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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 20 mars!

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!
Här kommer nu vårsäsongens andra nummer av medlems-
tidskriften, och till att börja med vill jag tacka för alla arti-
kelbidrag och för alla positiva reaktioner som kommit från 
er läsare, inte minst på det senaste numret.

Nästa nummer av Filatelisten utkommer torsdagen den 
11 april. Notera också gärna att sista dag för eventuell an-
nonsbokning är den 20 mars. Artikelbidrag däremot måste 
som vanligt vara redaktionen tillhanda minst fyra veckor 
före närmaste utgivningsdag.

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 
förbundet 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 eller uppmana 
en samlarvän att dela med sig av sin kunskap.

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

Leif Nilsson redogör för sitt 
arbete med plåtningen av 
Landstormen – 6 öre serie II 
med omvänt påtryck, och hur 
han har gått till väga för att 
återskapa en stor del av arket.

Vykortsgalleriet nummer 61 
– Flygets historia. John Fritz 
visar och beskriver sina per-
sonliga favoriter.

Två Kinamissionärers brev-
kontakter med Sverige 1913-
1931. En fallstudie av Joel 
Yrlid. Del 2 av 2: Hur ”Via 
Siberia” förändrade postens 
gång från Kina.
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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:
Claes Forshill
Lyhundravägen 6, 761 63 Norrtälje
www.islandssamlarna.se
Rysslandssamlarna:
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 Czeslav Slania-Samfundet
www.sff.nu/slania/
Svenska Motivsamlare SMS:
Tommy Samuelsson
Romsås 113, 523 98 Hökerum
www.svenskamotivsamlare.se
Svenska Vykortsföreningen
Benny Kullinger
Höganäsgatan 6B, 753 30 Uppsala
www.samlavykort.se
Sveriges Militärpostsällskap:
Jan-Ove Brandt
Ripstigen 1, 8 tr, 170 74 Solna
www.smps.se

Sveriges Filatelist-Förbund

Vi har nu lämnat den mörkaste 
delen av vintern bakom oss och går 
mot ljusare tider. Snart anländer 
de första flyttfåglarna och när det 
här numret av Filatelisten kom-
mer ut har en del av dem redan 
kommit. Det är en tid då jag gärna 
lämnar frimärkena för att kolla de 
fåglar som anländer till oss. Det 
är samtidigt en tid med bättre ljus, 
som behövs för att klassificera 
frimärkenas färgnyanser.

Filatelistföreningarna är i full gång 
med sina verksamheter. Så är det 
också inom förbundet. Verksam-
hetsberättelsen för 2018 håller 
nu på att slutjusteras och vi kan 
konstatera att Samlamera fortsät-
ter att utvecklas positivt med ökad 
försäljning. Nyligen besökte våra 
ekonomer kansliet och upprättade 
ett bokslut för 2018. Nu vet vi att 
det blev ett positivt resultat även 
för 2018.

Vi vill gärna se ett positivt resultat 
även för 2019 och där är SFF-
lotteriet en viktig inkomstkälla 
för förbundet! Nu måste vi alla ta 
ett krafttag för att få lotterna sålda 
före 31 mars! För att uppnå detta 
krävs att vi ALLA, föreningar och 
enskilda medlemmar, hjälps åt! 
Kontakta vår kassör Ivan Forsgren 
och beställ lotter. Han nås per tele-
fon 076–803 21 24 eller via e-post 
ivan.forsgren@ume.se. Lotterna är 
enkla att sälja eftersom vinsterna 
består av presentkort hos Ica eller 
Coop. Jag har som exempel sålt 
många lotter i andra sammanhang 
än på frimärksklubbar. Varje före-
ning har 10 procent provision på 
försäljningen.

Stockholmia 2019 närmar sig och 
det är min förhoppning att våra 
föreningar och medlemmar har 
planerat ett besök i Stockholm un-
der tiden onsdag 29 maj – söndag 2 
juni 2019. Det har skrivits mycket 
i Filatelisten om utställningen och 

alla bör veta att den äger rum på 
Stockholm Waterfront Congress 
Centre. Centret ligger intill Stock-
holm Centralstation och därifrån 
är det väl skyltat till utställningen. 
Vi har skickat ut flera nyhetsbrev 
om utställningen och jag vill här 
poängtera att man kan registrera sig 
genom Meetagain eller i samband 
med besöket. Biljett till utställ-
ningen kan även köpas vid entrén. 

SFF har ett filatelistiskt program 
med föredrag och seminarier som 
alla är välkomna till utan ytterligare 
kostnad. Programmet har skickats 
ut via nyhetsbrev, men det kommer 
också att beskrivas i kommande 
nummer av Filatelisten. Hotell 
bokas genom Meetagain. Besök 
deras hemsida www.meetagain-
stockholmia2019.se. E-post: stock-
holmia2019@meetagain.se

Jag ser fram emot utställningen 
eftersom det kommer att finnas 
många intressanta exponat re-
presenterade. Många företag är 
på plats för att sälja allt sådant 
som en filatelist behöver till sitt 
samlande. Dessutom anordnar AB 
Philea en auktion i samband med 
Stockholmia 2019. Den äger rum 
31 maj 2019 med start kl. 11.00 
på Hotel Sheraton, Tegelbacken 6. 
Objekten visas i Phileas monter 43 
på utställningen 29–31 maj. Det 
finns således många goda skäl till 
att göra ett besök på utställningen!

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 1 februari. 
Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande 
rapporteras:

Vårt lotteri har kommit igång bra, redan 2/3 av lot-
terna är utskickade. Då vinsterna är presentkort i 
några av de större matvarukedjorna kan alla delta. 
Har ni inte haft lotterna på er klubb så be ordförande 
att beställa.

Samlamera ökar vilket samtidigt leder till större 
belastningar, det förekom ett avbrott vecka 5 men 

denna gång låg felet ute i nätet och blev avhjälpt 
inom ett dygn. Tyvärr låg även förbundets hemsida 
och mail nere samtidigt, allt skall nu åter vara i 
ordning.

På grund av ett fel i tryckeriet gick senaste upplagan 
av Filatelisten ut utan gatuadress varför inte alla fick 
den i brevlådan som brukligt. Ett nytt utskick sker 
så att ingen skall bli utan.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen informerar

Det har faktiskt hänt en del på sajten Samlamera 
under vinterhalvåret. Förutom en kraftig ökning 
av både nya objekt och försäljning har sajten 
Samlamera fått ännu fler förbättringar.

En nästan helt ny dokumentation har tagits fram och 
omstrukturerats en del. Du finner nu under fliken 
”Om oss” en kortfattad beskrivning samt tips hur 
du lägger upp en försäljning.

Fliken ”Filmer” har byggts om. Det går nu fortare 
att få fram filmerna, då man länkas direkt till sajten 
Youtube. Fliken ”Information” har gjorts om, nu 
finns det två PDF-dokument som går att skriva ut 
om man vill det.

