för porto. Christer Brunström

Vinterprakt i Mullsjö
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Detta galleri inleder jag för ovanlighetens skull 
med ett par utländska kort. Detta är ett tecknat 
reklamvykort från Schreibers hotell i schweiziska 
Rigi-Kulm, stämplat så tidigt som 1894.

Nytt år och nya vykortsgalleriet, och jag har 
en lång lista på olika områden jag ska visa och 
berätta om i år. Men innan vi kommer in på årets 
första galleri så vill jag först tacka alla som hört 
av er angående mina vykortskåserier med frågor, 
kommentarer och önskningar.

I förra numret visade jag ett kort med björnar som 
överlämnade räkningar, och där jag undrade över 
dess egentliga innebörd. Och där har jag fått ett 
antal förklaringar, de flesta ganska samstämmiga, 
tack för det. Och så får jag lite pinsamt be om ursäkt 
för mitt klavertramp angående det andra kortet som 
jag tillskrev T.N.

Jag kallade honom för Torsten Nilsson istället för 
Tage Nilsson som han naturligtvis heter. Var namnet 
Torsten kom ifrån vet jag inte, jag har ju samlat på 
Tages kort i många år men så blir det ibland när 
tangentbordet rasslar fortare än hjärnan hinner med. 

Nå, nog om detta, nu över till detta nummers 
vykortsgalleri som skall handla om login och över-
nattningens historia på vykort. Jag har ju i tidigare 
nummer visat kort från olika sorter av institutioner 
i samhället. I nummer 58 var det om caféer och nu 
blir det om gästgiverier, pensionat, vandrarhem och 
inte minst hotell.

Människan har historiskt sett i alla tider varit ett 
vandrande folk, en del var nomader, en del var 
köpmän, andra färdades för att göra nya upptäckter 
eller finna nytt land, och alla behövde någonstans 
att övernatta, få mat eller skydd. I början fick män-

niskor slå läger i det fria eller i tillfälliga läger, men 
så småningom uppstod det enklare gästgiverier och 
härbärgen.

Redan i det gamla Egypten och Grekland kunde 
resande ta in på härbärgen och detta utvecklade 
sig så småningom till den hotellverksamhet vi har 
i dag. I Sverige så tillkom en stadga år 1535 om 
att det skulle uppföras tavernor utefter de större 
stråkvägarna, för resande som kom till fots eller på 
häst. Detta hade diskuterats redan på 1300-talet, 
eftersom det bara hade varit kungen som alltid hade 
rätt till mat och logi.

Så småningom växte det upp små gästgiverier utefter 
de större vägarna och de blev därefter till pensionat 
och hotell. Vi fick även vandrarhem, det första 
öppnades i tyska Altena 1909 i en gammal borg. 
Sveriges första öppnades i Gränna 1933 och kostade 
50 öre för en natt om du hade med dig egna lakan.

Hotell Bloms i Göteborg var Sveriges första hotell 
och öppnades 1808. År 1812 uppfördes den första 
byggnaden som från början var avsedd som hotell, 
hotell Göta Källare i Göteborg. Världens äldsta 
hotell som fortfarande är i drift är Nishiyama Onsen 
Keiunkan i Japan som öppnade redan år 705.

Och med denna tyvärr inte alltför djuplodande 
information så låter vi ögonen få sin del och tittar 
på detta galleris vykort.

Gruss Aus  John
e-mail:  grafzeppelin17@hotmail.com

VYKORTSGALLERIET Nr 60
Av John Fritz

Även detta kort är ett tecknat reklamvykort, och 
från hotell Union i tyska Lübeck. Kortet är skrivet 
och skickat från Malmö 1904 till en fröken Alfrida 
Larsson med adress i Limhamn. 
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Privattagna fotografiska 
kort är bland de allra trev-
ligaste, och eftersom de 
oftast är framställda i liten 
upplaga så är de mindre 
vanliga än förlagskort. Det-
ta ypperliga kort föreställer 
gästgiveriet i Västanfors 
och är en bokningsbekräf-
telse från den 27/6 1912.

Detta tidiga kort från 1906 
uppvisar en idyll som man i 
dag bara ser på vykort. År-
jäng med ett litet torg, och 
till höger en diversehandel, 
och troligtvis ytterligare en 
butik i vänsterkant. Samt 
ett hus som har både ett 
café och på övervåningen 
resanderum, något som var 
vanligt i början av förra 
seklet.

I småländska Lidhult i Kro-
nobergs län fanns det en 
gång detta lilla pensionat 
med café och resanderum. 
Ett pensionat tillhandahöll 
inte bara logi, utan också 
all mat för de gästande, 
medan ett resanderum var 
det allra enklaste boendet 
med oftast bara en säng i 
ett litet rum. Kortet från 
1940-talet.
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Ytterligare ett hotellreklamkort, och i detta fallet 
från två hotell på samma kort. Grand Hotell och 
Savoy Hotell i Göteborg med förmodligen samma 
ägare, under båda står det Direktion Carl Linder.

Även nästa kort är från de båda föregående hotel-
len, fast nu i en fotografisk version. Hotellen låg på 
Södra Hamngatan och på kortet syns också spår-
vagnstrafiken som går på samma plats ännu i dag.

Skånska Onslunda ligger på Österlen i nuvarande 
Tomelilla kommun. Hotellet gör också reklam för 
matrum & café och i bakgrunden syns Bazaren och 
en diversehandel. Folk har radat upp sig på detta 
vackert kolorerade kort från cirka 1910.

Söderköping, cirka 1,5 mil söder om Norrköping, 
ligger vackert beläget vid Göta kanal. Stadshotellet 
stod klart i januari 1911, och detta kort skickades 
fem månader senare. Hotellträdgården beskrevs 
några år senare i DN som Sveriges vackraste.

Vi håller oss i Göte-
borg, och ett vackert 
tecknat och kolorerat 
reklamvykort. Palace 
hotell ligger också 
vid hamnkanalen 
och med spårvagnar 
utanför entrén. Kor-
tet är postgånget till 
Skövde 1918.
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Utefter Västra stamban-
an, någon mil sydväst om 
Hallsberg, ligger Vretstorp.
När järnvägen stod klar 
1862 fick småorter ett rejält 
uppsving, så även Vretstorp 
som hade sin blomstringstid 
omkring 1900. När järn-
vägslinjer drogs fram växte 
behovet av resanderum och 
hotell, främst för att alla 
handelsresande då hade 
sin guldålder. Detta är ett 
vykort som har det mesta; 
utöver hotellet så finns både 
en diversehandel och ett 
vackert hästfordon. Kortet 
från 1911.

I samband med järnvägens 
intåg runt om i landet dök 
det upp en ny sorts hotell i 
samhället, nämligen järn-
vägshotellen. Järnvägsho-
tellen låg nästan alltid i di-
rekt anslutning till järnväg-
stationerna vilket gjorde 
det bekvämt för de resande 
som skulle övernatta. Detta 
trevliga kort visar järnvägs-
hotellet i Eslöv, en station 
utefter Södra stambanan. 
Cirka 1910.

1916 fick en fröken Tea 
Gustafsson i Stockholm det-
ta fina kort från en beund-
rare som övernattade på 
Järnvägshotellet i Tranås. 
Tranås som även det ligger 
utefter Södra stambanan 
mellan Nässjö och Mjölby 
var, och är fortfarande en 
kurort. Tyvärr är Tranås 
i dag en ort där de flesta 
fjärrtåg far förbi.
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Nu blir det en hel serie med hotellkort från en och 
samma ort, nämligen Mölle. Mölle var från bör-
jan ett fiskeläge men blev i slutet av 1800-talet en 
populär turistort. Här ett underbart kolorerat kort 
från 1900 med hotell Mölleberg.

Det fanns ett stort antal 
hotell i Mölle med tanke 
på ortens storlek. Detta 
underbara kort visar ho-
tell Lindström med folkliv 
och en bil. Ordet Mölle 
kommer troligen från or-
det mölla, en vattendriven 
mölla som låg strax norr 
om Kullabergsvägen.

Mölle blev den kanske största semesterorten i 
Sverige i början av förra seklet, mycket på grund 
av dess vackra läge vid Öresund och med Kullens 
naturområde. Här ett vackert kort av hotell Kulla-
berg med en av hotellets hästskjutsar i förgrunden.

Utöver det natursköna läget så fanns det en båtlinje 
som gick mellan Mölle och Köpenhamn, något som 
gjorde att Mölle fick många danska besökare. Här 
ett vykort med hotell Korfitzon med en mängd gäster 
framför det ståtliga hotellet, kortet från cirka 1910.

Samma byggnad, men nu heter det pensionat Jöns-
son och nu är det 1930-tal. En av orsakerna till de 
många hotellen var också synden i Mölle, Sveriges 
första gemensamma bad för män och kvinnor som 
tillkom 1905. Det låg i Ransvik strax norr om Mölle.
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Vi håller oss i Skåne, och här ett vackert kolorerat 
kort som visar oss en ståtlig byggnad i Landskrona, 
ett femvåningshus som är stadens stadshotell. Lägg 
märke till de två ungarna som tittar ut från ett 
fönster i kortets vänstra sida.

Ett kort från samma hotell, stadshotellet i Lands-
krona, men här ett fint interiörkort. Man hade 
tydligen både matsal och café. Avsändaren hade 
tydligen det gamla året i huvudet, för på framsidan 
står det 1901, men kortet är stämplat 1902.

Oskarshamn, en betydande hamnstad på den små-
ländska ostkusten hade ganska många hotell. Hotell 
Svea låg en bit upp från hamnen, och hade som 
synes både matservering och café. Kortet skickat 
till Mönsterås 1903

Jag avslutar de svenska korten med ett kort som 
visar det enklaste av alla typer av boende för gäster, 
nämligen ett vandrarhem. Ihreviken på norra Got-
land har ännu i dag ett vandrarhem, troligen lite 
modernare än på detta 50-talskort.

Jag är väldigt förtjust i kort som har antingen fordon 
eller ett rikligt folkliv, helst både ock. Detta kort som 
avbildar hotellet i småländska Urshult har några 
fina bilar parkerade framför hotellet. Oskrivet kort 
från 1920-talet.

Även Traryd är en liten småländsk ort, ligger i 
Markaryds kommun, och som många andra små-
orter fick den ett uppsving när järnvägen kom till 
byn i slutet av 1890-talet. På detta 40-talskort ser 
vi hotellet med affär i bottenvåningen.
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Dom sista fyra korten får i vanlig ordning bli ut-
ländska, och vi börjar med ett danskt kort. Ett 
trevligt kort på Skovshoved hotell där fotografen 
dessutom fått med en spårvagn. Kortet är stämplat i 
Charlottenlund 1907, så kanske hotellet ligger där.

Hotell är ett vanligt motiv på amerikanska vykort, 
men det här motivet är lite annorlunda eftersom det 
är ett reklamvykort. Hotell Ambassador i Denver, 
Colorado, som i sin reklamtext på baksidan upp-
lyser om att hotellet är brandsäkert.

Även i Köpenhamn fanns ett hotell som hette Svea, 
och eftersom ägaren bar namnet Oscar Nilsson 
kan man nog utgå ifrån att ägaren var svensk och 
hyllade moder Svea med sitt hotellnamn. Detta fina 
kort skickades till Huskvarna 1913.

Då var vi framme vid galleriets sista kort för denna 
gång. Vi tar oss tillbaka till Köpenhamn och hotell 
Cosmopolite som på detta underbara färgkort visar 
upp sin vinterträdgård. Här kunde gästerna intaga 
sin måltid omgiven av växter och dagljus.
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......................................................................
Færøske frimærker

Posta Færøerne – et af de mindste post-
væsener i verden, men kendt for sine store 
ideer. Posta Færøerne har siden 1976 ud-
givet unikke, flotte og kreative frimærker, 
som har opnået anerkendelse i hele verden.

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Færøerne

Tel. +298 346200 
stamps@posta.fo

Bestil nemt og bekvemt på 
www.stamps.fo

Provisorier fra 1919

Mangel på frimærker gjorde det i 1919 nødven-
digt at overprinte frimærker for at imødekomme 
efterspørgslen. Defor blev 4 øre frimærker over-
stemplet med 2 øre, da der var mangel på 2 øre 
frimærker. Det såkaldte stolebensoverstempel.

Frimærkerne i miniarket illustrerer selve stolebens-
stemplet samt et af de forslag, som postekspedi-
ent Godskesen Andersen lavede i sin tid. 

Design: Kári við Rættará

Olaus Magnus Carta Marina 1539

Med denne frimærkeserie vil POSTA mindes 
historiske kort af Færøerne.

Olaus Magnus Carta Marina fra 1539 regnes 
som et af de smukkeste kort, fyldt med farve-
rige illustrationer hvor havområderne er ud-
styret med hvaler, havmonstre og skibe. Kortet 
er et eksempel på afbildning af Færøerne før 
oplysningstiden.

Design: Kim Simonsen
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Nya frimärksutgåvor från Norden
Perioden 31 januari – 6 mars

Åland  1 februari

Segelfartyg V
Två märken i valörerna 1,40 och 1,60 euro. 
Utges i ark om 2 x 12 märken. Konstnär: Al-
lan Palmer. Tryck: 4-färgsoffset hos Bpost. 
Upplaga: 110 000 av vartdera märket.

Frankeringsetiketter – Hackspettar
Fyra etiketter i valören 1,60 euro. Konstnär: Bo Lundwall. Tryck: 4-färgsoffset hos Walsall Security 
Printing.

Island  7 februari

Isländsk design IX – Landskapsarkitektur
Fyra märken i valörerna 50g inland, 50g Europa, 50g utanför Europa samt 250g till Europa. Utges i ark 
om tio märken. Design och foto: Örn Smári Gíslason. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing. Upplaga: 
70 000 av vartdera 50-gramsmärke samt 35 000 för 250-gramsmärket. Nr 677 A–D.

Republiken Island 75 år
Ett märke i valören 50g inland. Utges i ark om tio märken. Design: Hörður Lárus-
son. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing. Upplaga: 70 000 märken. Nr 676A.
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Norge  15 februari

Norge – 50 år som oljenation
Ett märke i valören 16 kronor. Utges i ark om 50 märken. Design: Enzo Finger. Tryck: Offset hos Joh. 
Enschedé Security Printing. Upplaga: 1 080 000 märken. NK 2001. Bild på motivet var inte tillgänglig 
inför pressläggningen.

Vestmannaöarna – 100 år som köpstad
Ett märke i valören 50g inland. Utges i ark om tio märken. 
Design: Hlynur Ólafsson. Tryck: Offset hos Cartor Security 
Printing. Upplaga: 600 000 märken. Nr 678A.

Islands postbudsförening 100 år
Ett märke i valören 50g inland. Utges i ark om tio märken. Design: Örn Smári 
Gíslason. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing. Upplaga: 60 000 märken. 
Nr 679A.

Färöarna  25 februari

Färöarna på historisk sjökarta
Tre märken i valörerna 11, 17 och 27 
kronor. Utges som enkelmärken och 
i miniark. Design: Kim Simonsen. 
Tryck: Offset hos Cartor Security 
Printing, Frankrike. FO 900–02.

Island  forts.
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Leynavatn och Eiðisvatn
Två märken i valören 19 kronor. Utges i häften om sex märken. 
Foto: Olaf Olsen och Saviout Mifsud. Tryck: Offset hos Cartor 
Security Printing, Frankrike. FO 903–04.

Det kommer inga frimärksnyheter från Sverige, Danmark, 
Finland eller Grönland under den aktuella perioden.

Färöarna  forts.

SEPAC 2019 – Bondehuset i Kirkjubø
Ett märke i valören 19 kronor. Foto: Ólavur Frederiksen. Tryck: Offset 
hos La Poste, Frankrike. FO 905.

Här presenteras Facits numrering av nya svenska utgåvor. Vi reserverar oss för senare ändringar.