Klickar man på ikonen Information så finns en 
fullständig beskrivning av hela Samlamera, både 
på fastprisförsäljning och auktionsdelen. En särskild 
dokumentation finns också på hur man lägger upp 
en auktion på Samlamera.

Det är numera obligatoriskt att uppge hela sin adress 
på Min sida, detta för att det på auktionsfakturorna 
ibland bara fanns ett namn.

På auktionsdelen har vi lagt till fakturanummer på 
fakturor från en auktion. Nu kan man även skriva ut 
en auktionslista med auktionsnummer, beskrivning 
och pris. Utskrift av adressetiketter på auktions-
köparna finns också som en nyhet. Förbättrad 
kopieringsfunktion av auktionsrader till excel.

Samlamera-gruppen förfogar bara över medel för 
utvecklingen av Samlamera från sponsorer. Vill du, 
din förening eller ditt företag bidra till utvecklingen, 
är ett ekonomiskt bidrag mycket välkommet till 
SFF:s bankgiro 568–1580. Märk bidraget med 
Samlamera.

Hans-Ove Aldenbrink
Programvaruutvecklare Samlamera

hoa@aljodata.se
0706 95 88 88

Samlamera – Nyhetsbrev mars 2019

Har du något du önskar sälja? Inlämningar till nästa Storauktion 
och dagliga online-auktioner mottages fortlöpande. 

Första. Andra. Sålt!
Mer än 2700 budgivare deltar på våra storauktioner

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

sålt på skanfils storauktion 204:

Obj. 2015:  
NOK 14.163,- 

Obj. 2598:  
NOK 13.530,- 

Obj. 5407:  
NOK 29.520,- 

Obj. 66:  
NOK 100.860,-

Obj. 6759:  
NOK 159.900,- 

Obj. 4118:  
NOK 22.140,-

Obj. 3655:  
NOK 36.900,- 

Det blev tyvärr fel på adresseringen av Filatelis-
ten som delades ut för fem veckor sedan. Namn 
och postnummer fanns med men inte gatuadress.

Därför trycktes en ny upplaga under helgen med 
inlämning till Postnord och utdelning veckan därpå. 

Eftersom det var ett misstag från tryckeriets sida, 
så tog de också hela kostnaden.

En del fick därmed två tidningar men den extra kan 
exempelvis ges bort till någon som ännu inte kommit 
med i vårt förbund.

Tidningen kom men inte i tid till alla
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De första månaderna på ett nytt år brukar vara 
ganska lugna när det gäller svenska auktioner. 
De första, lite större, svenska katalogerna bru-
kar droppa in i slutet av februari, medan de ut-
ländska katalogerna kör på mer eller mindre som 
vanligt även under de första månaderna. Dock 
brukar Philea ha en tidig auktion, men det är 
inte en av deras större auktioner. Göta däremot 
kom med en tidig auktion i år, redan i slutet av 
januari hade de sin första auktion. 

Göta hade sin första auktion den 26 januari, och det 
fanns en hel del överraskande material. Bland annat 
såldes många väldigt bra amerikanska brev från 
slutet av 1860-talet. Det måste ha varit en ganska 
stor och bra samling som styckats upp. Slutpriserna 
var från några tusenlappar och ända upp till 70 000 
kronor. Jag hoppas verkligen att samlare från USA 
hade upptäckt dessa sällsynta brev och inte missat 
detta tillfälle. Ett imponerande avsnitt som sällan 
bjuds ut på svenska auktioner.

Svenska skillingbrev till Ryssland finns på auktio-
ner, men då ofta med frankeringen 2x8 skilling plus 
en 4-skilling, eller en 6-skilling plus en 4-skilling 
(franko till gränsen). Göta hade ett brev till Ryssland 
den 26 november 1858, men frankeringen var 3x4 

skilling plus en 8-skilling, en betydligt mera ovanlig 
portokombination. Brevet var snyggt och vackert 
men tyvärr fanns det lite små skavanker på något 
märke, samt att adressen var delvis iritad. Brevet 
hittade en ny köpare för 13 500 kronor, medan 
utropet var satt till 9 000.

För några nummer sedan av Filatelisten skrevs om 
ett väldigt dyrt järnvägsbrev som sålts hos Göta i 
mars 2018. Brevet hade medföljt järnvägen från 
Malmö till Lund i juni 1858 med anteckningen ”pr 
jernbana”. Brevet såldes då för 35 500 kronor plus 
provision och detta var väldigt mycket eftersom 
liknande brev brukar kosta 4 000–5 000 kronor. 
Men så kan det gå när det är flera köpare som vill 
ha brevet. Nu var samma brev tillbaka på auktionen 
den 26 januari, och varför det var till salu nu igen 
kan man ju alltid spekulera om. Nu var utropet satt 
till 18 000 kronor, och det blev osålt.

Lokalpostsamlare av Halmstads lokalpost hade 
en verklig klenod att införskaffa till sin samling. 
Göta hade originalteckningen från 1945 till 4 öre 
Halmstad lokalpost ”Europa och tjuren”. Verkligen 
ett toppobjekt i en lokalpostsamling. Utropet var 
satt till 2 500 kronor, medan den nya köparen fick 
betala 5 400.

Klubbat
på auktion

~ Fredrik Ydell ~

2019 års auktioner
är igång

Skillingbrev till Ryssland från Stockholm i november 1858 med en lite ovanligare portokombination. 
Brevet såldes hos Göta för 13 500 kronor, men brevet har några anmärkningar.
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55 öre och 80 öre Medaljong i ostämplat skick, och 
med bra centrering och tandning, kostade hos Göta 
29 000 kronor. Nöjde man sig med ostämplade 
märken med sämre gummering så kostade märkena 
9 400 kronor.

De som samlar serien Tre Kronor hade stora möj-
ligheter att komplettera sin samling. Även den som 
ville börja samla på Tre Kronor hade stor möjlig-
heter att få en flygande start på det nya området. 
Göta hade flera olika poster med väldigt intressanta 
objekt.

Den första lotten innehöll tre stycken originalgra-
vyrer av Heinz Gutschmidt, och det var valörerna 
2,50 kr, 2,55 kr och 3 kr. Dessa måste vara de enda 
kända på privat hand. Utropet var satt till 7 000 
kronor, men de förblev osålda.

Det fanns också en specialsamling av Tre Kronor i 
sju album, med både ostämplat och stämplat mate-
rial samt 555 försändelser, allt utställningsmonterat. 
Samlingen hade ett utrop på 10 000 kronor, och den 
nya ägaren fick betala 12 000.

En 60 öre Tre Kronor med ”Specimen”-påtryck 
såldes för 2 600 kronor, medan startpriset var 1 000. 
En försändelse med 1,75 Tre Kronor singel på brev 
till Japan såldes för 3 000 kronor. Ytterligare några 
större samlingar av Tre Kronor såldes till bra priser, 
till exempel en samling med cirka 400 lösa märken 
med vackra stämplar såldes för 10 000 kronor, mot 
ett utrop på 2 500.

Även en samling av serien Hällristningarna hade 
lämnats in på Göta. Där fanns det en originalgravyr, 
som såldes för 4 600 kronor, samt en post med cirka 
120 lösa märken och omkring 200 försändelser som 
klubbades iväg för 3 300 kronor.

Ytterligare en del originalgravyrer till några moder-
nare svenska serier fanns att köpa hos Göta. Det är 
just liknande material som är hett eftertraktade av 
utställare. Även många större svenska samlingar 
från skillingperioden och framåt såldes till mycket 
bra priser.

Avslutningsvis skall bara nämnas ett par luftpost-
objekt som också såldes på Göta. Ett var skickat 
med zeppelinaren Bodensee på dess flygning från 
Berlin till Stockholm i oktober 1919, och brevet 
ankomststämplat i Stockholm med en grön tvåra-
dig gummistämpel ”Bodensee 8 Okt 1919”. Brevet 
såldes nu för 3 000 kronor, och dessa brukar kosta 
betydligt mera på internationella auktioner. Så ett 
bra inköp.

Ett annat luftpostobjekt som sprang iväg till ett väl-
digt högt pris är för mig ett mysterium. Flygningen 
var en specialflygning mellan Köpenhamn och 
Malmö 1930 för att fira den första flygningen över 
Öresund 1910. På flygningen fanns en hel del kort 
med, och samtliga ser likadana ut. Dessa brukar 
man kunna köpa hos handlare eller på auktioner 
för 200–300 kronor styck. Nu såldes ett liknande 
kort för hela 3 600 kronor. Ett obegripligt högt pris. 
Men kanske det är något speciellt med just detta kort 
som jag har missat…

Originalteckningen till Halmstads Lokalpost 4 öre 
såldes hos Göta för 5 400 kronor. Förhoppningsvis 
var köparen en utställare och att vi får se teckningen 
snart på en utställning.

Luftpostkort från 20-årsfirandet sedan det första 
flygplanet flög över Öresund 1910 såldes för 3 600 
kronor. Liknande kort kostar 200–300 kronor. 
Varför detta blev så dyrt är än så länge obegripligt.

Tre originalgravyrer till serien Tre Kronor förblev 
osålda hos Göta, med ett utrop på 7 000 kronor.
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De senaste åren har man knappast kunnat öppna 
en tidning utan att få läsa om människor som 
lider av psykisk ohälsa. Det är den nya folksjuk-
domen. En bidragande orsak till detta problem 
tycks vara den frenetiska användningen av 
sociala medier och behovet av att ständigt vara 
uppkopplad.

Jag tror att just frimärkssamling kan vara lösningen 
på detta stressrelaterade sjukdomstillstånd. Det 
finns många exempel på hur människor i en stressig 
och krävande omgivning har sysslat med frimärken 
för att finna harmoni i tillvaron. Jag tänker här i 
första hand på president Franklin D. Roosevelt under 
andra världskriget. Han hade alltid med sig några 
frimärksalbum för att varva ner mellan dramatiska 
möten där viktiga beslut måste fattas.

Nu säger kanske någon, som i tidningarna läst om 
rekordpriser för sällsynta frimärken, att filateli är en 
mycket kostsam hobby. Visst finns det oerhört dyr-
bara frimärken men den stora majoriteten är mycket 
prisbilliga och det är just detta som månadens 
Samlarskola skall handla om.

Nyligen köpte jag en helt ny brittisk frimärksserie 
till en samlarvän. Den kostade runt £10 eller 
130 kronor. Detta tycks vara normalpriset för 
många nyutgivningar. Tio frimärksnyheter från 
Storbritannien skulle därför kosta betydligt mer än 
en tusenlapp vilket kan tyckas mycket för att fylla 
några albumsidor.

Lösningen är naturligtvis att i stället vända blicken 
mot något äldre frimärken. Låt mig därför kortfattat 
berätta om mina inköp på Malmex förra året. 
Hos en handlare hittade jag flera lådor med små 
instickskort. Urvalet var speciellt omfattande för 
franska frimärken från perioden 1940 till 1960. På 
varje kort fanns det allt från tre till tolv olika post-
friska frimärken i perfekt kvalitet.

Vad kostade nu dessa kort? Fem kronor per styck! 
Eftersom jag köpte många kort fick jag dessutom 
rabatt varför min samling Frankrike utökades högst 
betydligt till en synnerligen måttlig kostnad. Det 

är dessutom en period i fransk frimärkshistoria 
som kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet och 
synnerligen spännande och intressanta motiv.

Till priset av två moderna brittiska frimärksserier 
fick jag nästa alla franska jubileumsfrimärken 
utgivna under fler än tio år. Frimärkena var också 
realistiskt prissatta med tanke på tillgång och 
efterfrågan.

Jag har så smått börjat studera en del av mina 
inköp och de kommer att ge mig många timmars 
fina upplevelser när jag utforskar fransk kultur 
och historia, för att inte tala om alla de stads- och 
landskapsbilder som får mig att minnas mina resor 
i Frankrike.

Det är inte bara Frankrike som har långa perioder 
med idag mycket prisbilliga frimärken. Andra 
områden är Tyskland, Italien, Storbritannien, 
Spanien och USA. Den som söker kommer att finna 
många fler. Genomgående handlar det om perioden 
1950–1970.

Denna period är dessutom mycket prisbillig vad 
gäller samtliga nordiska länder. Svenska frimärken 
kan ibland till och med införskaffas för långt under 
nominalen om man väljer att köpa dem i partier. Det 
som man inte behöver till sin nya Sverigesamling 
kan med fördel användas som porto på den egna 
posten.

Filatelistens
Samlarskola

Nr 
203

Nygamla samlingsområden
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Var i hela världen..
Frimärken med enbart arabiska skrivtecken kan vara svåra att identifiera. Det 
här visade frimärket gavs ursprungligen ut som ett stämpelmärke för järnvägen 
i kungariket Hijaz på den arabiska halvön. År 1925 övertrycktes det för att 
användas som frimärke i sultanatet Najd som 1932 förenades med Hijaz för 
att bli kungariket Saudiarabien.

Nedtill på frimärket avbildas ett lok varför det passar in i en samling med 
järnvägsmotiv.

Christer Brunström

Nyligen fick jag ett dubblettparti med ett 60-tal 
postfriska Finland, samtliga olika jubileums-
frimärken i postfriskt skick. Då jag redan hade 
dem provade jag att lägga ut dem på Tradera för 
blygsamma 9 kronor. De blev naturligtvis osålda.

Den som tycker att Finland låter intressant har i 
nuläget alldeles utmärkta möjligheter att starta en 
samling för väldigt liten kostnad. Om man dessutom 
nöjer sig med frimärken med lätta fastsättarspår kan 
det bli ännu billigare.

Låt oss ta ett annat exempel. Under mycket lång tid 
var brevportot i USA endast 3 cents. Under denna 
period gavs det ut fler än 200 frimärken vilka än 
idag betraktas som massvara och i Facitkatalogen 
skulle de förmodligen värderas med ett M. 
Amerikanska Scott har minimivärdet 25 cents för 
det stora flertalet av dessa ofta mycket intressanta 
utgåvor.