Datum  Utgåva   Beskrivning          Valör         Facit nr

2018–11–01 Jul – Jenny Nyström Tomte som skriver         Julpost         3249
  Jul – Jenny Nyström Flicka med paket          Julpost         3250
  Jul – Jenny Nyström Tomte i skogen          Julpost         3251
  Jul – Jenny Nyström Tomtar i luftballong         Julpost         3252
  Jul – Jenny Nyström Tomte vid fönster          Julpost         3253
  Jul – Jenny Nyström Barn på kälke          Brev         3254
  Jul – Jenny Nyström Häfte 2 x 5 (3249–3253)                   SH109
  Jul – Jenny Nyström Motivblad                    Mb460

  Vinterfåglar  Talgoxe           Brev         3255
  Vinterfåglar  Sidensvans          Brev         3256
  Vinterfåglar  Domherre, hona          Brev         3257
  Vinterfåglar  Domherre, hane          Brev         3258
  Vinterfåglar  Steglits           Brev         3259
  Vinterfåglar  Grönfink          Brev         3260
  Vinterfåglar  Rödhake           Brev         3261
  Vinterfåglar  Blåmes           Brev         3262
  Vinterfåglar  Pilfink, hane          Brev         3263
  Vinterfåglar  Pilfink, hona          Brev         3264
  Vinterfåglar  Häfte 1 x 10 (3255–3264)                   SH110
  Vinterfåglar  Motivblad                    Mb461

stamps.gl
facebook.com/stamps.gl

POST Greenland · Filatelia
Postboks 121 · 3913 Tasiilaq

Grønland · Tlf. +45 7026 0550
E-mail: stamps@telepost.gl

Frelsens Hær i Grønland
– modtager af tillægsværdi-frimærket 2019

Det gode sociale sigte var igen i fokus, da 
vi den 21. januar 2019 udgav årets tillægs-
værdi-frimærke. For Grønlands knap 900 
hjemløse lever under barske vilkår. Frel-
sens Hærs varmestue i Nuuk er derfor et 
populært tilholdssted for landets udsatte. 
”Willams Cafe” danner således rammen 
om Frelsens Hærs varmestue. Her tilbydes 
gratis morgenmad og billig frokost, og 
køen er ofte lang.

I 2015 overtog majorer i Frelsens Hær, Kurt 
og Helle Pedersen, ansvaret for arbejdet.

21012019A

01100644
Tillægsværdi 2019.
Frelsens Hær i Grønland
Kunstner: Maria Panínguak’ Kjærulff
Valør: DKK 15,00 + 1,00
Udgivelsesdag: 21. januar 2019
Frimærker per ark: 10
Ydre mål: 40,00 x 28,50 mm
Format: G – liggende
Trykkemetode: Offset
Papir: TR4

Photo courtesy of The Salvation Army in Greenland ©
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01106644
Miniark
Tillægsværdi 2019
Frelsens Hær i Grønland
Pris: DKK 64,00
Arkets mål: 100 x 140 mm
Trykmetode: Offset
Papir: TR4

01303088
Souvenirmappe
Tillægsværdi 2019
Frelsens Hær i 
Grønland
Pris: DKK 64,00

Indeholder ét post-
frisk eksemplar af 
miniarket.

”Det er hårdt at være hjemløs. Men at 
være hjemløs her er direkte livsfarligt.”, 
udtaler Kurt Pedersen.

SFF-Frelsens_Haer_2019.indd   1 08/01/2019   11.39
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I juli 1498 upptäckte Christofer Columbus på 
sin tredje resa ön Trinidad där han träffade på 
både kariber och arawakindianer. I och med 
denna upptäckt blev ön en spansk koloni även om 
andra länder har ockuperat den under kortare 
perioder. År 1898 firade man 400-årsminnet av 
öns upptäckt genom att ge ut ett frimärke som 
visar hur det gick till när Columbus steg iland 
på Trinidad.

Trinidad var pionjä-
ren med frimärken 
bland de många brit-
tiska kolonierna. Re-
dan år 1847 kom det 
första frimärket men 
utgivaren var inte öns 
postverk utan David 
Bryce, ägare till farty-
get LADY McLEOD. 
Bryce fick idén att ge 
ut ett frimärke för att 
användas på den post 
som han transporterade mellan huvudstaden Port 
of Spain och San Fernando. Frimärket såldes för 5 
cents vilket var portot för vanliga brev. Frimärket 
makulerades antingen genom att man rev av ett hörn 
eller med ett bläckstreck. Ett vackert bläckannullerat 
exemplar torde vara värt runt 100 000 kronor. Lyck-
ligtvis har Trinidad och Tobago gett ut moderna 
frimärken som uppmärksammar denna klassiska 
raritet för oss med mer begränsade ekonomiska 
möjligheter.

Trinidads egna frimärken gavs ut först år 1851 och 
de föreställer Britannia. De saknar valörbeteckning 
men postpriset var 1 penny. Först 1859 kom 
frimärken med andra valörer. Dessa frimärken 
användes enbart på ön Trinidad.

Trinidad ligger endast en mil utanför Venezuelas 
kust. På 1700-talet kom många slavägare från de 
franska öarna Guadeloupe och Martinique till 
Trinidad vilket förklarar varför befolkningen i 
stor utsträckning har afrikanskt ursprung. När 
slaveriet sedan avskaffades började man importera 
arbetskraft från Ostindien. Trinidad har därför idag 
en mycket blandad befolkning. År 1797 tog britterna 
över Trinidad som blev en brittisk koloni 1802.

I början av 1900-talet upptäckte man olja på 
Trinidad och petroleumindustrin blev snart helt 
dominerande i landets ekonomi. Numera har den 
kompletterats med tillverkningsindustri och turism. 
Trinidad är betydligt mera välmående än flertalet 
andra önationer i Karibien.

År 1595 upptäckte Raleigh Lake Asphalt.

Ön Tobago är till ytan mycket mindre än Trinidad. 
Tobago blev en brittisk koloni 1814 och förblev så 
fram till att kronkolonin Trinidad & Tobago skapades 
år 1899. Ungefär 85 procent av befolkningen på 
Tobago är av afrikanskt ursprung och här spelar 
turistindustrin en betydande roll.

Trinidad & Tobago
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Tobago gav ut sina första 
egna frimärken år 1879. 
Dessförinnan hade man 
under en period använt 
brittiska frimärken. Samt-
liga utgåvor har drottning 
Victoria som motiv och 
en del frimärken är riktigt 
ovanliga.

Trinidad & Tobago blev en självständig stat år 1962. 
Under tiden som brittisk koloni gav man ut några 
mycket intressanta bruksserier med lokala motiv. 
Landet blev sedan republik år 1976 men förblev 
medlem i det brittiska samväldet.

Trinidad är känt för sin fantastiska karneval som 
genomförs strax för påsk varje år i de största städ-
erna Port of Spain och San Fernando. För de läsare 
som är intresserade av sport kan nämnas att det är 
cricket som dominerar stort.

År 1992 firade The Philatelic Society of Trinidad 
& Tobago sitt 50-årsjubileum vilket resulterade i 
nedanstående frimärke.

En av de märkligaste utgåvorna kom år 1914. Ett 
brevmärke med valören one fraction (= ½ penny) 
kunde användas på post den 18 september 1914. 
Postmyndigheterna gav tillstånd att använda 
frimärket just denna dag för att skicka ut ett brev 
som uppmanade mottagarna att stödja en insamling 
till förmån för Röda Korset. I ostämplat skick har 
frimärket ett katalogvärde på £27; brev frankerade 
med frimärket värderas till £225.

Enligt AB Phileas förteckning över världens 
frimärksområden har Trinidad sedan starten år 
1847 gett ut 1 407 frimärken och 58 block. Till 
detta kommer 35 frimärken från Tobago under 
perioden 1879–1896. De två öarna har gemensam 
frimärksutgivning sedan sammanslagningen den 1 
januari 1899. Dessa siffror är synnerligen moderata 
och tyder på en mycket seriös utgivningspolitik.

I motsats till väldigt många andra önationer i 
Karibien har Trinidad & Tobago aldrig hemfallit 
åt att ge ut fullständigt irrelevanta motivfrimärken. 
Samtliga utgåvor har stark anknytning till det egna 
landet och det är tveklöst ett område som man kan 
rekommendera.

Christer Brunström

Faktaupplysningar
Statsskick: Republik
Befolkning: 1 350 000
Huvudstad: Port of Spain
Språk: Engelska
Valuta: Trinidaddollar = 100 cents (ca SEK.1.34)
Filateliservice: Philatelic Service, TTPost, 
240-250 Golden Grove Road, Piarco, 350452, 
Trinidad & Tobago

Köp och sälj på:
www.samlamera.se
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Dagens artikel tar oss till Östergötland, en central 
del i svearnas gamla rike. Befolkningsmässgt är 
residensstaden Linköping störst, nära följd 
av Norrköping. Ytterligare fem städer fanns i 
länet före kommunreformen, nämligen Mjölby, 
Motala, Skänninge, Söderköping och Vadstena.

Här ser vi etiketter från 
residensstaden Lin-
köping, samt nästan 
lika stora Norrköping. 
Tredje största stad i 
Östergötland är Motala, här representerad av en 
rek-etikett från Motala verkstad. Det var en förort 
till själva staden, som växte upp kring företaget 
med samma namn, idag Sveriges äldsta fortfarande 
verksamma verkstadsföretag.

De fyra mindre städerna i länet är Mjölby, Skän-
ninge, Söderköping och Vadstena. På rek-etiketten 
av den äldsta typen från Skänninge ser vi den 
gamla stavningen med e istället för ä. Vadstena är 
känt i hela världen för sitt kloster och den heliga 
Birgitta. När Postverket 1941 gav ut frimärken till 
hennes ära inrättade man på utgivningsdagen en 
tillfällig poststation på orten, varför vi från dessa 
FDC kan hitta etiketter med filialkontor till postens 
samlartjänst PFFS.

Samlare av östgötska rek-etiketter kan inte hitta så 
många fel, men några finns det trots allt. Jag ska 
visa en klassisk felstavning, där det blivit så stor 
skillnad på ortnamnet att postpersonalen redan från 
början verkar att ha reagerat och ändrat etiketterna. 
Ska också visa på ett fel där namnet inte alls är fel-
stavat, men ändå har ett trevligt och uppenbart fel 
som man kan leta efter.

Visar först en korrekt rek-etikett från 1910-talets 
Norrköping. Staden var redan då så stor att 
man redan 1903 inrättat filialpostkontor. När 
filialkontoret nummer 2 vid något tillfälle beställde 
nya rek-etiketter fick man korrekt stavade, men med 
ett stort K mitt i namnet. Om man är medveten om 
detta kan man inte missa varianten.

Bersbo var ett gruvsam-
hälle, nära till Åtvida-
berg. Även här blev det 
fel på 1910-talet när 
initialen byttes ut och 
orten helt plötsligt på rek-etiketterna kom att 
heta Persbo. Den visade etiketten har ett lågt 
inlämningsnummer, så antagligen upptäckte man 
felet omgående och ändrade för hand allteftersom 
etiketterna kom till användning.

Provisoriska etiketter förekommer även i Öster-
götland och jag ska visa några exempel. Det var när 
de ordinarie rek-etiketterna tog slut som man fick 
tillverka provisoriska rek-etiketter, genom att låna 
in från andra poststationer. Att vägra kunderna att 
skicka rekommenderade brev kunde man inte göra, 
bara för att poststationens etiketter hade tagit slut.

På 1910-talet saknade man tydligen rek-etiketter på 
filialkontoret Norrköping 2. Det löste man enkelt 
genom att huvudpostkontoret Norrköping 1 fick 
skjuta till etiketter. Cirka 50 år senare blev Kisa i 
behov av rek-etiketter innan de beställda etiketterna 
hunnit komma. Även här använde man en gummi-
stämpel för att ändra poststationens namn, på de 
inlånade rek-etiketterna från Horn.

Det är alltid roligt för fantasin att samla på sig 
kortlivade poststationer, eftersom man lätt tänker sig 
in i hur det kommer sig att en mycket liten ort får en 
poststation, för att kort därefter åter bli utan. Även i 
Östergötland finns det goda exempel på sådana här 
kortlivade etiketter och jag ska visa några av dem.

Rek-etiketter
Del 42 – Etiketter från Östergötlands län
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Börjar med att visa två exempel från början av förra 
seklet. Bjerka Säby, i södra Linköpings kommun, 
fick 1900 en poststation under eget namn. Redan 
två år senare tog man bort Säby ur namnet så att 
den bara kallades Bjerka. Med samma startår 
som Bjerka Säby skapades även poststationen 
Vadstugan. Underlaget för postala ärenden var så 
litet att efter knappt tre år så lades poststationen 
ner.

I Mjölby kommun ligger Skeppsås, som fick post-
station redan 1875. Poststationen levde kvar i 22 år 
ända till 1897. Det var dock först de två sista åren 
som poststationen erhöll nyheten rek-etiketter, så 
betraktar man hur länge man använt rek-etiketter 
var det under en mycket kort tid. I norra Öster-
götland hittar vi ett modernare exempel på en kort-
livad poststation. Det är Butbro som var poststation 
i cirka tio år mestadels på 1950-talet. Butbros rek-
etiketter är av den för tiden normala typ 5.

En kortlivad, men inte 
helt ovanlig rek-etikett, 
är den som användes 
på huvudpostkontoret i 
Norrköping under namn 
1 K. Denna speciella kassaexpedition hade två 
olika typer av rek-etiketter under fyra års tid, med 
början 1984.

Avslutar dagens exposé med att visa en tillfällig 
poststation som haft egna etiketter. Poststationen 
inrättades så sent som 1965 när svenska scout-
förbundet hade riksläger i närheten av Stegeborgs 
slott och därför döptes lägret till Stegeborgslägren. 
Det är ovanligt att tillfälliga poststationer fick egna 
postala etiketter efter 1960. Efter detta årtal finns 
det bara ett fåtal exempel på att man upprättat 
tillfälliga poststationer med full postal service.

Ifall du är intresserad både av rek-etiketter och av 
Östergötlands posthistoria har jag sammanställt 
ett första utkast till en katalog över de kända rek-
etiketterna. Det är ett litet häfte i färg på 20 sidor. 
Vill du rekvirera detta och hjälpa till att komplettera 
vetandet kan du höra av dig till mig. Det kostar bara 
20 kronor i självkostnadspris, och då ingår frakten. 
Längre fram är mina planer att även för övriga län 
göra någon form av katalogisering av reketiketter.

Har du synpunkter hör gärna av dig på peter_rek@
hotmail.com.

Peter Nordin

Nu är det klart vilka föreningar som vunnit spe-
cialpriser i samband med Frimärkets Dag 2018.

Det var väldigt svårt att utse tre pristagare då det 
var många föreningar som svarade för fina arrange-
mang. Till slut fastnade dock juryn för en kvartett 
i stället för som det först var tänkt en trio. Det gick 
helt enkelt inte att plocka bort en av dem.

Västerås: Bra samarbete med lokal media på ett 
framgångsrikt sätt. Lidköping, Kalmar och Piteå: 
Genomfört ett bra arrangemang, haft ett bra pro-
gram och haft många besökare.

Specialpriserna består av ett särtryck och ett ex-
klusivtryck (okolorerat) av ”Hästsport 2011” per 
förening.

Vi tackar alla som medverkade under Frimärkets 
Dag, grattis till de fyra föreningarna samt ett tack 
till Postnord för priserna.

Frimärkets Dag 2019 blir den 9 november och då 
i anslutning till de frimärken som presenteras den 
7 november.

Per Bunnstad
Förbundskansliet

Vinnare av specialpriser på Frimärkets Dag
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I Filatelisten nr 8 2018 publi-
cerades artikel om tomtemor 
Jenny Nyström (JN). Postnords 
Bulletin har ersatts av informa-
tionsbladet Frimärks-nyheter, 
som är både magert och sent 
utsänt. I kommentarer inför 
julen har inkommit uppgifter.

Julklapp och tomtepost
Postens Nyströmutgåva 2018 
hade som FDC-stämpel en jul-
klapp med texten God Jul. Det är 
en tämligen fantasilös utformning 
och jag tror inte att paketet går 
att identifiera i JN:s bildvärld. 
Paketet från FDC-stämpeln har 
inför julhelgen lagts in också i 
terminalstämplarna.

Julpaket i FDC-stämpel vid Ny-
strömutgåva.

Terminalstämplarnas julpaket 
har hämtats från FDC-stämpeln.

Vinjett på postens FDC-kuvert 
återger en tomte som postar i 
brevlåda. Tidningen Jultomten 
utgavs 1891–1934 där Svensk 
Lärartidning stod som utgivare 
med underrubriken Skolbarnens 
jultidning. I tidningen finns 
en hälsningsruta med rubrik 
”Kära små vänner” eller ”Kära 
småttingar” innehållande kor-
respondens mellan jultomten 
och läsarna. Hälsningsrutan 
innehåller ofta en vinjett relaterad 
till brevskrivning. Vinjetten är i 

flera fall gjord av JN. Vinjetten på 
FDC-kuvertet med jultomte vid 
brevlåda återfinns i två årgångar: 
Jultomten 1904 och 1918.

FDC-vinjett återfinns i Jultomten 
1904 och Jultomten 1918.