Det är alltså inte höga 
priser som kan hindra 
en stressad person 
från att återfinna sitt 
harmoniska jag genom 
a t t  ”a rb e t a”  me d 
frimärken. Om man 
sysslar med något som 
ger mycket nöje (för att 
inte tala om kunskaper 
om i stort sett allt) 
kommer säkert tiden 
att flyta på samtidigt 
som man får en känsla 
av lugn och ro och 
förmodligen även stor 
tillfredställelse.

Om nu tillräckligt många följer mina förslag blir det 
dessutom större efterfrågan på de här diskuterade 
områdena och med det stigande priser.

Vem vet – en obetydlig investering skulle kanske 
till och med kunna resultera i en liten vinst när man 
någon gång bestämmer sig för att sälja sina nya 
samlingsområden.

Men det är inte på något sätt finansiella vinster 
som berikar denna typ av samlande; med stor 
sannolikhet kommer dessa områden att vara lika 
prisbilliga under överskådlig framtid.

Christer Brunström

För senaste information. Gå in på förbundets hemsida!

www.sff.nu
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I slutet av april arrangeras årets enda frimärks-
utställning i Sverige, den regionala utställningen 
Ienecopia i Jönköping. Det har inspirerat mig 
att idag titta närmare på rek-etiketterna från 
Jönköpings län.

Nordligaste delen av Småland utgör det som 
benämns Jönköpings län. Förutom residensstaden 
Jönköping finns ytterligare åtta städer i länet 
Eksjö, Gränna, Huskvarna, Nässjö, Sävsjö, Tranås, 
Vetlanda samt Värnamo.

Länets residensstad är Jönköping, som också 
gett namn till länet. Staden/kommunen har växt 
så mycket att den tidigare staden Huskvarna 
sedan 1971 är en del av tätorten och kommunen 
Jönköping. På rek-etiketten från Huskvarna ser vi 
den äldre stavningen med q.

Näst efter Jönköping 
kom mer  Vär na mo, 
Nässjö och Tranås i 
storlek befolknings-
mässigt.

För oss som har några år på nacken är väl Tranås 
mest känt för att vara födelseort till radio- och TV-
profilen Lennart Hyland.

Poststationerna i Jönköpings län verkar vara väl 
förskonade från fel på rek-etiketterna, och det är 
bara lilla Åsenhöga nära Gnosjö som kan uppvisa 
ett uppenbart fel. Sedan finns även felaktigheter på 
rek-etiketter från residensstaden.

Etiketten från Åsen-
höga har fått ett fel, där 
g:et blivit till ett a. Där-
med uppstår namnet 
Åsenhöaa.

Jönköping fick redan 1902 filialpostkontor, 
Jönköping 1 och Jönköping 2. Trots detta har det 
vid tryckning av rek-etiketter på såväl 1920-talet 
som cirka tio år senare blivit tryckt etiketter utan 
filialpostkontorsnumret. Denna felaktiga variant 
förekommer från 1920-talet både med jämntjocka 
bokstäver, och med bokstäver av varierande 
tjocklek.

I god tid innan poststationernas rek-etiketter tog 
slut skulle man rekvirera nya. Ibland glömdes 
detta bort, eller så var leveranstiden lång, så att rek-
etiketterna ändå hann ta slut. För att kunna märka de 
rekommenderade breven på ett tillfredsställande sätt 
lånade man då in etiketter från en annan poststation, 
som sedan ändrades antingen för hand eller med 
hjälp av en gummistämpel. På så sätt uppstod 
trevliga provisoriska rek-etiketter.

När poststationen Barkeryd 1909 namnändrades till 
Barkerydsby ordnade man detta genom att fortsätta 
använda de gamla etiketterna kompletterade med 
den nya texten för hand. Bankeryd fick någon 
gång på 1950-talet slut på sina rek-etiketter. Här 
löste man problemet genom att låna etiketter 
från huvudpostkontoret i Jönköping som sedan 
påstämplades det nya namnet.

Tranås har vid två olika tillfällen fått tillverka 
provisoriska rek-etiketter. Redan 1908 drabbades 

Rek-etiketter
Del 43 – Etiketter från Jönköpings län
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man av etikettbrist, så man lånade in etiketter från 
Frinnaryd, som man ändrade för hand, se bilden 
nedan.

Under 1950-talet var 
man åter utan etiketter. 
Då tog man otryckta som 
man påstämplade med 
en gummistämpel.

Vetlanda fick i maj 1968 
två filialpostkontor be-
nämnda Vetlanda 1 och 
Vetlanda 2.

På båda filialpostkontoren i Vetlanda fortsatte 
man att använda de gamla rek-etiketterna utan 
filialnummer. Ibland ändrade man etiketterna för 
hand, men ofta hittar man etiketten oförändrad. I 
det fallet är man tvungen att ha etiketten på helt 
brev för att veta att det rör sig om en provisorisk 
användning.

Mariannelund, som är en välkänd ort för oss som 
är uppväxta med Emil i Lönneberga, har vid två 
tillfällen gjort provisoriska lösningar. Någon gång 
mellan 1985 och 1990 använde man den tidens 
blanka, otryckta etiketter som man påstämplade 
med postnummer och namn. Mest intressant lösning 
hade man 1916, när man tillverkade egna etiketter, 
som klistrades på de inlämnade rek-breven.

Jag brukar visa några exempel på kortlivade post-
stationer. I Jönköpings län finns inte så många 
exempel på sådana under etikett-tid. Flertalet 
kortlivade poststationer var redan stängda när rek-
etiketter började användas. Ska dock visa ett sådant 
exempel, samt en etikett med mycket sen använd-
ning, om än inte från en kortlivad poststation.

Trånghalla, som numera är en stadsdel i Jönköpings 
kommun, hade en egen poststation med eget namn 
på 1960-talet. Poststationen öppnade 1961 och 
hade den för tiden sedvanliga rek-etiketten i 
rullar, som allmänt började tryckas i slutet av 
1950-talet (känd från 1956). När filialpostkontoret 
Jönköping 7 inrättades 1963 fick man här inte de 
förväntade etiketterna, utan istället etiketter av 
den äldre typen, tryckta i ark. Även efter det att 
man börjat trycka etiketter i rullar kan man se att 
det sporadiskt trycks etiketter i kartor, åtminstone 
under hela 1960-talet.

Ifall du är intresserad både av rek-etiketter och av 
Jönköpings läns 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

 

 

Gilla SFF på Facebook så får du filatelistiska nyheter i ditt flöde. 
 

Be the fi rst to discover the outstanding “birthday party” of 
THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON at STOCKHOLMIA 2019

Exhibition Catalogue, large format, circa 430 pages: 
with many specialist articles about the exhibition, THE 
ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON, philately in Great 
Britain and Sweden + the complete list of  exhibitors.