Hälsningsrutan i Jultomten 1897 
innehåller en filatelistisk touch 
då man återger det årets jubi-
leumsbrevkort försett med min-
nespoststämplarna från det årets 
Stockholmsutställning. Kortet är 
fiktivt adresserat till ”Jultomtens 
alla små vänner rundt kring hela 
Sverige!”

Riktiga vykort
För knappt tio år sedan intro-
ducerade posten i Sverige vad 
man kallade Riktiga vykort. Via 
mobiltelefon eller dator kan man 
med eget valt motiv eller postens 
valda motiv sända fysiskt vykort 
med personlig hälsning till mot-
tagarens brevlåda. 

En författartrojka anförda av fila-
telinestor Gunnar Dahlvig skrev 
om ”Riktiga vykort och andra 
udda helsaker” i Motivsamlaren 
nr 30 våren 2012 med komplet-
tering i Motivsamlaren nr 36 
våren 2015.

Posten väljer motiv för det tryckta 
värdetecknet och vid helger byter 
man till anknytande tema. Vid 
årets julhelg har man lagt in ett 
JN-motiv. Det rör sig sannolikt 
om ett motiv som valdes bort när 
man skulle göra urvalet med fem 
motiv för 2018-års julfrimärks-
häfte. Man har utgått från julkort 
AE nr 9760 med en tomte med 
julpaket framför julgran. Kortet 
finns i några olika versioner, utan 
eller med varierande julhälsning 
på paketet. För värdetecken till 
Riktigt vykort har valts motiv 
med pakettexten ”God Jul”. Vid 
jämförelse med de fem frimär-
kena kan noteras att formgivaren 
Gustav Mårtensson inte fått med 
sina initialer GM i värdetecknets 
nedre marginal.

Värdetecken för Riktigt vykort 
kombinerat med ”Prioritaire” 
påtryck indikerar att kortet kan 
sändas till hela världen.

Julkort AE nr 9760 med tomte-
motiv utgör förlaga till värde-
tecknet för Riktigt vykort.

Mer om Jenny Nyström
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Postnord Frimärken erbjöd en 
premie till dem som köpte för visst 
belopp av julfrimärksutgåvan. 
Premien utgjordes av fem vykort 
i storlek A5 med JN:s tomte-
frimärken. Men posten deltar i 
allmän mobbning av dem som 
står utanför den digitala världen. 
Premien erbjöds endast till dem 
som gjorde beställning via hem-
sidan.

Hjärt-Lungfonden
Hjärt-Lungfonden utgav inför 
julhelgen nytryck av vykort med 
JN:s julbrevmärke från 1912. 
När man år 1979 gjorde nytryck 
rörde det sig om faksimil av 1912-
års vykort. Vid årets utgåva har 
man gjort en friare återgivning. I 
nedre delen av vykortets bildsida 
har tillförts JN:s signatur. På 
adressidans nedre vänstra del 
återges i ganska svagt tryck ett 
av de 25 motiv som 1993 utgavs 
som julbrevmärke. Märket som 
valts visar hur en tomte ristar 
in budskapet Gott Nytt År i en 
björk. Detta är ett JN-kort som 
även finns anpassat för finska 
marknaden och då försett med 
nyårshälsning på det för oss så 
märkliga finska språket.

I bildsidan av Hjärt-Lungfondens 
nyutgåva 2018 av vykort från 
1912 har konstnärssignatur till-
fogats i nedre marginal.

Litet suddig återgivning av brev-
märke i nedre vänsterdel av vy-
kortets adressida.

Julkortsmotivet med tomte som 
ristar nyårsbudskap, här i finsk 
version.

Nyströmutställningar
”Inte bara tomtar!” var rubriken 
för en liten, tillfällig utställning 
på Postmuseum fram till julgrans-
plundring den 13 januari 2019. 
Man konstaterade att självklart 
finns en del julmotiv, men även 
litet annat smått och gott.

OBS! Utställning på Sven-Harrys 
Konstmuseum vid Vasaparken i 
Stockholm med slutdatum den 
17 februari 2019 med cirka 100 
verk av JN, allt från tiden på 
Akademien till några av hennes 
sista illustrationer. En del av 
verken har tidigare aldrig visats. 
Genom generösa inlån från 
privatpersoner fick dessa verk 
nu äntligen se offentlighetens ljus. 

Jag besökte utställningen då 
Göran Ståhle bjöd på initierad 
visning där han anknöt till att 
han även guidat vid den tidigare 
största JN-utställningen, på 
Nationalmuseum 1996. Ståhle är 
en smittande guide med motto: 
”Tro inte att det tar en kvart att 
gå igenom en konstutställning!” 
Göran Ståhle har i sin bok Mellan 
konsten och publiken samman-
fattat sin inställning till hur man 
tillgodogör sig konst.

Ur privat samling kunde visas 
förlagan till det vykort som 1971 
utgavs som ett av fem motiv i 
frimärkshäftet ”Gammaldags 
jul”. Den intresserade vykort- 
och/eller frimärkssamlaren med 
objekten på näthinnan kunde nu 
studera och finna att i frimärket 
har man beskurit i ytterkanterna.

Konstverk som legat till grund för 
JN vykort AE 9144.

Inför frimärksutgivningen i 
”Gammaldags jul” 1971 har 
i ytterkanterna gjorts små be-
skärningar.

Postogram
Det har diskuterats om Posto-
gramblanketter kan anses vara 
filatelistiskt material. De är 
utgivna av posten kopplade 
till postogramkuvert (helsak). 
Gunnar Dahlvig har i Motiv-
samlaren nr 6 våren 2000 givit sin 
uppfattning: ”Enligt min mening 
ja, de är utgivna av posten, men 
de kräver stort utrymme och 
man bör göra avvägning om de 
verkligen tillför samlingen något 
väsentligt…”. Om man känner sig 
tveksam till om Postogram utgör 
filatelistiskt material så kan de 
utan hämningar inordnas i en 
Open-samling.

Som mittuppslag i Julbocken 
1915 ligger ett JN-sagomotiv 
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”Prinsen och prinsessan från 
drömland”. Denna bild utgavs 
1990 och ny upplaga 1994 
som Postogramblankett. På 
blankettens baksida har Bengt 
Lagerkvist (känd från TV:s 
Konstalmanacka) presenterat JN.

Jenny Nyströms sagomotiv i 
Postogram.

När vi nu stigit in i året 2019 av-
rundar jag med att anknyta till vad 
som JN för precis hundra år sedan 
återgav som jultidningsomslag. 

Kring Granen och Brasan är 
jämte Julklockan den jultidning 
som JN har g jor t de f lesta 
illustrationerna i. Kring Granen 
och Brasan utgjorde tidningen 
Barnavännens julnummer, en 
av flera tidningar som utgavs av 
Svenska Missionsförbundet. JN 
illustrerade mellan 1889–1923.

Omslagsbilder anknyter ofta till 
tidningens namn. Omslag till 
Kring Granen och Brasan borde 
då återge en familj som kurar 
skymning vid en pyntad gran med 
en sprakande brasa i bakgrunden. 
Men flera av JN:s omslag till 
Kring Granen och Brasan återger 
frisksportaraktiviteter.

Omslaget till Kring Granen och 
Brasan 1919 visar i förgrunden en 
vacker skridskoåkande flicka och 
i bakgrunden en slottsbyggnad. 
Det är roligt att kunna konstatera 
att slottet är en verklig byggnad, 
nämligen Gripsholms slott vid 

Mariefred. Denna bild är en av 
mina favoriter bland annat genom 
att den liksom julbrevmärket 
1912 går att geografiskt förankra.

Arne Karlsson

Tidningsomslag med Gripsholms 
slott som bakgrund.

Vi kan konstatera att det under 2019 inte kom-
mer att anordnas någon nationell utställning i 
Sverige som uppfyller de behov utställare har att 
kvalificera sig för kommande nordiska och inter-
nationella utställningar. Utställningskommittén 
har därför beslutat arrangera en kvalificerings-
utställning på nationell nivå, kallad Postex 2019, 
i Jönköping den 28 april 2019.

Utställningen kommer inte att vara offentlig utan 
tillgår så att utställarna sänder eller personligen 
överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedömas 
av en jury, på vanligt sätt utsedd av Utställnings-
kommittén. Inga medaljer kommer att delas ut, 
endast bedömningsprotokoll och diplom.

Postex 2019 är en nationell utställning, öppen endast 
för dem som tidigare kvalificerat sig på regional 
nivå. Det innebär för seniorer att ett exponat måste 
ha erhållit minst 65 poäng vid regional utställ-
ning eller motsvarande i övriga nordiska länder. 
Exponat som tidigare har uppnått 75 poäng eller 
däröver vid nationell utställning kan inte ställas 

ut. För ungdomar gäller att exponatet måste ha 
uppnått minst 50 poäng vid regional utställning. 
Ungdomsexponat som tidigare uppnått 60 poäng 
eller däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng 
eller däröver i åldersgrupperna B och C kan inte 
ställas ut.

Exponat som deltar i den regionala utställningen 
Ienecopia 2019 kan anmälas till Postex 2019. 
Särskild anmälan erfordras dock för Postex 2019. 
Förutsatt att ovan angivna kvalificeringsgränser 
uppnås i Ienecopia 2019, deltar exponatet då även 
i Postex 2019, som genomförs efter att juryarbetet 
i Ienecopia 2019 avslutats. För exponat som ställs 
ut vid Stockholmia 2019 får där uppnådda resultat 
tillgodoräknas motsvarande en nationell utställning.

Anmälan om deltagande ska vara Postex 2019 
tillhanda senast den 15 februari 2019 och sänds 
till Bengt Bengtsson, Snidaregatan 8, 432 43 
Varberg. Specialreglementet för utställningen och 
anmälningsblankett kan beställas på tel 070–585 
07 49 och e-post bengt@bengtsson.org.

Nationell bedömningsutställning Postex 2019

Från 1 januari 2019 befinner sig Skanfil Sverige i Uppsala. 
Vår nya adress är Danmarks-Bärby 32, 755 98 Uppsala. 
 
Här tar vi emot inlämningar till alla våra auktioner:
frimärken, vykort, mynt, sedlar och diverse samlarföremål.  

Besök gärna vår nätbutik www.posthistoria.se där det finns  
ca. 90 000 frimärksobjekt. 

Skanfil Sverige har flyttat

www.skanfil.no  Danmarks-Bärby 32, 755 98 Uppsala / 08-26 27 33/ sverige@skanfil.no

 

Ny  
adress!
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Redan på 1860-talet började man förfalska fri-
märken för att lura oss samlare. Sedan dess har 
förfalskningar varit ett ständigt problem. Idag 
används särskilt elektroniska auktionssajter för 
att marknadsföra alla dessa märken som inte på 
något sätt är det som säljarna vill påskina.

Ett problem i sammanhanget är att väldigt många 
samtida samlare helt saknar kontakter med andra 
kollegor och därmed inte har tillgång till den 
kunskap som gör det möjligt att undvika inköp av 
dubiöst material.

Under ett besök i Berlin passade jag på att besöka 
antikmarknaden bakom Ostbahnhof. Där träffade 
jag på en säljare som hade ett stort antal instickskort 
med diverse frimärken ”utgivna” under andra 
världskriget. Varje kort kostade 2 euro. Redan priset 
tydde på att det han erbjöd nog inte var äkta vara.

För att få material till den här artikeln investerade 
jag sex euro i tre kort. Jag frågade naturligtvis 
säljaren om märkenas ursprung och han uppgav 
då att de ingått i en samling han köpt. Med tanke 
på att det fanns många av samma märken var hans 
förklaring osannolik. Han menade att de var mycket 
billiga och att de kunde tjäna som ”luckfyllare”.

Låt oss titta lite närmare på mina inköp. Först ut 
är fem frimärken övertryckta för att användas av 
tyska styrkor på Spitzbergen, huvudön i Svalbard. 
Det finns som bekant stora restupplagor av de 
bruksfrimärken föreställande Adolf Hitler som 
gavs ut 1941. 

De kan än idag be-
traktas som massvara 
men genom at t  låta 
övertrycka dem med 
Spitzbergen och fyra 
svastikor har en påhittig 
person skapat ett objekt 
som finns att köpa på 
bland annat eBay för 
mer än 50 kronor per 
styck. Det finns till och 
med flera olika varianter 
av dessa övertryck. Den USA-baserade säljaren på 
eBay beskrev dem som ”private stamps”.

Just dessa märken kan inte ens användas som 
luckfyllare eftersom tyskarna aldrig gav ut några 
frimärken för vare sig Spitzbergen, Svalbard eller 
Norge. Den som har köpt dessa frimärken har helt 

enkelt betalat pengar för något som är helt påhittat 
och som är tillverkat helt nyligen för att lura 
godtrogna samlare.

Staden Pleskau (Pskov) i Ryssland hade mycket 
riktigt frimärken under den tyska ockupationen. 
Under perioden 1941/42 gav man ut ett frimärke 
med valören 60 + 40 kopek föreställande Jungfru 
Maria med Jesusbarnet.

Detta frimärke kom i olika utgåvor och trycktes i 
små ark om tio. De är tandade 11¼ på samtliga sidor 
och bildformatet är 26 mm x 34 mm.

Säljaren i Berlin erbjöd fyra olika märken (varav ett 
hade en mer eller mindre korrekt färg). I motsats 
till originalen är förfalskningarna tandade 13¼ 
och formatet är betydligt mindre eller 22 mm x 29 
mm. Förfalskningarna är dessutom endast tandade 
på tre sidor.

Äkta frimärke.          Falskt frimärke.

De äkta frimärkena från Pleskau är ovanliga utan 
att vara rariteter. De finns också i form av block 
som har höga värderingar.

Även i Ukraina löste man akuta postala problem 
genom att ge ut provisoriska ockupationsfrimärken. 
Så var fallet i distriktet Wosnessensk i februari 1942.

Man gav då ut två frimärken med valörerna 60 
kop. och 1.20 Krb i mycket enkelt utförande. Dessa 
märken är tandade 8 och utgivna utan gummering.

Utgåvan från Wosnessensk är sällsynt; av valören 60 
kop. trycktes endast 1 250 exemplar. Man köper inte 
dessa frimärken av vem som helst utan från någon 
som kan garantera att de är absolut äkta.

Förfalskarnas marknad
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Min säljare i Berlin 
s å ld e  e t t  s l a g s 
fantasiutgåva efter-
som märket tycks 
ha båda valörerna 
på en gång. Det är 
gummerat och har 
samma tandning 
som de förfalskade 
f r imä rkena f rån 
Pleskau.

För den som har tillgång till bilder av den äkta varan 
är det nog inget större problem att skilja agnarna 
från vetet eftersom det falska märket uppvisar 
många olikheter med det äkta märket.

De som säljer denna typ av falska frimärken 
beskriver dem ofta som ”okända” och man överlåter 
åt köparen att avgöra om de är äkta eller inte.  Redan 
beskrivningar av detta slag skall genast tolkas som 
en varning att någonting är minst sagt tveksamt.

Man får bara hoppas att samlare inte har investerat 
alltför mycket pengar i material av ovan beskrivna 
typ.

Christer Brunström
Falskt frimärke från 
Wosnessensk.

Rikard Azelius från Lund blev den förste mot-
tagaren av SSPD:s uppmuntringspris. SSPD, 
Sällskapet för svensk posthistorisk dokumenta-
tion, har instiftat priset för att uppmuntra post-
historisk forskning och dokumentation.

Priset ska delas ut till någon som gjort en betydande 
insats inom ett svenskt posthistoriskt område, ge-
nom att exempelvis publicera en ny posthistorisk 
studie eller visa upp en ny posthistorisk samling 
på en utställning.

Rikard Azelius ställde i somras ut ett exponat 
med titeln ”Postkonventionerna mellan Sverige 
och Frankrike 1855–1875” i regional klass på ut-
ställningen Malmex 2018. Han fick hela 87 poäng, 
en vermeilmedalj och ett specialpris för kunskap. 
Rikard har dessutom delat med sig av sin kunskap 
genom föredrag på SSPD-möten, både i Malmö 
och i Stockholm.

– Vi är glada att för första gången kunna dela 
ut föreningens uppmuntringspris, säger Staffan 
Karlsson, ordförande i SSPD. Rikard Azelius är en 
mycket värdig mottagare, och det ska bli spännande 
att se hur han går vidare i sitt samlande och i sin 
posthistoriska forskning.