Library Catalogue, large format, circa 320 pages with 
a complete list of  all the publications of  THE ROYAL 
PHILATELIC SOCIETY LONDON (incl. “handouts”), the 
Crawford Medal Winners, the literature displays etc.

For all those who visit STOCKHOLMIA 2019 and want to be informed about everything before the 
opening of the exhibition – but also for those who cannot visit this once in a lifetime exhibition – 
this is the invitation to order the two detailed, high-quality exhibition catalogue volumes in 
advance. Both volumes are printed in English. The softbound edition is off ered either as individual 
volumes or as a set. The limited hardbound edition (300 copies) is only off ered as a set.

First come, fi rst served… 
Pre-order period

Conditions for delivery  – Postage & Packing
Prices for not insured delivery 
(shipping from 11 April 2019) without tracking:
Germany: EU-countries:       NON-EU and WORLD:
6 €   11 €       18 €

Included tracking/insurance: plus 2,50 Euro (EU) / 4 Euro (WORLD)

Order address
email: faktura@philcreativ.de 
www.stockholmia2019catalogues.com 

Exclusive Distributor: Phil*Creativ Verlag
Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal
Tel. ++49 / 21 63 / 48 66 ·  Fax: ++49 / 21 63 / 3 00 03

Bundle/Set of Exhibition and Library 
Catalogues: 35 €

Exhibition Catalogue per copy: 
20 € (softbound)

Bundle/Set of the limited 
hardbound edition of Exhibition and 
Library Catalogues: 75 €

Library Catalogue per copy: 
20 € (softbound) 
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Bakgrund: Nils Strandell skriver i Frimärksnytt 
årg 3 nr 8 dec 1947: ”Någon gång inte långt före 
krigsslutet 1945 meddelade mig en samlare i 
Belgien, att han var ägare till ett svenskt fri-
märke beträffande vilket han förgäves försökt 
orientera sig i de internationella katalogerna. 
Det var ett Landstormsfrimärke, påtryck på 
6 öre gul i upp och nedvänt skick. Jag svarade 
honom, att denna variant så vitt mig bekant är 
okänd i Sverige.”

Strandell hörde sedan inget från samlaren.1947 hör 
emellertid frimärkshandlare E.W. Larsson av sig till 
Strandell, då denne från utlandet förvärvat totalt 40 
stycken märken med detta feltryck.

Singelmärke 6 öre serie II med omvänt påtryck.

Strandell skriver: ”Vid framställningen av påtrycken 
för Landstormsmärkena tillgick det emellanåt så, 
att vissa större block sammansattes för erhållande 
av för tryckproceduren erforderliga 100 märken. 
Om i detta fall ett helt ark blivit inlagt i upp- och 
nedvänd ställning i pressen, kan givetvis numera 
icke avgöras. Det kan också tänkas, att vid 
sammansättningen av två halvark den ena hälften 
kommit upp och ner i förhållande till den andra. 
Den gula färgen är så svag att ett sådant misstag 
lätt kunnat göras”.

Detta förhållande med en alltför svag relief mellan 
valörsiffran 6 och den svaga ljusa brunaktigt gula 
färgen är förmodligen en helt naturlig förklaring 
till varför feltrycket kunnat passera både tryckning 
och efterkontroll utan att upptäckas. Den belgiska 
samlare som på sin tid inhandlade ett halvt ark 6 
öre landstormen upptäckte inte heller felet utan detta 
uppdagades först långt senare.

Strandell skriver: ”Jag sattes att i tillfälle att granska 
alla de 40 feltrycken. Om deras äkthet kan intet 
tvivel råda. De äro stämplade 4/7 1917, och man 
finner sålunda att det förrunnit hela trettio år, innan 
denna variant blivit bekant i sitt eget ursprungsland”. 

EW Larsson har en annons i samma nummer av 
Frimärksnytt och i SFT 1948 finns en liknande 
artikel publicerad.

Annons EW Larsson.

Nyfikenheten väcks
4-blocket på bilden i annonsen är inte samma som 
jag inköpt.

Plåtning av Landstormen
– 6 öre serie II med omvänt påtryck
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Hur är det med övriga uppgifter som blivit 
”sanningar”? 40 märken från ett 50-block, alla 
besiktigade och signerade av Strandell, är kända.

Förutsättningarna för en plåtning borde vara bra. 
Alla märken bör finnas på samlarhand och förmod-
ligen ha sålts via någon form av annons eller katalog. 
Märkena är stämplade med Stockholm rullstämpel, 
det vill säga det finns en viss återkommande geo-
metri. Lösenmärkena är kända för sina, på grund 
av plåtens uppbyggnad, ocentrerade tryck. Det bör 
inte vara omöjligt att återskapa halvarket.

Så gjorde jag
Genom att leta i gamla auktionskataloger hittades 
snart singlar, par, ett 3-strip och ännu fler 4-block. 
Ett av 4-blocken är splittrat och så även tre-strippen, 
vilket rörde till det i början. Ett flertal filatelivänner, 
både inom och utom Sverige, har varit till stor hjälp 
med plåtningen, både med bilder och kunskap.

Med hjälp av framför allt enheterna och att göra 
enkla rullstämpel-attrapper i datorn, så gick det 
att bilda mönster. Visserligen med samma avstånd 
mellan stämplarna och helt raka rader.

4-block från EW Larssons annons. Detta exemplar 
såldes ett antal gånger under sent 1900-tal, för att 
splittras kring sekelskiftet 2000.

Artikelförfattarens exemplar. 4-block som finns i USA.

Detta 4-block såldes 1957 hos Pelander auctions i 
USA. Har senare sålts i Stockholm 1985.
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Enheter och attrapp. Säkra två cirkelstämplar intill varandra, lås dessa till ett par, dubblera sidledes. 
Måste göras för varje rad för att få riktningen. Efterjustera när fler märken hittar sin plats.

Rullstämpel på ark.

Som tur är går det också att, genom stämplarna, låsa 
ett antal rader till varandra i höjdled.

Det blev en bra start på att hitta mönster och att 
bilda grupper av märken som sedan kunde giftas 
ihop till större enheter.

Först antog jag alltså att stämpelraderna var 
anbringade i en rät linje, vilket vid en närmare 
studie visade sig vara fel. På de ark jag har med 
rullstämplar kan det avvika upp till 4 mm på 
en längd av tre stämplar. Alltså förhållandevis 
stora avvikelser. Dessutom är avstånden mellan 
stämplarna olika. Vartannat är 10 mm och vartannat 
12 mm, på närmsta stället. Cirkelstämplarna verkar 
vara 26,5 mm i diameter.

50- eller 100-ark blev tidigt en fråga
Det stod tidigt klart att det behövdes mer än fem 
rader i höjd och när det visade sig att det fanns 
märken från både vänster och höger halva, så före-
föll ett 100-ark mer och mer troligt. Det gick helt 
enkelt inte att få till ett 40-eller 50-ark. Märkena 
spred över för många rader både i höjd och sidled. 
Så småningom fanns det märken från alla tio rader 
i höjd och många från båda halvor i sida.