Priset delades ut på SSPD:s posthistoriska dag, 
som traditionsenligt arrangerades på Postmu-

seum i Stockholm i november. På programmet 
stod, förutom ett föredrag av Rikard Azelius om 
konventionspost mellan Sverige och Frankrike, 
också presentationer av Kjell Nilson om svensk 
posthistoria 1920–1970 och av Valter Skenhall om 
posthistoriska inslag i hans traditionella exponat om 
1938 års jubileumsutgåva, Gustaf V 80 år.

Per Gustafson

Posthistoriskt pris till Rikard Azelius

Staffan Karlsson, ordförande i SSPD, delar ut 
priset till Rikard Azelius.
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MEDLEMMAR TYCKER TILL
Redaktören förbehåller sig rätten att korta i det insända materialet. Skriv kort redan från början så är chan-
sen större att hela debattartikeln/insändaren kommer med. Materialet tas gärna emot via e-post: redaktion@
sff.nu, i andra hand per post till: SFF-Filatelisten, Teknikringen 1D, 583 30  Linköping.

DEBATT

I Sverige har Facitkatalogen under lång tid varit 
normsättande vad gäller priserna på frimärken. 
Gick man in i en frimärksaffär så användes 
ofta Facitkatalogen som utgångspunkt för pris-
sättningen. Priset kunde förstås vara lägre eller 
högre, allt beroende på kvaliteten.

Under de senaste 10–20 åren har dessvärre intresset 
för frimärkssamlande minskat rejält, till inte ringa 
del för att det skickas färre fysiska brev och desto 
fler e-mail istället.

Postverken själva har också bidragit till denna ut-
veckling när man valt att trycka stora mängder fri-
märken varje år utan att behovet funnits. Samlarna 
som strävar efter att ha en komplett samling får då 
betala ett högt pris för i princip värdelösa frimärken.

Svenska posten har nyligen börjat ge ut frimärken 
som inte går att blöta av med vatten. Detta lär inte 
göra det lättare att öka intresset för frimärkssam-
lande.

Idag finns nästan inga frimärksaffärer kvar som 
fysiska butiker, de har antingen lagts ned eller mig-
rerat till Internet. På Internet finns det idag gott om 
möjligheter att köpa frimärken till ett pris som är 
mycket lågt i förhållande till det som står i frimärks-
katalogen, vare sig det är Facit, Michel, Stanley 
Gibbons eller någon annan katalog som används.

Den som idag försöker sälja sin frimärkssamling får 
sig lätt en mindre chock vid insikten att avyttrandet 
inte kommer ge mer än kanske 10–20 procent av pri-
set i katalogen. Ibland även lägre, som till exempel 
är fallet med frimärken från Grönland. Det fåtal 

frimärken som kan tänkas ge mer än så är oftast 
klassiska frimärken av god eller mycket god kvalitet.

Det skulle vara önskvärt om katalogerna, däribland 
Facit, började anpassa sina priser efter dagens 
verklighet. Avståndet till verkligheten är idag 
mycket stort och det är många samlare mycket väl 
medvetna om. Det allra minsta man kan begära är 
att katalogerna har rimligare priser i förhållande till 
verkligheten än vad som är fallet idag.

Lägre priser ger dessutom större möjligheter att 
attrahera nya samlare. Dessa blir inte heller lika 
avskräckta från att ägna sig åt frimärkssamlande när 
de ser att priserna i katalogen har en reell anknyt-
ning till verkligheten.

Ett sätt att lösa problemet kan vara att man sänker 
de priser som är alltför höga successivt över ett antal 
år, så att sänkningarna inte upplevs alltför stora.

En bra början vore att se till att Facitkatalogen an-
passar sig bättre till de verkliga priserna av idag. 
Denna uppgift önskar jag se att SFF, Sveriges 
Filatelist-Förbund, tar sig an snarast.

Johan Persson
Täby

Frimärkskataloger och verkligheten
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Gilla SFF på Facebook så får du filatelistiska nyheter i ditt flöde. 
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Y-katalogens skapare och en 
känd samlare av stämplar från 
Västernorrlands län har gått ur 
tiden. Christian Sörlin (tidigare 
Forsberg) avled 19 december 
efter flera års cancersjukdom.

Till yrket var han lärare i bland 
annat ekonomi och var de sista 
35 åren bosatt i Frånö i Ånger-
manland.

Han blev ordförande i Kramfors 
Filatelistklubb 1983 och var ännu 
det tills han avled och dessutom 
sekreterare i Härnösandsklubben. 
Han var suverän på att göra 
intressanta tipstävlingar till både 
Kramfors- och Härnösandsföre-
ningarnas möten och anordnade 
även klubbauktionerna.

1988 utgav Christian den första 
versionen av Y-katalogen och tio 

år senare utkom den nuvarande 
versionen som gjorde att det 
blev ett väldigt stort intresse för 
stämpelsamlande i Medelpad och 
Ångermanland.

Katalogen är uppbyggd på att 
raritetsgradera/prissätta varje 
st ämpeltyp i  det a lj  under 
varje period. Han gick igenom 
enorma mängder kilovara för 
att detaljundersöka till exempel 
N60-stämplar och även andra 
stämplar och hitta olika typer av 
dessa för varje ort i länet.

Han var född 1946 och även om 
han var svårt sjuk sista året så 
var han klar i huvudet in i det 
sista. Jag och andra filatelister 
kommer att sakna honom mycket 
och våra tankar går till familjen 
med hustrun Gunilla och hans 
barn och barnbarn.

Christian Sörlin tillsammans 
med sin hund Zelda.

Lars-Göran Karlsson
Kassör i både Kramfors och 

Härnösands FriVy-klubbar 

Christian Sörlin har lämnat oss

Skrapa och vinn presentkort. Beställ lotter!

SFF-Lotteriet
Lotterna kostar 20 kronor styck och 
beställs enklast genom inbetalning till 
SFF:s bankgiro 568-1580 och minsta 
beställning är 5 lotter (100 kronor). 
Glöm inte att ange vad betalningen av-
ser. Portofri leverans!

Föreningar som säljer lotter erhåller 10 
procent i ersättning för varje såld lott, 
och beställningar görs enklast genom att 
fylla i blanketten som finns på förbun-
dets hemsida: www.sff.nu

MINNESORD
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Hela 37 medlemmar får i år guldplakett för 50 års medlemskap i förbundet. Dessa blev medlemmar 
1968. Här följer en förteckning över alla medlemmar som ska ha sin belöning för 50, 40 respektive 25 
års medlemskap. Plaketter och märken är utsända så att de kan delas ut på föreningarnas årsmöten.

Belöningar 2019

50-årsplakett:
Borås FF
Roland Persson, Fristad
Sigurd Ryndal, Stråvalla

Falkensbergs FF
Sven Ullstadius, Falkenberg

SFF i Göteborg
Rupert Hellgren, Varberg

Karlstads FF
Erik Dahlberg, Karlstad
Steve Magnusson, Karlstad

Motala FF
Sören Karlsson, Motala

Norrtelje FK
Leif Nilsson, Norrtälje

Skara FF
Alf Andersson, Skara
Jan-Olof Jansson, Hällekis

Stockholms FF
Kjell Eriksson, Stockholm
Karl-Erik Svensson, Stockholm

Sundsvalls FK
Luciano Ventura, Sundsvall

Södertälje FK
Anders Bartholf, Nykvarn
Bertil Eriksson, Tumba

Trelleborgs FS
Björn Christensen, Bjärred

Ulricehamns FF
Sven-Göran Bröske, Ulricehamn

Vällingby FVF
Torsten Jeppsson, Mörrum

Värnamo FF
Sven-Börje Ewers, Lund
Ronald Fasth, Värnamo
Sven Karlsson, Värnamo

Västerås FK
Claes Hamilton, Hällekis
Bernt Ling, Västerås
Roland Pettersson, Ängelsberg

Växjö FF
Rune Johansson, Rydaholm

Ängelholms FF
Sonne Persson, Åstorp

Örebro FF
Erik Karlsson, Örebro
Karl-Axel Karlsson, Örebro

Direktanslutna
Arnold Bekken, Visby
Henrik Edlund, Stockholm
Allan Gadh, Kinna
Jan Jerpdal, Enköping
Kenneth Ljunggren, Hyltebruk
Jan Lundgren, Slite
Göran Nyström, Göteborg

40-årsplakett:
Bodens FF
Tore Enström, Boden

Borås FF
Erkki Hellsten, Ulricehamn
Tommy Löfstrand, Borås

Enköpings FF
Lennart Lundborg, Örsundsbro

Falkenbergs FF
Rune Svensson, Falkenberg

Floby FF
Åke Bjursell, Floby

SFF i Göteborg
Göran Fredrikson, Göteborg
Per-Olof Jansson, Bohus
Hans Svensson, Härryda

Halmstads FF
Bengt-Åke Helleklev, Oskarström
Catharina Sjögren, Halmstad

Hässleholms FF
Lars-Inge Sjöholm, Perstorp

Jönköpings FF
Magnus Engstedt, Jönköping

Karlshamns FF
Ingolf Kjellsson, Asarum

Karsborgs FK
Åke Larsson, Hjo

Katrineholms FF
Sven-Erik Kemhagen,
  Katrineholm
Ragnar Mårtensson, Katrineholm

Kristianstads FVK
Frank Pettersson, Åhus

Malmö FF
Anders Isaksson, Malmö
Sven-Ove Nilsson,
  Löddeköpinge
Lennart Wiberg, Malmö

SFF i Norrköping
Lars-Eric Olsson, Norrköping

Norrorts FF
Håkan Hallerdal, Täby

Stockholms FF
Pavle Adler, Stockholm
Göran Brunell, Stockholm
Christer Grunder, Stockholm
Bert Lindberg, Stockholm

Sunne FK
Göran Wiklander,
  Västra Ämtervik

Södertälje FK
Börje Bystedt, Stenhamra

Trollhättans FF
Björn Larsson, Lilla Edet
Björn Rosvall, Trollhättan
Peter Spranger, Trollhättan
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Beställ gratis katalog, eller ladda ned från Internet!

Umeå FVF
Rolf Holmgren, Sävar
Erik Idhult, Umeå
Karl-Erik Norberg, Umeå
Anders Rodén, Umeå

Uppsala FF
Bengt Calles, Uppsala
Erik Sjögren, Uppsala

Vällingby FVF
Kjell Kindahl, Vallentuna

Värnamo FF
Håkan Oscarsson, Värnamo

Västerås FK
Bengt Hjalmarsson, Västerås
Tage Lindgren, Västerås
Per Olsson, Stockport, UK
Marjatta Stenlund, Västerås

Östersunds FVF
Göran Modén, Frösön

Hembygdsfilatelisterna
Gert Fredriksson, Rättvik

SMS – Motivsamlarna
Carl-Olof Wall, Hålanda

Direktanslutna
Thor Ahlkvist, Klintehamn
Erling Karlsson, Nybro
Sven-Åke Larsson, Värmdö
Bengt Mogård, Norrhult
Stefan B Sandström, Spånga
Arne Sätherström, Borås

25-årsmärke
Eslövs FVK
Jerker Kehlmeier, Höör

Hudiksvalls FVF
Torbjörn Bergström, Harmånger

Jönköpings FF
Råland Gunnarsson, Jönköping
Ylva Nordlund, Jönköping

KalmarFF
Bengt Forsman, Mönsterås

Karlskoga FF
Ulf Strand, Karlskoga

Karlstads FF
Tomas Carlsson, Karlstad

Kristianstads FVK
Sylvia Olsson, Kristianstad

Lunds FF
Hans Urbak, Hornslet

Nordhallands FF
Einar Nagel, Lerum

Osby FK
Torbjörn Nordh, Osby

Skara FF
Thomas Edström, Skara

Skellefteå FK
Anders Axelsson, Nyköping
Rune Olofsson, Skellefteå

Skövde FF
Björn Gaarder, Skövde

Sollentuna FK
Hans-Olov Ålander, Sollentuna

Stockholms FF
Olle Pettersson, Stockholm

Sölvesborgs FF
Ingmar Persson, Sölvesborg

Vällingby FVF
Göran Bergstrand, Hässelby

Västerås FK
Kersti Larsson, Västerås

Växjö FF
Nils Karlsson, Växjö
Göte Möller, Växjö

Östhammars FK
Kjell Olsson, Östhammar

SMS – Motivsamlarna
Ulf Stenquist, Partille

Direktanslutna
Tage Andersson, Stockholm
Håkan Bergstrand, Mölndal
Lars Blomqvist, Tystberga
Yingming He, Skogås
Bengt Larsson, Gävle
Martin Tejlå, Kumla

Ovansiljans Filatelistförening 
sköter stämplandet som van-
ligt.

2016 började vi en stämpelsserie 
i Sälen, 2017 passerade vi första 
kontrollen Sågan och förra året 
kom vi till Mångsbodarna.

Stämpeln förflyttar sig en kont-
roll per år och beräknas nå målet 
i Mora inför det 100:e loppet.

Nästa år är vi halvvägs i Everts-
berg. Då har samlarna en serie 
från starten i Berga by, Sälen via 
alla kontroller till Mora.

Årets stämpel är den 83:e i rak 
följd, och det lär vara världens 
längsta sammanhållna serie av 
minnespoststämplar.

Bengt Jernhall
Ovansiljans FF

2019 års Vasaloppsstämpel
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FEBRUARI
90 år
19 Lennart Nilsson, Kolmården
19 Lars Ahrberg, Malmö
28 John Gustafsson, Klippan

85 år
  7 Håkan Isoz, Bromma
  9 Stig Axelsson, Vegby
26 Bengt Hammarberg, Indal

80 år
  5 Fred Stenbom, Västerås
  8 Olov Mellander, Uppsala
19 Kjell Persson, Eslöv
23 Bo Hansson, Särö
28 Lennart Kling, Gävle

75 år
13 Björn Lorentzson,
     Västra Frölunda
20 Ronny Gustafsson,
     Hisings Backa
20 Sven-Erik Åstrand, Falköping

70 år
10 Bengt E W Ardklint, Järfälla
12 Torgny Jansson, Falköping
15 Stig-Arne Svensson, Gnosjö
17 Sven-Olof Skoglund, Edsbyn
22 Gunnar Hagström, Sundsvall

27 Ulf Hermansson, Ödeshög

60 år
  3 Thore Rinendal, Hörnefors
  5 Egon Sjöberg, Bredbyn
17 Micael Svensson, Målsryd
21 Sven Boquist, Uddevalla

Mars
90 år
14 Eric Carlsson, Karlsborg
18 Bengt Hågfeldt, Karlskoga

85 år
  6 Tage Andersson, Stockholm
15 Vanja Englund, Lindesberg
20 Nils Brunnström, Nässjö
23 Arne Borgert, Sollentuna
28 Staffan Persson, Örnsköldsvik
29 Tore Gustafsson, Mjölby
31 Åke Sundequist, Skövde
31 Lennart von Wowern,
     Norrköping

80 år
  2 Sven Karlsson, Värnamo
  4 Bengt Gamstedt, Lund
  6 Björn Andersson, Eksjö
  7 Rubert Hellgren, Varberg
12 Göran Bengtsson, Trelleborg

13 Björn Jonasson, Hestra
19 Stig Öhrnell, Härnösand
28 Anders Fridell, Stockholm

75 år
  1 Kurt Wahlstedt, Uppsala
  2 Jan-Christer Lind, Linghem
  6 Anders B Söderborg,
     Hisings Backa
  7 Håkan Ström, Örebro
16 Bo Kristiansson, Svalöv
20 Arne Sparrholm, Malmö
22 Ingrid Hedin, Skärholmen
22 Lars Westerberg, Uppsala
24 Bertil Olsson, Lilla Edet
25 Paul Öhvall, Stockholm

70 år
15 Jan Lundqvist, Linköping
25 Olov Thunman, Sandviken

60 år
  5 Björn Jarlvik, Stockholm
13 Magnus Gunnarsson,
     Helsingborg
25 Kjell Eriksson, Torsby

50 år
  1 Jeanette Löfstrand, Tranemo
19 Peter Krönvall, Värnamo
23 Jonas Ericsson, Varberg

F I R A R D A G S
Vi gratulerar våra medlemmar med födelsedag i februari och mars
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A B C D

Från vilka av våra annonsörers hemsidor är nedanstående bilder hämtade? Skriv ned svaret 
tillsammans med namn, adress och gärna eventuell e-postadress på ett vykort och posta så att 
vi får lösningen senast 14 februari: SFF-Filatelisten, Teknikringen 1D, 583 30 LINKÖPING.

ANNONSPUSSEL
1–2019

Vinnare och lösning:
I förra numrets tävling blev Carl Magnus 
Gustavsson, Örsundsbro, vinnare av norska 
postens årsbok 2018, skänkt av Posten Norge, 
www.posten.no/frimerker.

Årsboken på 56 sidor ges ut i en begränsad 
upplaga och innehåller alla 
frimärken som gavs ut under 
året. Priset på årsboken är 559 
NOK.

Evert Zetterberg, Järna, och 
Mats Händel, Luleå, får varsin 
SFF-lott. Stort Grattis!

1:a pris: Postens årsbok Svenska frimärken berättar 2018, skänkt av 
Postnord Sverige, www. postnord.se/frim

Årsboken på 79 sidor ges ut i en begränsad upplaga och innehåller alla 
frimärken som givits ut under året. Priset på boken är 699 kronor.

2:a–3:e pristagarna får varsin SFF-lott. Vinnare och lösning presenteras i 
nästa nummer.

Lycka till!

T O K A J E R B R E V
A A U E N D E L
M O R A L D H A L M
T T I D E L Ä J
A A T R U N N U
M Å N D A G C D U S S

B U L E K I E
G R I N Ö A V G Å N G

Ä L U G G A R A
D A G R Ö N T L

I D O G Ä T R U L L
E E K E N A L E

E N A R S T R Å L A R
vanG
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Efterlysning, Hedvigsfors 
Bruk stämplat 25 öre Oscar 
II och Ilsbo brev med ring-
typ t 14 är på ”villovägar”. 
Tips till Lennart Rudolphi, 
Stationsgatan 2, 820 71 
Delsbo. 
070–425 46 84. Belöning!

Holje och Olofström, fri-
märken vackert poststämp-
lade den 5/10 1942. Stellan 
Swenson, Odonbärsvägen 
32, 293 41 Olofström

Hovslätt//Månsarp vykort. 
Före 1920.
postcards@skillingaryd.nu

Landstormen. Allt av in-
tresse som har med frimär-
kena, dess tillkomst, utgiv-
ningen och marknadsföring 
att göra. Frimärken, brev, 
kort, gamla skrifter och in-
formation. 
Leif. 031254394@telia.com

Miniatyrark från alla länder 
som visar 3 Skilling Banco 
från Sverige. Stellan Swen-
son, Odonbärsvägen 32, 
293 41 Olofström

OS 1912. Serien före OS Nr 
2, 27, 37. Under OS nr 6, 8, 
10, 19, 294, 315. Även an-
dra OS-kort 1912
postcards@skillingaryd.nu

800 stämplade frimärken 
för 60:- portofritt vid beställ-
ning och förbetalning i brev 
eller e-post: hildurkarlsson 
59@gmail-com. Välj mellan 
Sverige, Danmark, Norge, 
Finland. Därtill finns frimär-
ken, häften Norden. Välj 
annars 900 gram brevklipp 
Sverige för 80:-. Beställning 
för betalning som ovan. 
Portofritt. 
Har även klipp från Island, 
Danmark, Norge, Finland, 
Tjeckoslovakien, DDR, 
Tyskland + lite Åland. Be-
talning kan ske i brev el-
ler till personkonto Nordea 
380608 5951
Bertil Malm, Skarke Rödjan 
1, 532 73 Varnhem
 
Avyttring. 2100 olika st. 
Sverige och 10 par med F-
värden mellan 25–70 kr säl-
jes portofritt för 200 kr. Lars 
Samuelsson, Liljeborgsga-
tan 5, 506 39 Borås.

Ländersamling styckas 
och säljes billigt. 258 län-
der, drygt 42.000 olika 
utgåvor. (Endast 3 kr per 
Michel €) Från Aden till Öv-
reVolta. Dessutom 5–15 % 
rabatt vid större köp Be-
gär listor över länder du vill 
komplettera 
K-E Svensson, P O Hall-
mans Gata 17, 112 69 Sthlm
svenssonkarlerik44@gmail.
com

Motiv: Arkeologi, Bilar, 
Blommor, Boxning, Cykel, 
Djur, Fartyg, Fiskar, Fjärilar, 
Flygplan, Folkdräkter, Fot-
boll, Friidrott, Fåglar, 
Hundar, Jul, Järnväg, Kar-
tor, Katter, Konst, Läkare, 
Musik, Mynt, Nobel, Olym-
piader, Religion, 
Reptiler, Ridsport, Rymd,  
Röda Kors, Scouting, Seg-
ling, Simning, Snäckor, 
Sport, Teater, Uniformer, 
Vapensköldar. 
Nu även Arkitektur, Beröm-
da personer, Flaggor, FN-
UPU m.fl. 41.500 olika ut-
gåvor. 100 motivområden. 
Begär listor! Billigt! Endast 
SEK 3 per Micheleuro! 
Dessutom 5–15 % rabatt 
vid större köp. 
K-E Svensson, P O Hall-
mans Gata 17, S-112 69 
Sthlm. 
svenssonkarlerik44@gmail.
com

Annons för privatpersoner om 5 rader kostar 
50 kr (cirka 150 tecken inklusive mellanrum). Är 
det mer debiteras 50 kronor per 5 nya rader. An-
nonserna uppdelas i avdelningarna BYTES, KÖ-
PES, SÄLJES och ÖVRIGT. Markera noga önskad 
placering. För fel som uppstår på grund av slar-
vigt skrivna manus ansvaras ej. Manus kan ej 
skrivas på girotalong.
OBS! Annonser för auktioner och evenemang 
har upphört under småannonser
MANUS till SMÅANNONSER för tidningens nästa 

nummer ska vara kansliet tillhanda under adress 
SFF-Filatelisten, Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd, 
senast 5 veckor före utgivningsdag. Förskotts-
likvid insätts samtidigt på bankgiro 568-1580 Sve-
riges Filatelist-Förbund. Alla som har tillgång till 
E-post, skicka din annons till info@sff.nu. 

Medlemmar kan själva lägga in ett obegränsat 
antal sökbara annonser med bilder helt gratis 
på Samlamera (samlamera.sff.nu).

KÖPESKÖPESSMÅANNONSER

KÖPESKÖPESKÖPES KÖPESKÖPESSÄLJES

OBS! Underlag för 
småannonser skickas 
alltid till Skillingaryd:
Sveriges Filatelist-
Förbund, Stationsg 3, 
568 30 Skillingaryd 
eller info@sff.nu
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Schweiz stämplat efter 
mankolista Michel eller 
AFA. Pris till och med 2010 
3:-/M-euro, 2011–2014 3:50 
och 2015 4:-/M-euro
Terje Sund, Nensetvn. 25, 
3736 Skien, Norge
sund.terje@yahoo.no

Tyskland Bund och Berlin 
stämplat och postfriskt ef-
ter mankolista Michel eller 

AFA. Pris till och med 2010 
3:-/M-euro, 2011–2014 3:50 
och 2015 4:-/M-euro. Terje 
Sund, Nensetvn. 25, 3736 
Skien, Norge. sund.terje@
yahoo.no 

Landstorm F118v.
Försöker återskapa arket av 
denna variant. Söker därför 
foton, information om Stran-
dell-signatur och gärna för-
säljningshistoria.
Har väldigt lite info från ut-
landet. Leif.
031254394@telia.com

KÖPESKÖPESÖVRIGT

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Nu är även Facit Sverige 2019 här 
259:- plus frakt! 
Facit Sverige 2019 är på 392 sidor och är därmed den 
”tjockaste” Sverige-katalogen hittills. 
(ord. pris 350 kronor plus frakt) 

Facit Special Classic 2018 
259:- plus frakt!  
(ord. pris 350 kronor plus frakt)
Facit Special Classic 2018 är på 384 sidor och innehåller 
Nordens alla frimärken fram till 1951.

Facit Norden 2019 
349:- plus frakt! 
(ord. pris 450 kronor plus frakt)
Facit Norden 2019 är på 960 sidor och innehåller Nordens alla frimär-
ken från 1951 och framåt med varianter. Perioden före 1951 beskrivs 
med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke.
Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets bg 568-1580
Ange Classic och/eller Norden på talongen samt gärna ditt medlemsnummer 
Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd
Tel. 0370–70566, e-post: kansli@sff.nu
Vi har böckerna leveransklara  

Porto: 79:-/bok eller 120:- för två, 160:- för alla tre 
För boende i Norden utanför Sverige tillkommer 
90:- i porto per bok

Läs mer om 
böckerna 
på www.sff.
nu/facit/

Använd dina 
förmånskuponger för 
att annonsera här!
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Sverige, Danmark, Norge, 
Finland. Därtill finns frimär-
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Bertil Malm, Skarke Rödjan 
1, 532 73 Varnhem
 
Avyttring. 2100 olika st. 
Sverige och 10 par med F-
värden mellan 25–70 kr säl-
jes portofritt för 200 kr. Lars 
Samuelsson, Liljeborgsga-
tan 5, 506 39 Borås.

Ländersamling styckas 
och säljes billigt. 258 län-
der, drygt 42.000 olika 
utgåvor. (Endast 3 kr per 
Michel €) Från Aden till Öv-
reVolta. Dessutom 5–15 % 
rabatt vid större köp Be-
gär listor över länder du vill 
komplettera 
K-E Svensson, P O Hall-
mans Gata 17, 112 69 Sthlm
svenssonkarlerik44@gmail.
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Motiv: Arkeologi, Bilar, 
Blommor, Boxning, Cykel, 
Djur, Fartyg, Fiskar, Fjärilar, 
Flygplan, Folkdräkter, Fot-
boll, Friidrott, Fåglar, 
Hundar, Jul, Järnväg, Kar-
tor, Katter, Konst, Läkare, 
Musik, Mynt, Nobel, Olym-
piader, Religion, 
Reptiler, Ridsport, Rymd,  
Röda Kors, Scouting, Seg-
ling, Simning, Snäckor, 
Sport, Teater, Uniformer, 
Vapensköldar. 
Nu även Arkitektur, Beröm-
da personer, Flaggor, FN-
UPU m.fl. 41.500 olika ut-
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Dessutom 5–15 % rabatt 
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Annons för privatpersoner om 5 rader kostar 
50 kr (cirka 150 tecken inklusive mellanrum). Är 
det mer debiteras 50 kronor per 5 nya rader. An-
nonserna uppdelas i avdelningarna BYTES, KÖ-
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senast 5 veckor före utgivningsdag. Förskotts-
likvid insätts samtidigt på bankgiro 568-1580 Sve-
riges Filatelist-Förbund. Alla som har tillgång till 
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Medlemmar kan själva lägga in ett obegränsat 
antal sökbara annonser med bilder helt gratis 
på Samlamera (samlamera.sff.nu).
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3:-/M-euro, 2011–2014 3:50 
och 2015 4:-/M-euro
Terje Sund, Nensetvn. 25, 
3736 Skien, Norge
sund.terje@yahoo.no

Tyskland Bund och Berlin 
stämplat och postfriskt ef-
ter mankolista Michel eller 

AFA. Pris till och med 2010 
3:-/M-euro, 2011–2014 3:50 
och 2015 4:-/M-euro. Terje 
Sund, Nensetvn. 25, 3736 
Skien, Norge. sund.terje@
yahoo.no 

Landstorm F118v.
Försöker återskapa arket av 
denna variant. Söker därför 
foton, information om Stran-
dell-signatur och gärna för-
säljningshistoria.
Har väldigt lite info från ut-
landet. Leif.
031254394@telia.com

KÖPESKÖPESÖVRIGT

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Nu är även Facit Sverige 2019 här 
259:- plus frakt! 
Facit Sverige 2019 är på 392 sidor och är därmed den 
”tjockaste” Sverige-katalogen hittills. 
(ord. pris 350 kronor plus frakt) 

Facit Special Classic 2018 
259:- plus frakt!  
(ord. pris 350 kronor plus frakt)
Facit Special Classic 2018 är på 384 sidor och innehåller 
Nordens alla frimärken fram till 1951.

Facit Norden 2019 
349:- plus frakt! 
(ord. pris 450 kronor plus frakt)
Facit Norden 2019 är på 960 sidor och innehåller Nordens alla frimär-
ken från 1951 och framåt med varianter. Perioden före 1951 beskrivs 
med utgåva och valör, utan varianter, med pris för normalmärke.
Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets bg 568-1580
Ange Classic och/eller Norden på talongen samt gärna ditt medlemsnummer 
Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd
Tel. 0370–70566, e-post: kansli@sff.nu
Vi har böckerna leveransklara  

Porto: 79:-/bok eller 120:- för två, 160:- för alla tre 
För boende i Norden utanför Sverige tillkommer 
90:- i porto per bok

Läs mer om 
böckerna 
på www.sff.
nu/facit/

Använd dina 
förmånskuponger för 
att annonsera här!
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Alby-Botkyrka 30/1,13/2 Årsmöte, 
27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5. Råd-
mansbacken 25 bv onsdagar kl. 19

Alingsås Möte varje onsdag i fören-
ingslokalen Noltorpsgatan 3 kl. 18. 
Auktion minst en gång per månad. 
Uppehåll jul, nyår och sommaren

Alvesta Månadsmöten andra tisdagen 
i månaden under jan-maj och sept-
dec. Föreningsgatan 1 kl. 19

Arjeplog 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 
10/4. Vuxenskolan, Drottninggatan, 
Arjeplog kl. 18.30

Arvika 11/2 Årsmöte, 11/3, 8/4. Ing-
esunds Folkhögskola kl. 17.30

Boden 20/2, 19/3 Årsmöte, 16/4, 15/5. 
Hellgrensgatan 4 kl. 19

Bollnäs 2:a torsdagen i varje månad 
(utom maj, juni, juli, aug). På våra 
möten förekommer föredrag, bild-
visningar, lotteri, fika mm. + att varje 
person får lämna fem objekt till auk-
tion. Ingen provision tas. Lenninge 
Bystuga kl. 19

Borås 14/2 Föreläsning, 7/3 Auktion, 
11/4 Föreläsning, 9/5 Föreläsning, 
13/6 Vårutflykt. Simonsland, Vis-
kastrandsgatan 5 kl. 18.30 (öppet fr 
17.30)

Eksjö 30/1 Årsmöte, 20/2 Jan Skäär 
om kvinnliga Eksjöfotografer, 20/3 
Hans Jönsson om souvenirark, 7/4 
Auktion i Olsbergs arena i Eksjö, 
17/4 Allan Jardén om Bränder i Eksjö 
med mera, 8/5 Diabilder från gamla 
Eksjö. NBV-lokalen Norra Storgatan 
27 kl. 18.30

Enköping 1/2 Årsmöte, 1/3, 5/4, 3/5 
Arbetsmöte Bergvretenhallen, 14/6. 
Wallinska gården, Kryddgårdsgatan 
8 kl. 18.30

Eslöv  7/2 Eskil Jönsson berättar om 
byarna på Österlen, 21/2 Årsmöte, 7/3 
5 minuter, 21/3 Richard Azelius om 
Postförbindelser Sverige-Frankrike, 
4/4 Medlemmarnas val, 25/5 Jerker 

Kehlmeier om Landsstormen, 9/5 
Större auktion, 23/5 Sommaravslut-
ning. Fika och miniauktion varje 
kväll. Ekenässkolans nya matsal kl. 
18.00–22.00

Fagersta 12/2 OBS! I Folkets Hus 
Smedjebacken, 12/3, 9/4. Ny lokal: 
Sveasalongen, Västanfors. Dörrarna 
öppnas kl.19.00, klubbmöte kl. 19.30

Falkenberg 20/2 Årsmöte, förlängd 
5-min av Tobias, 27/2 Samlarträff, 
10/3 Hallandträffen kl.10–14, 20/3 
Bengt Herman: Resa genom Italien, 
27/3 Samlarträff, 17/4 Medlems-
auktion 24/4 Samlarträff, 8/5 Gun-
nar Dahlstrand: Tidiga svenska 
Frankostämplar, 19/6 Samlarträff. 
Samlarträffar med lotteri och allmän 
filatelidiskussion för eftermiddagsle-
diga. Onsdagar kl. 16.00. Framtidens 
hus Torggatan 5, Falkenberg 

Falköping 7/2 Årsmöte. Inlämning av 
auktionsmaterial till marsmötet, 7/3 
Inlämningsauktion, 4/4 Föredrag, 2/5 
Auktion. Säsongsavslutning. Träff-
punkt Ranten, Järnvägsgatan 10 kl. 19 

Falun 11/2, 23/2 Öppet Hus kl. 11–15, 
11/3 Årsmöte, 8/4. Nybrokyrkan 
SMU-ingången från Nybrogatan 
kl. 19

Filipstad Första tisdagen varje månad 
utom juli och augusti. Mötesplats: 
Bergskolan kl. 18