Idag har jag 56 stycken olika märken registrerade.
Jag vill inte påstå att min visade bild på nästa 
sida är hela sanningen, för det finns fortfarande 
frågetecken.Märkenas stämplar binder visserligen 
placeringen i sidled ganska väl men i höjdled är det 
lite annorlunda.



21xxc          21Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #2    -     2019

Rad 1 kan knappast vara annat än rad 1.

Rad 10 är också låst på sin plats.

Rad 2–3 är låsta vid varandra men de skulle kunna 
vara placerade som rad 8–9. Här krävs mer analys 
och gärna fler och bättre bilder.

Rad 4–9 är knutna till varandra men skulle, enligt 
ovan, kunna vara rad 2–7.

Det som ändå är det viktiga är att plåtningen visar 
att det är frågan om ett 100-ark, något annat är 
enligt mig uteslutet.

Märkenas placering i sidled styrks av både tryckets 
centrering och rullstämpelns indelning.

Huvuddelen av de idag kända märkena hör till den 
vänstra halvan av arket medan en del måste finnas 
på den högra.
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Strandells insats
Hans signatur finns idag bekräftad på ungefär 
hälften av märkena och här finns det en spridning 
som tyder på att Strandell fick lösa enheter att 
granska. Tre singelmärken finns idag bekräftat 
utan signatur.

Bilden ovan gör väl tyvärr att bakgrundhistorien om 
belgaren som köper ett 50-block också haltar rejält. 
Frågan är väl mer vem som splittrade 100-arket och 
vart alla märken tog vägen. 

Två av 4-blocken har ju bevisligen varit USA, så 
kanske finns det en dold skatt där. Jag har haft 
väldigt begränsad tillgång till information från 
utanför Sverige.

Övertryck på delar av ark?
I protokoll från ”Beklädnadsföreningen” kan man 
utläsa att orsaken till de väldigt olika storlekarna 
på valörserierna berodde på tillgången av tryckbara 
enheter. I detta fall förmodligen helark.

Till exempel så övertrycktes 24 öre lösen i 60 000 
exemplar, samtidigt som Harry Wennberg i en 
bytesaffär, 1918, fick ut över 300 000 sådana 
märken.

Tryckning på mindre enheter var något man tog 
till för att rädda så många märken som möjligt 
vid tryckning från serie I till serie III. Detta av 

rent ekonomiska skäl då Landstormsföreningen i 
avtalet för att få trycka serie III påtagit sig ganska 
långtgående ekonomiska åtagande.

När det gällde serie II fanns inget sådant, snarare 
tvärtom. I serie II ville man, enligt samma protokoll, 
ha olika och små valörserier, detta för att locka 
samlare över hela Europa. Serie II var redan från 
början helt inriktad på samlarna.

Slutsatsen
Den är enligt mig att det trycktes ett helt 100-
ark med detta fel och att det är det mest genuina 
feltrycket av Landstormens varianter, detta baserat 
på att det upptäcktes långt senare än märkenas 
tillkomsttid.

Om jag har rätt så finns det fortfarande många 
enheter att upptäcka. Har ni bilder på de saknade 
märkena eller bättre bilder på de som redan finns 
i kartan, så får ni gärna höra av er till mig. Även 
information om Strandellsignaturer är viktig för 
förståelsen.

Jag vill gärna lösa frågorna kring radernas placering 
samt se fler luckor fyllda, kanske då från utlandet, 
vem vet?

Leif Nilsson
031254394@telia.com

Bild på arket med signaturmärkningen visad. 4-block med Strandells signaturer.
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DIN PARTNER VED KJØP OG SALG

www.engers-frimerker.no

Vi søker materiale �l høstens storauksjon nr. 118 
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Vi har allerede mo�a� �ere store og interessante innleveringer som bearbeides 
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Lot 146 (Utrop 7.500)
Tilslag 21.500 Ex Lot 2700 (Utrop 90.000)

Tilslag 195.000
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Almanackan visar den 16 januari 2019 och jag 
skall precis påbörja galleri 61. Normalt så skulle 
detta galleri och även det kommande varit skrivet 
och färdigt redan förra månaden eftersom jag 
normalt vid denna tidpunkt på året befinner 
mig på vårt boende på Bali, den lilla paradisön 
i Indonesien.

Nu ville ödet annorlunda, och en olycka för fyra 
veckor sedan gjorde att det blev en sjukhusvistelse 
istället för semester. Nåväl, man är ju inte 20 år 
längre och hälsan råder man inte över alla gånger. 
Men jag ska i alla fall försöka tota ihop detta galleri 
som ska handla om flyg på vykort.

Nu har jag visserligen berört detta tema förut, 
flygplatser för åtta, nio år sedan och flygets histo-
ria för fem år sedan. Men efter att ha köpt på mig 
vykort i 50 år så har jag nu börjat att avyttra vissa 
samlingar, och min flygsamling står nu på tur så då 
passar jag på att ännu en gång visa dessa underbara 
gamla flygvykort.

Flygets historia är intressant, de som först ansetts 
ha flugit är som bekant bröderna Wright, med sin 
flygning i Kitty Hawk den 17 december 1903. Flyg-
maskinen ”Flyer 1” flög då 35 meter. Bröderna, 
som drev en cykelverkstad, var inspirerade av den 
tyske glidflygaren Otto Lilienthal som tragiskt hade 
omkommit vid en av sina glidflygningar nedför en 
hög kulle.

Det finns ett antal andra flygningar som påstås 
ha varit tidigare än bröderna Wrights, men eftersom 
det inte finns några godtagbara bildbevis på detta 

utan enbart muntliga påståenden så får bröderna 
fortfarande stå för att vara de första aviatikerna. Två 
år senare så genomför Orville Wright en flygning 
på mer än 30 minuter.

Utvecklingen gick väldigt snabbt efter 1903, och 
1906 genomförde brasilianaren Santos Dumont 
Europas första flygning. Världens första militära 
flygplan beställdes av den amerikanska armén 
1909 av bröderna Wrights företag. Och samma år 
flyger fransmannen Louis Blériot över den Engelska 
kanalen. Den 29 juli sker den första flygningen i 
Sverige, på Ladugårds gärde i Stockholm. Piloten 
var fransmannen Georges Legagneux som dessvärre 
flög vilse och planet havererade.

1911 användes det första flygplanet i strid, det 
var i Nordafrika i kriget mellan Italien och Turkiet, 
och samma år har flygbaronen Carl Cederström 
flyguppvisning på Malmen i Stockholm med sin 
flygmaskin ”Nordstjärnan”. 1912 köper Sverige in 
två flygplan, en Bréguet och ett Nieuport-plan och 
Carl Cederström startar flygskola på Malmen. Och 
avslutningsvis kan nämnas att år 1915 startades 
Enoch Thulins Aeroplanfabrik i Landskrona.