Floby 21/2, 21/3, 25/4, 11/5 Hemlig 
Resa och 75-års jubileumsfirande. 
Möten i Kyrkans Hus kl. 18.30

Gränna 12/2 12/3, 9/4, 14/5. Hem-
bygdsföreningens lokal i Franckska 
Gården kl. 19

Gävle Gävle 12/2, 12/3, 16/4. Restaur-
ang Kvarnen kl. 18.30–21

GÖTEBORG
GFF 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5. 
Lotter och auktion varje gång. OBS! 
Numera endast tisdagar. Dalheimer-
salen, Dalheimers hus, Slottsskogsga-
tan 12 kl. 18.30

Islandsklubben 14/2 Årsmöte, Fåglar 
Ove Karlsson, 14/3 Flyg på Island 
100-år, Johnny Pernerfors, 11/4 
Slesvig frimärken, Göran Persson, 
Östhammar, 9/5 Färö-provisorierna 
100 år, Kaj Librand. Gamlestadens 
Medborgarhus på Brahegatan 11 kl. 
19. Öppet från kl. 18

SFF 7/2 Kemi på frimärken, Hans 
Svensson, 21/2 Årsmöte, div. 5-mi-
nutare, 7/3 Titel Idrott och Filateli, 
Leif Boork, 21/3 ”Frimärken och åter-
uppbyggnad i Brandenburg”. Christer 
Brunström,4/4 Motiv-Hästar, Kristina 
Kaspersson, 25/4 I emigranternas 
fotspår, Bengt Herrman, 4/5 Vår-
resa, med buss till Lödöse museum 
och Repslagarmuseet. Gamlestans 
Medborgarhus. Ungdomar kl. 18–19. 
Möte kl. 19, men vi har lokalen fr. 18

Halmstad 13/2 Årsmöte, auktion och 
miniföredrag, 13/3 Mikael Starast: 
Föredrag om vykort, miniauktion 
och tävling, 10/4 Enbladsutställ-
ning och miniauktion, 8/5 Auktion, 
miniföredrag och avslutning på täv-
lingen. Varje gång har vi dessutom 
urval, servering och mycket annat. 
Servicehuset Karl XI vid Lilla Torg i 
Halmstad kl. 18

Haninge 11/2 Årsmöte, 25/2 , 11/3, 
25/3 Klubbauktion, 8/4 Avslutning 
med närvarolotteriet. PRO-Villan, 
Runstensvägen 38, Handen kl. 19.30

Helsingborg 11/2 Geoff visar och talar 
om Svenska Perfins, 4/3 Cecily visar 
Fåglar och läser för oss, 8/4 Sven visar 
något intressant från sina samlingar, 
27/4 Frimynt i Idrottens Hus. OBS! 
Ny möteslokal; Lybecksgatan 22, 
Råå kl. 18

Huddinge 5/2, 19/2, 5/3 Föredrag, 
19/3 Årsmöte, 2/4, 16/4 Föredrag, 
7/5. Juniorerna träffas mötesdagarna 
ovan kl. 17.30–18.30. Lokal: Kungs-
klippeskolans matsal (nära Stuvsta 
station) kl. 19

Hudiksvall 30/1 Vykort. Tema ”Rolf 
Lidberg”, 20/2 Årsmöte, 13/3 Tema 
svensk lokalpost, 3/4 Frågesport med 

OBS! Glöm inte att skicka in nya mötesdagar! 
Dessa tas emot på: info@sff. nu 

Kontrollera att ni fått svar att vi tagit emot dem
Möten
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Alby-Botkyrka 30/1,13/2 Årsmöte, 
27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5. Råd-
mansbacken 25 bv onsdagar kl. 19

Alingsås Möte varje onsdag i fören-
ingslokalen Noltorpsgatan 3 kl. 18. 
Auktion minst en gång per månad. 
Uppehåll jul, nyår och sommaren

Alvesta Månadsmöten andra tisdagen 
i månaden under jan-maj och sept-
dec. Föreningsgatan 1 kl. 19

Arjeplog 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 
10/4. Vuxenskolan, Drottninggatan, 
Arjeplog kl. 18.30

Arvika 11/2 Årsmöte, 11/3, 8/4. Ing-
esunds Folkhögskola kl. 17.30

Boden 20/2, 19/3 Årsmöte, 16/4, 15/5. 
Hellgrensgatan 4 kl. 19

Bollnäs 2:a torsdagen i varje månad 
(utom maj, juni, juli, aug). På våra 
möten förekommer föredrag, bild-
visningar, lotteri, fika mm. + att varje 
person får lämna fem objekt till auk-
tion. Ingen provision tas. Lenninge 
Bystuga kl. 19

Borås 14/2 Föreläsning, 7/3 Auktion, 
11/4 Föreläsning, 9/5 Föreläsning, 
13/6 Vårutflykt. Simonsland, Vis-
kastrandsgatan 5 kl. 18.30 (öppet fr 
17.30)

Eksjö 30/1 Årsmöte, 20/2 Jan Skäär 
om kvinnliga Eksjöfotografer, 20/3 
Hans Jönsson om souvenirark, 7/4 
Auktion i Olsbergs arena i Eksjö, 
17/4 Allan Jardén om Bränder i Eksjö 
med mera, 8/5 Diabilder från gamla 
Eksjö. NBV-lokalen Norra Storgatan 
27 kl. 18.30

Enköping 1/2 Årsmöte, 1/3, 5/4, 3/5 
Arbetsmöte Bergvretenhallen, 14/6. 
Wallinska gården, Kryddgårdsgatan 
8 kl. 18.30

Eslöv  7/2 Eskil Jönsson berättar om 
byarna på Österlen, 21/2 Årsmöte, 7/3 
5 minuter, 21/3 Richard Azelius om 
Postförbindelser Sverige-Frankrike, 
4/4 Medlemmarnas val, 25/5 Jerker 

Kehlmeier om Landsstormen, 9/5 
Större auktion, 23/5 Sommaravslut-
ning. Fika och miniauktion varje 
kväll. Ekenässkolans nya matsal kl. 
18.00–22.00

Fagersta 12/2 OBS! I Folkets Hus 
Smedjebacken, 12/3, 9/4. Ny lokal: 
Sveasalongen, Västanfors. Dörrarna 
öppnas kl.19.00, klubbmöte kl. 19.30

Falkenberg 20/2 Årsmöte, förlängd 
5-min av Tobias, 27/2 Samlarträff, 
10/3 Hallandträffen kl.10–14, 20/3 
Bengt Herman: Resa genom Italien, 
27/3 Samlarträff, 17/4 Medlems-
auktion 24/4 Samlarträff, 8/5 Gun-
nar Dahlstrand: Tidiga svenska 
Frankostämplar, 19/6 Samlarträff. 
Samlarträffar med lotteri och allmän 
filatelidiskussion för eftermiddagsle-
diga. Onsdagar kl. 16.00. Framtidens 
hus Torggatan 5, Falkenberg 

Falköping 7/2 Årsmöte. Inlämning av 
auktionsmaterial till marsmötet, 7/3 
Inlämningsauktion, 4/4 Föredrag, 2/5 
Auktion. Säsongsavslutning. Träff-
punkt Ranten, Järnvägsgatan 10 kl. 19 

Falun 11/2, 23/2 Öppet Hus kl. 11–15, 
11/3 Årsmöte, 8/4. Nybrokyrkan 
SMU-ingången från Nybrogatan 
kl. 19

Filipstad Första tisdagen varje månad 
utom juli och augusti. Mötesplats: 
Bergskolan kl. 18

Floby 21/2, 21/3, 25/4, 11/5 Hemlig 
Resa och 75-års jubileumsfirande. 
Möten i Kyrkans Hus kl. 18.30

Gränna 12/2 12/3, 9/4, 14/5. Hem-
bygdsföreningens lokal i Franckska 
Gården kl. 19

Gävle Gävle 12/2, 12/3, 16/4. Restaur-
ang Kvarnen kl. 18.30–21

GÖTEBORG
GFF 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5. 
Lotter och auktion varje gång. OBS! 
Numera endast tisdagar. Dalheimer-
salen, Dalheimers hus, Slottsskogsga-
tan 12 kl. 18.30

Islandsklubben 14/2 Årsmöte, Fåglar 
Ove Karlsson, 14/3 Flyg på Island 
100-år, Johnny Pernerfors, 11/4 
Slesvig frimärken, Göran Persson, 
Östhammar, 9/5 Färö-provisorierna 
100 år, Kaj Librand. Gamlestadens 
Medborgarhus på Brahegatan 11 kl. 
19. Öppet från kl. 18

SFF 7/2 Kemi på frimärken, Hans 
Svensson, 21/2 Årsmöte, div. 5-mi-
nutare, 7/3 Titel Idrott och Filateli, 
Leif Boork, 21/3 ”Frimärken och åter-
uppbyggnad i Brandenburg”. Christer 
Brunström,4/4 Motiv-Hästar, Kristina 
Kaspersson, 25/4 I emigranternas 
fotspår, Bengt Herrman, 4/5 Vår-
resa, med buss till Lödöse museum 
och Repslagarmuseet. Gamlestans 
Medborgarhus. Ungdomar kl. 18–19. 
Möte kl. 19, men vi har lokalen fr. 18

Halmstad 13/2 Årsmöte, auktion och 
miniföredrag, 13/3 Mikael Starast: 
Föredrag om vykort, miniauktion 
och tävling, 10/4 Enbladsutställ-
ning och miniauktion, 8/5 Auktion, 
miniföredrag och avslutning på täv-
lingen. Varje gång har vi dessutom 
urval, servering och mycket annat. 
Servicehuset Karl XI vid Lilla Torg i 
Halmstad kl. 18

Haninge 11/2 Årsmöte, 25/2 , 11/3, 
25/3 Klubbauktion, 8/4 Avslutning 
med närvarolotteriet. PRO-Villan, 
Runstensvägen 38, Handen kl. 19.30

Helsingborg 11/2 Geoff visar och talar 
om Svenska Perfins, 4/3 Cecily visar 
Fåglar och läser för oss, 8/4 Sven visar 
något intressant från sina samlingar, 
27/4 Frimynt i Idrottens Hus. OBS! 
Ny möteslokal; Lybecksgatan 22, 
Råå kl. 18

Huddinge 5/2, 19/2, 5/3 Föredrag, 
19/3 Årsmöte, 2/4, 16/4 Föredrag, 
7/5. Juniorerna träffas mötesdagarna 
ovan kl. 17.30–18.30. Lokal: Kungs-
klippeskolans matsal (nära Stuvsta 
station) kl. 19

Hudiksvall 30/1 Vykort. Tema ”Rolf 
Lidberg”, 20/2 Årsmöte, 13/3 Tema 
svensk lokalpost, 3/4 Frågesport med 

OBS! Glöm inte att skicka in nya mötesdagar! 
Dessa tas emot på: info@sff. nu 

Kontrollera att ni fått svar att vi tagit emot dem
Möten
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Torbjörn, 24/4 Lektion i frimärks-
skolan. ”Filateli S-U”, 15/5 Vårav-
slutning, auktion. Alternativ 18/5 . 
Östra Samlingssalen, Djupegatan 43, 
Hudiksvall kl. 18

Hultsfred-Vimmerby 12/2, 26/2 
Årsmöte, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4. Ver-
dandigatan 3 A, 
PRO-lokalen i Mariannelund kl. 
19–21

Härnösand 11/2, 11/3 Årsmöte, 8/4, 
13/5, 10/6. Vårstagatan 1 kl. 14

Hässleholm 30/1, 27/2, 3/4, 24/4. 
Orienteringsklubbens lokal på Höv-
dingegatan 26 kl. 18

Hörby 5/2, 5/3, 2/4, 7/5. Samlarträff 
lördag 23/2 kl. 10–15. ABF:s lokal, 
Tingsg 26 C kl. 18 

Järfälla 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 
7/5, 21/5. Program på mötena: Med-
lem visar och berättar i all enkelhet 
om sin samling. Fika och auktion. 
Hästskovägen 81, Järfälla kl. 18

Jönköping 26/2 Årsmöte, 26/3 Bo 
Carlsson: Järnvägen Ulricehamn-
Jönköping, 23/4 Yvonne Teiffel: Äldre 
Jönköping, 27–28/4 Ienecopia 2019, 
14/5 Stadsvandring. Varje möte: Lot-
teri, min pärla, auktion, cirkulation 
och fika. Duvgatan 22, Österängen, 
Jönköping kl. 18.30

Kalmar 14/2 Årsmöte, 14/3 Föredrag: 
Per-Johan Weidolf: En resa på ett 
smalspår för 80 år sedan. En prosaisk, 
historisk, filatelistisk och deltiologisk 
resa genom tiden och rummet il-
lustrerad med ljusbilder, 11/4, 16/5. 
IOGT-NTO huset, Trädgårdsgatan 
12, kl. 18.00–20.30 

Karlsborg 11/2, 11/3 årsmöte, 8/4, 
13/5. OK Träffs lokal Parkvägen kl. 19

Karlshamn Första måndagen i varje 
månad utom juni-augusti. Flottans 
Män, Näsviken kl. 18

Karlskrona Onsdagsöppet från 15/8 
med urvalssändningar, samlarbörs 
med mera kl. 13–20 varje vecka. 
Vykortskvällar: 13/2 och 27/3. Nya 
Skeppsbrogatan 3 Karlskrona.

Karlstad 20/2, 20/3, 17/4, 8/5. SKPF:s 
lokal, Vävaregatan 4 kl. 18.30

Kil 5/2, 5/3, 2/4, 7/5. Servicehuset 
Smeden kl. 17

Klippan 19/2 Årsmöte, 12/3 Anders 
och Sven-Åke kommer med vykort 
och frimärken till försäljning, 30/3 
Vårauktion, 2/4, 23/4 Anne-Marie och 
Jerker Kehlmeier har med sig intres-
santa produkter till försäljning samt 
kanske en överraskning, 14/5 Vårav-
slutning. Nyhet: Till vårauktionen 
får medlemmar lämna in 30 objekt. 
Studiegården, Storgatan 47 kl. 19

Kramfors 21/2, 21/3 Årsmöte, 25/4, 
16/5. HSO-lokalen, Strandgatan 19, 
Kramfors. Samling från kl 17.30, 
möte kl. 18.30 

Kristianstad Filateli:19/2, 12/3 Års-
möte, 2/4, 23/4. Fackens Hus /ABF 
2 vån Sommarlust Kanalgatan 94, 
Kristianstad kl. 18

Kristinehamn 12/2 Bytestimme och 
årsmöte, 12/3, 18/4 Bytestimme, 14/5. 
Kristinehamns bibliotek, hörsalen, 
Tullportsgatan 13 kl. 18 vid bytes-
timme, 19 övrigt

Kungsbacka 26/2 Göran Falke: Fyrar 
på svenska frimärken, 26/3 Fredrik 
Ydell: Svensk Pionjär luftpost – ett 
urval, 23/4 Hemlig gäst, 28/5 Vårav-
slutning. Ungdom/bytesafton: Varan-
nan tisdag 8/1–14/5. Torsdagsmöten: 
10/1–23/5, ABF-huset, Verkstadsga-
tan 14 kl. 18

Laholm Andra torsdagen i januari-
april och september-december. Kla-
rabergslokalen kl. 18

Lidingö 31/1 Peter Johansen, vd för 
Philea, berättar om Phileas verksam-
het, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3 Årsmöte, 
10/4 OBS! onsdag, 25/4, 16/5 Vårav-
slutning. Föreningsgården, Larsbergs-
torget 9 kl. 18

Lidköping Tredje tisdagen varje må-
nad utom december då det är andra 
tisdagen. Auktion på alla möten. 
FUB-lokalen Hästhagsvägen 3. Lid-
köping kl. 19. Bytesafton från kl. 18

Linköping Andra måndagen varje 
månad september-maj. Klockhuset, 
Hjälmsätersgatan 6D kl. 18 (mötes-
start kl. 19)

Luleå 12/2 Årsmöte, dragning närva-
rolotteri, 12/3 Vårauktion, 9/4, 14/5 
Våravslutning med bl a dragning 
säsonglotteri. Kungsgatan 28, Luleå 
kl. 19

Lund 5/2 Sven-Börje Ewers berättar 
om rakstämplarna 1686–1830, 12/3 
Årsmöte, Jerker Kehlmeier berättar 
om tyska inflationen 1920–1923, 
2/4 Anmälan till våravslutningen, 
7/5 Våravslutning. Träffpunkt Sankt 
Laurentiigatan 18, kl. 17.45–21.00. 
Lunds Pensionärers Frimärksklubb   
kl. 10–11.30: 9/1, 23/1, 6/2, 13/2, 27/2, 
13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 8/5