Flyghistorien kan göras hur lång och utvecklande 
som helst, men nu övergår vi till att titta på vackra 
bilder om denna historia, och i detta galleri så tänkte 
jag även visa lite så kallat bältespännarmaterial som 
komplement och även lite mer utländskt material. 
Så håll till godo.

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

VYKORTSGALLERIET Nr 61
Av John Fritz

Jag börjar för ovanlighetens 
skull med några bältespän-
narobjekt, eftersom jag har 
ett stort antal objekt i min 
flygsamling som inte bara 
är vykort men som ändå är 
mycket dekorativa. Sam-
lingen blir också trevligare 
om den kompletteras med 
brevmärken och annat.

Detta är ett brevmärke lik-
som den första bilden, och 
från Poznan för att illustrera 
flygposthantering. Det första 
märket gavs ut till flygmäs-
san i Caen den 27 juli 1910. 
Liknande brevmärken gavs 
ofta ut i flygets barndom vid 
mässor och uppvisningar.

Här ett mycket ovanligt objekt, ett bagage-
märke från tyska Lufthansa. Tolv centime-
ter stort och oanvänt från 30-talet.
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Tidiga bagage- och reklametiketter är i dag 
ganska svåra att hitta. Detta är ett vackert 
bagagemärke från holländska KLM.

Detta vackra bagagemärke har getts ut av SAS, bo-
laget som bildades av Sverige, Norge och Danmark 
1946.

En pärla i vilken sam-
ling som helst, denna 
snart 100-åriga reklam-
broschyr från flygbolag-
et Western Air Express 
från år 1929. Med 16 
sidor och tryck i färg, 
och med kartor och fo-
ton är denna trycksak 
en verklig guldklimp i 
en flygsamling.
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Efter detta lilla snedsprång i mitt vykortsgalleri 
så övergår vi till det deltiologiska innehållet. Det 
första kortet visar en tysk maskin som blivit ned-
skjuten men som tydligen nödlandat i någorlunda 
helt skick hos de allierade.

Tidigt franskt kort från cirka 1915 som skickats till 
Senegal från Frankrike. En aviatör vid namn Gib-
ert i sitt enkelvingade Blériot-plan. Oftast var det 
piloterna själva som producerade och sålde dessa 
vykort för att finansiera sina flygningar.

När man i USA påbörjade sin epok med rymfärjor 
så var det ett långt infasningsarbete, inte minst med 
landningarna. Och för att minska startkostnaderna 
så lyftes rymdfärjorna upp med en ombyggd Boe-
ing 747, på bilden med Columbia. Året för första 
rymdfärden var 1981.

Detta var inte första gången man tog hjälp av en an-
nan flygfarkost för att lyfta upp ett flygplan i luften. 
Redan år 1938 användes ett större sjöflygplan för 
att lyfta upp ett ”Short-Mayo”-plan i luften fullastat 
med bränsle och post inför en långflygning.

Roosevelt Field var en flygplats på Long Island, 
New York i USA. Känd för att vara där som vår 
svenskättade flygare Charles Lindbergh den 20 maj 
1927 startade sin soloflygning över Atlanten i Spirit 
of St. Louis. Kortet från själva starten.

Det brittiska samväldets flygbolag Imperial Air-
ways trafikerade från 1924 till 1939 stora delar av 
imperiet med sina stora ”Handley Page”-plan. Med 
utsökt service och i cirka 200 kilometer i timmen 
tog man sig hela vägen till Australien.
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ABA, Aktiebolaget Aero-
transport, betraktas ofta som 
SAS ursprung, men kom inte 
in i bilden för SAS förrän 
1948. Här lastar en av deras 
DC-3:or post. Detta vykort 
ingår i en serie mycket vackra 
reklamkort som gavs ut 1937. 

Redan samma år som grun-
dandet av SAS gav man ut 
vackra kolorerade reklam-
vykort. Detta härliga teck-
nade kort avbildar världs-
kartan med de inritade flyg-
linjerna, utöver Europa till 
bland annat New York, Rio 
De Janeiro, Buenos Aires och 
Dakar i Senegal.

Ytterligare ett kort i samma 
serie, postgånget 1948, och 
som visar hur annorlun-
da det såg ut i kabinen på 
gårdagens passagerarplan. 
Kabinen såg mer ut som ett 
ombonat vardagsrum och 
säkerheten var det si och så 
med. Men servicen var hög.
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Det dröjde till den 1 juli 1926 innan vi fick en tredje 
försvarsgren, nämligen flygvapnet. Innan hade de 
militära flygplan vi haft i Sverige tillhört marinen 
eller armén. I västgötska Axvall fanns Arméns 
flygskola, och här syns Breuguet 1 med pilot och 
markpersonal.

Karlsborg är och har varit en viktig militär ort i 
Sverige, och är idag ett specialistregemente med 
många utlandsuppdrag. På detta trevliga kort så 
syns ett antal SK-10 uppställda på det fält som 
skulle bli Västgöta flygflottilj, men som här 1936 
tillhörde Ljungbyhed.

År 1919 inleddes flygningar från Torslanda flyg-
fält i Göteborg, från början hette det Torslanda 
flyghamn. På detta 30-talskort syns den lilla termi-
nalen där bussen har stannat precis vid dörren, och 
där det lilla planet precis blir tankat på andra sidan.

Ahrenbergh var en av Sveriges största flygande pro-
filer, det sägs att han var den piloten i hela världen 
som hade överlevt flest haverier. Ett fantastiskt 
kort från utställningen ”ILIS 1936” som öppnades 
i Göteborgs flyghamn i maj 1936.

I östgötska Hästholmen beläget vid Vätterns östra 
strand, mer känt från fartyget Per Brahes under-
gång, fanns ett civilt reservflygfält. Detta användes 
av bland annat arméflyget som övningsfält, och här 
syns några B 3-or och B 4-or i slutet av 30-talet.

Ljungbyheds flygplats lär vara den näst äldsta flyg-
platsen i världen som ännu är i drift. Ett underbart 
kort från 1938 där det syns två på marken stående 
och tre i luften flygande maskiner som troligen är 
Fokkerplan. Alla fortfarande dubbeldäckare.
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Under första världskriget utvecklades det militära 
flyget runt om i världen, fast det var till en början 
mycket enkelt särskilt när det gällde bombflyget. 
Detta ovanliga kort från 1915 visar hur piloterna till 
en början fick släppa de små bomberna för hand.

År 1955 postades detta underbara flygkort från 
Holland till Malmö. I förgrunden syns ett litet 
privatflygplan, en Auster som har parkerat framför 
en Super Constellation. Passagerarflygplanet med 
de tre stjärtfenorna och som enligt min smak är det 
vackraste planet som byggts.

Detta är en bild på hur det såg ut i augusti 1939 när 
sju stycken amerikanska Lockheed-bombflygplan 
lastades av i Liverpools hamn. Detta var en av 
de första flygplansleveranserna till det brittiska 
flygvapnet. Notera att propellrar och ytterdelen av 
vingarna inte är monterade.