Malmö 30/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3 
Storauktion, 3/4 Årsmöte, 17/4, 8/5, 
22/5 Vårfest. Folkets Hus i Limhamn, 
Linnégatan 61. Bytestimmen börjar 
kl. 18 och mötet kl. 19

Marks FK Andra måndagen i varje 
månad (ej under sommarmånaderna). 
Kommunalhusvägen 3, Fritsla, Chick-
idés lokaler, kl. 19

Mjölby 11/2 Årsmöte, 11/3, 8/4. ABF-
lokalen, Kanikegatan 15, Mjölby 
kl. 19

Mora 4/2, 4/3 Årsmöte, 1/4, 6/5. Auk-
tion och kortare filateliföredrag varje 
gång. Mora Kulturhus kl. 18

Nacka-Värmdö 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 
8/4. Ny lokal: Nacka Gymnasium, 
Griffelvägen 17, Nacka kl. 18

Norrköping 13/2 Årsmöte, 13/3, 10/4, 
8/5 kl. 17.15–21,00. Frimärkscafè: 
11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 25/4, 8/5 
kl.14.00–16,00.Riks City dagcentral. 
Norra Lundsg. 7

Norrtälje 5/2 Auktion, 19/2 Alterna-
tivt samlande – Kinderägg figurer 
(Thore Bjuréus) Auktion, 5/3 Årsmö-
te, auktion, 19/3 Ringtyp, praktiska 
tips kring samlande (Pentti Köhli), 

Behöver ni föredrags-
hållare till mötena?
Ibland kan det vara svårt att fin-
na föredragshållare. På förbun-
dets hemsida presenteras kring 
15 sådana.
Adresser till dem hittar man på 
www.sff.nu/foredragshallare/
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auktion, 2/4 Större auktion, 16/4 Post-
stationer i Norrtälje kommun (Sture 
Hollstrand), auktion, 29/4 (OBS! 
måndag) Oscars-stämplar (Lars 
Runhem), auktion, 11/5 Prel. Datum. 
Ålandsresa. Vegag. 15 B. kl. 18.30

Nossebro 2:a onsdagen i varje månad 
utom juni, juli och aug. Stationshuset, 
Järnvägsg. 5 kl. 19

Nybro 31/1. Smålandsgatan 48 kl. 18

Nässjö 21/2, 21/3, 18/4, 16/5. Studie-
förbundet Vuxenskolan på Bäckgatan 
4 B i Nässjö kl. 18.30

Olofström Andra tisdagen i varje må-
nad utom juni-augusti. Folkhögskolan 
i Jämshög kl. 18.30

Osby 2:a onsdagen i varje månad 
utom juli-augusti. Vykortssektionen 
samma tid men 3:e onsdagen. Rön-
nebacken kl. 19

Oskarshamn: 2:a och 4:e tisdagen i 
månaden (sep-nov, jan-maj). PRO-
lokalen, Åsaskolan hus B kl. 18.30

Oskarström 20/2 Årsmöte, 20/3, 17/4 
Föredrag om Fiume. 3:e onsdagen 
september-november och januari-
april. Folkets Hus, hobbylokalen i 
källaren kl. 18

Oxelösund. Föreningsmöten 24/1, 7/2 
Årsmöte, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 17/4, 2/5 
kl. 19.00. Häftessektionen 31/1, 14/2, 
28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5 kl. 
19.00. Ungdom: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 
¼, 15/4, 29/4 kl. 17.30. Alstigen 10

Piteå 3:e torsdagen i varje månad sept-
april. Samvaron, Hamnplan 4 kl. 18

Sandviken 20/2, 20/3, 24/4. Valhalla 
kl. 18

Sjöbo 30/1, 20/2, 13/3, 3/4, 24/4, 15/5. 
Fika och miniauktion varje kväll. 
Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2 C, 
Sjöbo kl. 18

Skara 6/2, 27/2, 20/3, 10/4, 8/5. Auk-
tion, lotteri och fika på alla möten. 
SFU-möten: 14/1, 3/2, 25/2, 18/3, 29/4. 
Frejan kl. 18.30. 

Skellefteå 4/2 Årsmöte, 4/3, 23/3 
Regionalträff i Rosvik, 1/4, 13/4 
Regionalträff Vindeln, 29/4. Deger-
bygården kl. 17 

Skivaryd 13/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6. 
Ny mötesdag onsdagar. Bangårdsga-
tan, Skillingaryd kl. 18–20

Skövde 12/2 Klubbaktivitet, miniauk-
tion, 26/2 Inlämning av material till 
12/3, miniauktion, 12/3 Årsmöte, 
inlämningsauktion, 26/3 Klubbak-
tivitet, miniauktion, 2/4 Auktion 
tillsammans med Volvo i Volvohuset, 
9/4 Klubbaktivitet, miniauktion, 23/4 
Auktion, 7/5 Tillsammans med Volvo. 
Studieförbundet Vuxenskolan, Råd-
mansgatan 24 kl. 19

Sollentuna 6/2 Giselher Naglitsch 
om uppländska postvägar, 20/2 Bo 
Dahlner om Sollentunas posthistoria, 
6/3 Bo Dahlner om Stockholmia 2019, 
20/3 Årsmöte, 3/4 Bo Dahlner om 
Sveriges bandfrimärken 1920–1936, 
24/4 Olof Ågren om en nisch inom 
bältesspännarfilatelin, 15/5 Bo Dahl-
ner om schweizisk filateli. Minerva-
vägen 4, Häggvik kl. 18.30–20

Solna 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 
23/4, 14/5, 28/5. Skytteholmsskolans 
matsal kl. 17

Stenungsund 4/2 S Årsmöte, mellan-
auktion. OBS! Kl. 19.30, 18/2 H info, 
visning auktion, 4/3 S, Info, mellan-
auktion, 18/3 H info, visning auktion, 
1/4 S info, mellanauktion, 15/4 H info, 
visning auktion, 6/5 S våravslutning, 
mellanauktion. H = Hasselbackevägen 
38–48 kl. 14, S = Stenungskolan sal 
B1 kl. 18.30 

STOCKHOLM
Asiensamlarna Möte i Stockholm 
var tredje lördag i varje månad. AB 
Phileas lokaler kl. 11

Bältespännarna Postmuseum kl. 
17.30–18.30. Samling från kl. 17.00

Hembygdsfilatelisterna 30/1 Arne 
O. Olsson: Jönköping-Gripenbergs 
järnväg, 27/2 Falska och förbättade 
stämplar. Peter Lorentzon och Göran 
Heijtz från Expertrådet visar med 
olika exempel vad man ska vara 
uppmärksam på, 27/3 Årsmöte, 24/4. 
Postmuseum kl. 17

Islandssamlarna 7/2 Möte hos Is-
landsspecialisten, Tingsvägen 6A, 187 
36 Täby, tel 070-796 14 38. Anmälan 
till Carl-Johan senast 1 februari, 7/3 
Årsmöte med landgång anmälan till 
070–480 01 84. Liten auktion, 4/4 

Anders Fridell om lösen med mera. 
Liten auktion, 11/5 Möte i Södersvik 
kl. 12.00. Phileas lokal på Svartens-
gatan 6 kl. 19

SPFK - Stockholms Pensionärers 
Frimärksklubb. Varje tisdag under 
januari-april och augusti-november. 
Timmermansgården, Timmermans-
gatan 46 på Södermalm i Stockholm 
kl. 9.30–11.30

StFF Stockholm 13/2, 27/2, 13/3, 
27/3, 10/4, 24/4. Postmuseum på Lilla 
Nygatan 1 tr kl. 18.30

SMPS 6/2, 3/4 Årsmöte. Postmuseum 
kl. 17.30–19. OBS! Nya tider. Tider 
alltid på: www.smps.se

SSPD 13/2, 13/3 Göran Persson 
”Stämplar på skillingar”, 10/4 Års-
möte. Postmuseum kl. 18.30

Vällingby 11/2 Bo Dahlner om fri-
märkstyper och avarter, 25/2 Mats 
Renhuldt om förstadagsbrev, 11/3 
Bo Dahlner om bandfrimärkenas 
papperssorter 1920–1936, 25/3 Rei-
ner Lärka om att samla DDR, 8/4 
Claes Fellström och Rolf Korling om 
Czeslaw Slania, 6/5 Christer Wahl-
bom om förfilateli, 20/5 Årsmöte. 
Kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
vid de flesta mötena. Trappans annex 
på Albert Aronsons torg 5 kl. 18

Sundsvall 4/2, 4/3, 1/4, 6/5. OBS! Ny 
möteslokal och tid: Selånger SK:s 
klubbhus, Västra Vägen 105. Samling 
från 17.30 – möte 18.30.

Sunne 6/2, 6/3 Årsmöte, 3/4, 8/5. 
Lokalen varierar just nu. Kl. 18.30

Sölvesborg 12/2 Årsmöte serve-
ring,16/4 Medtag album. Kl. 17.45 
hos medlem

Tingsryd 14/2 Årsmöte, 11/4. Eng-
landerska fastigheten klockan 18.30

Torshälla 10/2, 24/2 Årsmöte, 10/3, 
24/3, 7/4, 28/4, 12/5, 26/5. Riktargatan 
66 kl. 09.30

Mötesprogrammen 
mer utförligt 

finns p
www.sff.nu/moten 
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Traheryd 5/2 Årsmöte, 26/2, 19/3 
Eventuellt studiebesök, 9/4. Verdan-
dilokalen, S. Stationsg. 25 kl. 18.30

Tranemo Tredje tisdagen januari-
maj. Ny lokal: Församlingshemmet, 
Boråsvägen 56, Länghem kl. 18.30

Trelleborgs FK Tredje onsdagen i 
månaden. C.B. Friisgatan 1 kl. 19

Trollhättan 30/1 Förfalskade frimär-
ken Gunnar Dahlstrand, Göteborg, 
13/2 Årsmöte, 27/2 Kjell Arnes 
Tävling, 2/3 Samlardag med auktion 
Bohusläns Museum, 12/3 Besök i 
Uddevalla, 13/3 Per Olof Jansson, 
Göteborg: Kanadas frimärken, 27/3 
Byteskväll. Besök av Kent Jiresjö, 
handlare, 6/4 Auktion i NE-gymna-
siet, 10/4 Efterförsäljning i Kyrkans 
Hus, 24/4 Avslutning. Kyrkans Hus, 
Drottninggatan 42 kl. 18.30–21.00. 
Veterangruppen: tisdagar kl. 10 Kag-
getorpsgården.

Täby (Norrort) 4/2 Föredrag Reiner 
Lärka: Tyska stater, 18/2 Thorsten 
Fridlizius: Med utgångspunkt från 
blocket ”Flyget nu och då” som kom 
2001, 4/3 Årsmöte, loppis och större 
klubbauktion, 9/3 Samlarmässa i Näs-
bypark Centrum kl. 10–15, 18/3 Mats 
Söderberg: Hur samla frimärken med 
mera, 8/4 Storauktion, 29/4 Gunnar 
Lithén: Kring framtagning av Facit-
katalogerna, 13/5 Terminsavslutning 
auktion med utrop 75 kr, lotteri med 
mera. Viggbysalen, Söderv. 30 kl. 
18.30

Uddevalla 12/2 årsmöte, 12/3, 9/4, 
7/5. Samlingssalen Skogslyckehem-
met kl. 18–21

Ulricehamn 6/2 Årsmöte. Missions-
kyrkans kafeteria, Jägareg. 6 kl. 18

Umeå 21/2 Årsmöte, 21/3, 25/4, 16/5. 
Ö Kyrkog. 14 (Tempelriddarna) kl. 
18.30. 

Uppsala 4/2 Lars Westerberg om 
Helikopterpost, 25/2 Margareta von 
Bahr: En open-samlares vedermödor, 
baserat på hennes exponat om spetsar, 
18/3 Erik Hamberg, 8/4, 29/4, 20/5 
Erik Widerlöf om Islands Alltings-
serie 1930. Sensus i Kanikenhuset, 
Västra Ågatan 16, plan 5. Hiss finns 
i huset från gårdssidan källarplan upp 
till plan 5 kl. 18–21

Wallentuna 13/2 Årsmöte, 27/2 Vätö-
granit, Karin Svahn berättar till 
vykort, 13/3 WFK auktion i Åby-
bergskyrkan, 27/3 Anders Olason: 
American Civil War 1861–1865, 10/4 
Sten Hofstedt överraskar, 24/4 Med-
lemmarna presenterar, 8/5 Avslutning 
med utflykt. Mörbyvägen 36, Vallen-
tuna kl. 17.30

Varberg 12/2 Årsmöte. Bengt Bengts-
son om  Stockholmia 2019, 12/3 Rune 
Svensson visar foton från gamla 
Falkenberg, 9/4 Hans Peterson presen-
terar ett avsnitt ur Australiens tidiga 
filateli, 14/5 Staffan Nilsson redovi-
sar en del ur arbetet kring Varbergs 
posthistoria. ABF, Brunnsbergsv. 5. 
Urvalsgenomgång kl. 18, möte kl. 19

Vetlanda 5/2 Månadsmöte, bytesaf-
ton, auktion, 19/2 Föreläsare, 5/3 
Årsmöte,19/3 Föreläsare, 2/4 Må-
nadsmöte, bytesafton, auktion, 16/4 
Föreläsare: Jan Bengtsson, Vetlanda, 
29/4 (OBS måndag): Månadsmöte, 
bytesafton, auktion,14/5 Våravslut-
ning. Stationsgatan 5 D, Vetlanda kl. 
19. Vid auktion visning från kl. 18.30 

Vindeln 1:a onsdagen varje månad 
från september. Vindelgallerian. 
Karlsgårdsvägen 22 kl. 18

Värnamo 31/1 Årsmöte, 28/2, 28/3, 
25/4, 23/5. Myntgatan 5 mittemot 
Taxi kl. 18

Västervik 13/2 Årsmöte och föredrag, 
13/3 Auktion, 10/4 Storauktion, 15/5 
Utflykt. Vi samlas vid parkeringen, 
Ellen Keyskolan, Västra Kyrkogatan 
38. kl. 18. OBS! dag och tid. Fonushu-
set, V. Kyrkog. 25 (in på gården) kl. 19

VÄSTERÅS
Västerås FF 12/2 Bengt Lindh: Tåg 
på frimärken, 12/3 Årsmöte, 9/4 
Auktion, 14/5 Föremål ur Kenneth 
Anderssons spännande och intres-
santa samlingar. Hotell Valsaren, 
Metallverksgatan 2, (Kopparlunden) 
kl. 19

Västerås ABB 18/2, 18/3, 15/4, 20/5. 
IOGT kl. 19

Västerås FK 4/2, 4/3, 1/4, 6/5. Hotell 
Valsaren kl. 19 

Växjö 6/2 eller 13/2 Årsmöte, auk-
tion, 22/2 VFF 77-årsjubileum på 

Skåres, 6/3 Medlemsmöte, föredrag 
(?), auktion, 23/3 Fri-Vy i Växjö, 3/4 
Medlemsmöte, storauktion, 27–28/4 
Jönköpings FF 100 år, 8/5 Medlems-
möte, utflykt? Vart då då? Mariakyr-
kan, Kungsvägen 117 kl. 18.30 eller 
Österleden 66 F gaveln kl. 18.30 

Ystad 4/2, 4/3 Eskil Jönsson: Äng-
lahuset i Ystad, 17/3 Auktion, 22/3 
Årsmöte, 1/4, 6/5, 11/5 Ystamps, 13/5 
Auktion, 25/6 Auktion. Lancastersko-
lan, vid klostret, S:t Petri Kyrkoplan 
2 kl. 19

Åmål 12/2 Årsmöte, 12/3, 9/4 Vårauk-
tion,14/5 Avslutning. Åmålsgården 
kl. 18

Älmhult Andra tisdagen i varje 
månad utom i juni-aug. Folkets Hus, 
Skolgatan 18 kl. 18.30

Ängelholm 18/2 Årsmöte, 18/3 Auk-
tion och i mån av tid visar Jan Fält: 
Värdering, 15/4 Auktion. Medlem-
marna lämnar in fem objekt i mån 
av plats ytterligare fem objekt, 6/5 
Våravslutning. Hans Åke Jönsson 
visar bildspelet: Summering av 
posten i nordvästra Skåne med hjälp 
av vykort och stämplar. Godtemplar-
gården kl. 19

Örebro 12/2 Årsmöte, 12/3 Thord 
Strömberg berättar om CV:s historia 
ur strategisk politisk synvinkel, 9/4 
Månadsmöte program ej fastställt, 
14/5 Våravslutning. Kaffe med tårta. 
Liten auktion på alla möten. Rosta-
hemmet kl.18

Örnsköldsvik Möte andra onsdagen i 
månaden 13/2 Årsmöte, 13/3, 10/4 och 
8/5. Församlingshemmet, Storgatan 
29 E, kl 18.30

Östersund 12/2 ,26/2, 12/3 Årsmöte 
och auktion, 2/4, 23/4, 4/5 Träff med 
Nordanfjeldske i Östersund, 14/5 
Våravslutning med auktion, 6/6 Na-
tionaldagsfirande på Jamtli
Ordinarie möten på Biblioteksgatan 
33 kl. 18

Östhammar Se www.ostfil.se

Mötesdagar till nr 2
till info@sff.nu

senast 10/2
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 Alla större utställningsklasser finns med 
 Ramarna 4 x 4 blad (A4-storlek) 

 
Ramavgift/avgifter 

 400 Nkr (ca 450 Skr) per ram, för 5- och 8-ramsexponat 
 800 Nkr (ca 900 Skr)  för enramsexponat 
 500 Nkr (ca 565 Skr) per litteraturexponat  
 Ingen ramavgift för ungdomar 
 Sveriges Filatelist-Förbunds utställaravgift 600 kronor/exponat (300 kronor för litteratur-

exponat) tillkommer för varje exponat som antas till utställningen 
 

Kvalificering 
 Exponatet måste ha erhållit minst 70 poäng på en nationell utställning. En-ramsexponat skall 

också ha erhållit minst 70 poäng på nationell utställning. 
 Exponat i ungdomsfilateli skall minst ha uppnått på nationell utställning 60 poäng i åldern 

10-15 år och 70 poäng i åldrarna 16-18 år och 19-21 år. 
 Litteraturexponat måste vara publicerade efter den 1/1 2014. Frimärkskataloger och 

Tidskrifter måste vara publicerade efter den 1/1 2016. 
 
Anmälan 

 Anmälningsblankett + reglementet kan ni antingen få av svenska kommissarien Fredrik 
Ydell (ring eller skicka mail) eller gå in på hemsidan   www.nordia2019.no 

 Skicka in anmälningsblanketten, helst via mail, till den svenska kommissarien senast den 
15 mars 2019, tillsamman med 1:a sidan från exponatet + eventuellt synopsis. 

 Alla anmälningar måste gå via den svenska kommissarien. 
 Transport sker via den svenska kommissarien. 
 Endast försäkrade exponat medtages genom kommissarien. 

 
Välkomna med era anmälningar och vi hoppas att Sverige  

kommer med ett starkt team till Nordia 2019! 
 
 

Fredrik Ydell 
Kalkstensvägen 11 A 
216 32 Limhamn 
0704-181636 (mobil) 
 
fredrik.ydell@gfk.com 

Inbjudan till Nordia 2019 
23 - 25 augusti 2019 

 
 
Nu är det dags att planera och anmäla sitt exponat för nästa Nordia 
utställning – denna gång i Sarpsborg i Norge, mellan den 23 och 
25 augusti 2019. 
 

www.nordia 2019.no 
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Kalendarium
Auktioner Utställningar

       

   Mässor / Evenemang

 13–16/2  Spring Stampex 2019 i London (N)
 28–31/3  Slovenija 2019 i Slovenien (Fepa)
 12–14/4  Tamcollect 2019, Tammerfors, Finland (N)
 18–20/4  Gouda 2019 i Gouda i Nederländerna (N)
 26–28/4  Aeroberlin 2019 i Berlin (N)
 27–28/4  Ienecopia 2019 i Huskvarna (R)
 9–11/5  Ectp 2019 i Essen i Tyskland (I) End.motiv
 Maj  Bulgaria 2019  i Plovdiv  (Fepa)
 29/5–2/6  Stockholmia 2019 (klubbutställning – I)
 11–17/6 China 2019 (I)
 13–16/6  Sydney Stamp & Coin Expo 2019 (N)
 31/7–4/8  Singpex 2019 (FIAP) Singapore
 23–25/8  Nordia 2019 i Sarpsborg i Norge (N)
 Oktober  Mamer 2019 i Luxembourg (maxima)
 3–6/10  Thübria 2019 i Greiz i Tyskland (N)
 18–20/10  Övebria 2019 i Neustadt i Österrike (N) 
 18–20/10  Copenhagen 2019 i Köpenhamn (N)
 22–23/11  Ectp 2019 i Verona i Italien  (Fepa)
 6–8/12  Aeroex 2019 Adelaide Australien (N)

2020
 13–15/3  Canberra 2020 Australien (N)
 19–22/3  Nya Zeeland 2020 Auckland (I)
 28–29/3  Sfex 2020 i Helsingfors (N)
 2–9/5  London 2020 i London i England (I)
 7–9/5  Dmth i Essen i Tyskland - motiv (N)
 4–6/9  Nordia 2020 i Malmö (No)
 2–4/10  Övebria 2010 i St. Pölten i Österrike (N)
 7–10/10  Ankara 2020 (I)

 2/2  Frimärksmässa i Dalheimers hus i Göteborg 
 2–3/2  Antik- och samlarmässa i Fyrishov i Uppsala  
 23/2  Mälardalsträffen i Torshälla 
 2/3  Samlarmässa i Falköpings Folkets Park  
 9/3  Samlarmässa i Näsbypark
 23/3   Fri-Vy i Växjö
 30/3  Vykortets Dag i Uppsala – Vaksalaskolan
 13/4   Vårmässa i Karlskrona
 13/4   AC-träff i Vindeln
 27/4   Frimynt 2019  Idrottens Hus Helsingborg
 27–28/4  Ienecopia 2019 i Huskvarna Folkets Park 
 27–28/4  Hudiksvall. Ishallen. Antik- & samlarmässa
 4/5  Samlarmässa i Enköping 
 12/5  Mässa i Olofström, Folkets Hus
 26/5  Stockaryds antik- & samlarmarknad (utomhus)
 29/5–2/6  Stockholmia 2019 i Stockholm 
 30/5  Forshagamässan i Forshaga  
 7–8/9  Stamps i Svedala
 14/9  Samlarmässa i Ausås i Ängelholm
 9/11  Frimärkets Dag över hela landet
  
  UPPDATERAS KONTINUERLIGT PÅ 

WWW.SFF.NU/EVENEMANG

  20/2  Philea i Stockholm

 24/2  Björn Jarlvik, Stockholm

 24/2  D&T International AB, Skogås 

 15/3  Frimärks-Netto i Helsingborg

 14/3  Philea i Stockholm

 16/3  Bältesspännarna, Stockholm

  24/3  Björn Jarlvik, Stockholm

 29–30/3  Postiljonen i Malmö

 3/4  Växjö FF

 6/4  Trollhättans FF

 8/4  Göta Frimärken i Göteborg

 11/4  Philea i Stockholm

 13/4  AC-träff i Vindeln med lådauktion

 13/4 Karlskrona Filatelistklubb

	 3–4/5		Skanfil	i	Oslo

 6/5  Göta Frimärken i Göteborg

 15/5  Frimärks-Netto i Helsingborg

 31/5  Philea i Stockholm 

  i samband med Stockholmia 2019

 1/6  Global Philatelic Network i 

  Stockholm i samband med 

  Stockholmia

 13/6  Philea i Stockholm

	 27–28/9		Skanfil	i	Oslo

Rapportera nya datum till oss 
info@sff.nu

Frimärksutgivning mm
 9/5  Svensk frimärksutgivning
 22/8  Svensk frimärksutgivning
 7/11  Svensk frimärksutgivning
 9/11  Frimärkets Dag
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Butiker

Sälj till den största kundkretsen

www.davidfeldman.com

Auktioner Auktioner

Auksjoner 
Postordresalg

Postboks 2030   -   NO-5504 Haugesund   -   Norge 
Tlf: +47 52 70 39 40   -   Fax: +47 52 70 39 49   -   E-mail: skanfil@skanfil.no 

www.skanfi l .no

Be om gratis kataloger!

Vi är ett av 
Norges ledande
 auktionsföretag
www.engers-frimerker.no

   6
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Köpes
VI KÖPER KONTANT BÄTTRE SAMLINGAR

Alla länder aktuellt. Bra betalt!
Ring gärna till 073-98 06 003 eller maila till stamps@mimir.se

Svartensgatan 6 nb, 116 20 Stockholm

www.mimir.se
(Associerad med AB Philea)

Märket för köptrygghet!

Sveriges Frimärkshandlareförbund

www.stampdealers.se

Här finns plats för fler

www.contenta.se
Se vår prislista 1855–1915 med upp till 90% rabatt

Öppet: måndag – torsdag 10–17
Tomtebogatan 17, 113 39 Stockholm Tel: 08-6113651

KÖPER KONTANT!

UPPSALA FILATELI HB
Öppet vanligen: tisd/onsd/torsd 12–17

Se även: www.facebook.com/uppsalafilateli/
Butik: Väderkvarnsgatan 35A Uppsala  076-8687807

dag.ekdahl@comhem.se     KÖPER/SÄLJER
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Nyheter

Distanshandel Distanshandel

Mer än 38.000 avbildade objekt i vår webbshop:

www.nordfilateli.se

Auktion och direktförsäljning
av frimärken från Kina och Asien

www.dtstamps.com

040-25 88 55  www.FACITstamps.se
s t a m p s

Omfattande sortiment
postfriskt Sverige - ständigt
nya specialerbjudanden!

www.stamps.is

Köp dina frimärken 
från ISLAND 
online!

öppnar under september 2014 
ny webbutik !Webbutik med endast Sverige.

Nu även på Tradera som E-butik!

www.norsten.com
Besök min websida och se mina specialofferter och prislistor.

SVERIGE, ISLAND, DWI, GRÖNLAND m.m.
Karl A. Norsten AB

Box 1069, 181 21 Lidingö, Tel. 08-767 08 61 karl@norsten.com

Köp norska  
frimärken  
online
posten.no/frimerkebutikken

Här finns plats för fler,
kontakta redaktionen!

Den här annonsplatsen
kostar bara från 250 kr/nr!
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Ge ditt barn/barnbarn en fantastisk present
Det finns knappast något som ger ett barn lust att lära 

så som en spännande hobby.
Ge därför ditt barn/barnbarn ett medlemskap i en 

frimärksklubb för 70 kronor, det ingår ett startpaket!
Gå in på Sveriges Frimärksungdoms hemsida 

www.sfu.se och anmäl ditt barn/barnbarn eller kon-
takta kansliet på kansli@sfu.se för mer information.

URVALSHÄFTEN
Urval sänds till såväl enskilda som föreningar. Varje 
månad får du en sändning bestående av ca: 30 st 
urvalshäften med frimärken från de länder du har 
valt. Ca 3.000 urvalshäften från hela världen finns
i lager. Inget köptvång! Även inlämnare är välkomna.

SVERIGEPRISLISTA
Komplett 27 sidig prislista över svenska postfriska 

och stämplade frimärken 1855-2018 till låga priser.

www.frantzideal.se
IDEAL Frimärksurval, Box 26, S-342 21 Alvesta,
Tel: 070-248 93 60, E-post: frantz@telia.com
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Specialerbjudande 
till SFF-medlemmar 
Facit Postal 2016 
425:- inkl. frakt! 
(ord. pris 500 kronor plus frakt)

FACIT Postal är en katalog som kommer 
vart femte år och är inriktad på svenska 
ortstämplar och posthistoria 
Vi tillämpar förskottsbetalning som 
sker till förbundets bg 568-1580
Ange Facit Postal på talongen samt 
gärna ditt medlemsnummer 

Sveriges Filatelist-Förbund Stationsgatan 
3, 568 30 Skillingaryd
Tel. 0370–70566 (må-ti 9.00–12.00)
e-post: kansli@sff.nu
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Den 7–8/9 2019 är det dags för den 
stora frimärks- och vykortsmässan

Stamps in Svedala
Många handlare och postverk

www.sufs.se/sis

SAMLARMÄSSA FALKÖPING
Folkets Park lördagen den

2 mars 2019 kl. 10.00–15.00
FRIMÄRKEN & VYKORT

20-talet handlare - lotterier - servering

Floby Filatelistförening Välkomnar
Entré 20 kr

Näsbypark Centrum, Täby
Samlarmässa 9 mars

kl. 10 – 15
Frimärken, brev, vykort, böcker,

mynt, prylar, samlarföremål m.m.
Välkomna

Norrtälje FK, Norrorts FF
 och Näsbypark Centrum 

Välkommen till Mälardalsträffen i Torshälla
23 februari kl 10–15.

Handlare med vykort och frimärken, servering mm.
För mer information se www.torshallafrimarksklubb.se

eller www.etunavykort.se

AC-träff i Vindeln med lådauktion
Lördagen 13 april

Ring för info: 070–626 13 80, Krister Jakobsson
E-post: jakobsson.vindeln@gmail.com

Hembygdsfilatelisterna Umeå-Skellefteå-Vindeln lokalföreningar

FriMynt 2019
45:E INT. MYNT- & FRIMÄRKSMÄSSAN

SSP / H-Expo • Drottninggatan 184, 254 33 Helsingborg • Tel +46 (0)42-28 01 87 • Fax +46 (0)42-29 20 83

27 april kl 11.00-17.00

IDROTTENS HUS
MELLERSTA STENBOCKSGATAN, HELSINGBORG, SVERIGE

www.frimynt.se

Välkommen!
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Föreningen på nätet: www.posthistoria.nu

För
senaste

information.
Besök

förbundets
hemsida!

www.sff.nu
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VÄLKOMMEN TILL

FRIMÄRKSMÄSSA
Försäljning av

frimärken, brev, vykort och tillbehör.

Dalheimers Hus, Slottsskogsg. 12, Gbg.

Öppet 10–15
Lördag 2 februari

(även preliminärt den 31/8)

FRITT INTRÄDE!
Ett 20-tal handlare inkl. Sveriges Fil.förb.

Arrangör: Eva och Göran Fredrikson, Gbg, 0708-621187

Fri-Vy i Växjö
Den 23 mars anordnar vi

 en frimärks-, vykorts- och 
samlarmässa i Växjö

IOGT vid Vattentorget vid 
Domkyrkan kl 10 – 15

Handlare maila vaxjofil@hotmail.s  eller ring 
070 647 85 15 för info om bordshyra m m.

Växjö Filatelistförening 

Auktion 24/2
Singlar på internet,

tryckt katalog samlingar.
Beställ tryckt katalog!

Vill ni ha ett e-mail när katalogen är klar på nätet
så skicka er e-mailadress. Annars bevaka hemsidan.

www.jarlvik.com
Björn Jarlvik Filateli

Box 9110, 102 72 Stockholm
Tel +46 (0)8–669 26 86, bj@jarlvik.com

KINA & ASIEN!

 Vi erbjuder dessutom: låg provision • gratis och korrekt värdering • snabb redovisning
• hämtning vid större inlämningar • katalog på engelska – delvis på kinesiska!

Kontakta oss redan idag för ett givande samtal!

D&T International AB
Box 4, 142 21 Skogås, Fax 08-771 85 72, Tel. 073-687 82 60, 08-771 85 38

E-mail: info@dtstamps.com            www.dtstamps.com

INLÄMNINGAR SÖKES! En verkligt genuin kunskap om kinesiska frimärken, och 
köpstarka internationella kunder, inte minst i Kina, är anledningarna till att det är hos 

oss du får bäst betalt för din Kinasamling. Vi hittar även de dolda pärlorna i den!

AUKTION 24 FEBRUARI 2019
Fyra av många 
spännande 
objekt på 
auktionen.

Beställ
gratis
katalog!
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Svensk Filatelistisk Tidskrift
Stationsgatan 3  568 22 Skillingaryd 

Höjdpunkter:
Gummessons Grand Prix d´Honneur samling Finland, del 6
Sverige & Island, fantastiskt utbud Prakt- och Lyxexemplar

Skeppspost, stort urval mestadels Sverige, Danmark & Finland
Omfattande poster från dödsbon

Huvudpartner till:

Internationell auktion
29-30 mars

Unikt färgfeltryck

Första dagen!

Största kända enhet

Postiljonen AB  Box 537  201 25 Malmö  Tel. 040-25 88 50  Fax. 040-25 88 59
Tel. Stockholm 08-32 70 70  Tel. Köpenhamn +45 33 91 52 00 • www.postiljonen.com  stampauctions@postiljonen.se

Kyrkostaten, ostämplat i
första sällsynta nyansen

Unikt Mulreadykuvert postat i Sverige
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