Avslutar med ett tecknat kort som visar pilotens 
instrument i en flygplanscockpit  från tiden efter 
första världskriget. Ordet cockpit kommer från de 
första engelska piloterna som tyckte att det var 
trångt, och cockpit betyder just trångt rum.
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Nya frimärksutgåvor från Norden
Perioden 7 mars – 10 april

Åland  8 mars

Uno Ekbloms världsrekord
Ett märke i valören 1,60 euro. Utges i ark om 2 x 12 märken. Ut-
formning: Lina Loikas. Tryck: 4-färgsoffset hos Bpost. Upplaga: 
80 000.

Långfärdsskridsko
Ett märke i valören 1,20 euro. Utges i ark om 2 x 15 märken. 
Fotograf: Lasse Kärkkäinen. Tryck: 4-färgsoffset hos Bpost. 
Upplaga: 100 000.

Norrsken
Ett märke i valören 1,70 euro. Utges i ark om 2 x 16 märken. Fotograf: 
Ingmar Eriksson. Tryck: 4-färgsoffset hos Southern Colour Print. Upp-
laga: 100 000.

Finland  13 mars

Ekon från Japan
Två frimärken i valören utrikes fixvär-
demärken. Utges i ark om tio märken. 
Design: Reima Mäkinen. Tryck: 5/1 
offset hos Joh. Enschedé Security 
Printing. Upplaga: En miljon märken.

Blomsterkonst
Tre frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. Utges i ark om 15 märken. Design: Paula Salviander. 
Tryck: 5/1 offset hos Joh. Enschedé Security Printing. Upplaga: 1,5 miljoner märken.
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Det kommer inga frimärksnyheter från Sverige, Danmark, 
Färöarna, Grönland, Island eller Norge under den aktuella 
perioden.

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

Datum  Utgåva   Beskrivning          Valör         Facit nr

2019–01–10 Kungen & Drottningen Carl XVI Gustaf          Brev         3265
  Kungen & Drottningen Drottning Silvia          21:-          3266

  Tulpaner   Rödgul tulpan          5:-          3267
  Tulpaner   Franstulpan          Brev         3268
  Tulpaner   Papegojtulpan          Brev         3269
  Tulpaner   Liljetulpan          Brev         3270
  Tulpaner   Enkel tidig tulpan         Brev         3271
  Tulpaner   Darwintulpaner          Brev         3272
  Tulpaner   Darwintulpan          21:-          3273
  Tulpaner   Häfte 2 x 5 (3268–3272)                   SH111

  Slöjdkraft  Blomsterbård          Brev         3274
  Slöjdkraft  Designer: Emma Ihl         21:-          3275
  Slöjdkraft  Designer: Maria Yvell         21:-          3276
  Slöjdkraft  Designer: Anneli Lindberg        21:-          3277
  Slöjdkraft  Designer: Monika Aldehag        21:-           3278a
  Slöjdkraft  Designer: Monika Aldehag        21:-           3278b
  Slöjdkraft  Designer: Lotta Sjöberg         21:-          3279
  Slöjdkraft  Häfte 1 x 5 (3275–3279)                   SH112
  Slöjdkraft  Souvenirark (4 x 3278b)                   SS37

Helsingfors centralstation 100 år
Fyra frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. 
Utges i miniatyrark. Design: Klaus Welp. Tryck: 4/1 
offset hos Joh. Enschedé Security Printing. Upplaga: 
100 000 ark.

Påsklekar
Två frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. 
Utges i ark om tio märken. Design: Virpi Pekkala. 
Tryck: 5/1 offset hos Joh. Enschedé Security Printing. 
Upplaga: En miljon märken.
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Vi er nået til fjerde og næstsidste del af 
serien Grønland under Anden Verdens-
krig – set med grønlændernes øjne.
Kunstneren Naja Rosing-Asvid fra Nuuk 
er skaberen af alle motiverne, imens 
den norske gravør og illustrator Martin 
Mörck står for al gravure. Seriens i alt 10 
frimærker trykkes i kombineret offset og 
lasergravure.
I alle seriens frimærker indgår fotos fra 
krigstiden, imens de håndtegnede dele 
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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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I de flesta länders historia finns det några 
händelser som är speciellt viktiga. Detta gäl-
ler naturligtvis även mindre öar och andra 
territorier. Tristan da Cunha i Sydatlanten är 
kanske världens mest isolerade bebodda plats. 
Låt oss ta en titt på de allra viktigaste årtalen 
och händelserna i öns historia.

Det var portugisen Tristão da Cunha som i maj år 
1506 upptäckte ön som han dessutom gav sitt eget 
namn. Uppenbarligen bedömde han och andra att 
ön inte var av något direkt värde varför den förblev 
obebodd. Här visas en bild av Tristan da Cunha som 
ön ser ut när man närmar sig den från havet.

Märkligt nog befolkades Tristan da Cunha tack vare 
den franske kejsaren Napoleon. Nu var det inte så 
att han själv tog något initiativ i denna fråga utan 
det var snarare det franska nederlaget vid Waterloo 
den 18 juni 1815 som var orsaken. Napoleon togs till 
fånga av engelsmännen och de ville på något sätt 
oskadliggöra honom för alltid. Lösningen blev att 
man sände honom till ön St. Helena i Sydatlanten 
där han sedan kom att tillbringa resten av sitt liv 
fram till sin död 1821.

Regeringen i London fruktade att franska anhängare 
till den avsatte kejsaren skulle kunna göra försök 
att befria honom. Det fanns misstankar om planer 
att använda den obebodda ön Tristan da Cunha som 

bas för en sådan 
operation. Stor-
britannien valde 
då att annektera 
ön, och som en för-
siktighetsåtgärd 
skickade man år 
1816 en mindre 
militärstyrka till 
ön. Den drogs till-
baka ett år senare.

Skotten William 
Glass hade varit 
en av deltagarna 
i expeditionen till 
Tristan da Cunha. Han hade tydligen trivts så väl 
att han 1821 återvände till ön med hela sin familj.

Långsamt ökade befolkningen med nyanlända från 
Storbritannien och sjömän som hoppade av när 
deras fartyg ankrade upp vid Tristan da Cunha. Här 
utvecklades ett samhälle som i stort sett fick sköta 
sig självt. Man odlade potatis och andra grödor till 
husbehov.

Då och då kom präster till ön för att sörja för be-
folkningens andliga behov. Tristan da Cunha och 
andra öar i närheten besöktes av olika vetenskapliga 
expeditioner med jämna mellanrum och Sydafrika 
upprättade en meteorologisk station.

Tristan da Cunha



35xxc          35Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #2    -     2019

Sydafrikanen A. B. 
Crawford hade varit 
placerad som meteoro-
log på Tristan och han 
hade lärt känna be-
folkningen väl och 
inledde en kampanj 
som gick ut på att ön 
skulle få sina egna 
frimärken. Som ett 
led i denna kampanj 
lät han år 1946 trycka 
det berömda potatis-
frimärket. Märket har fått detta epitet eftersom det 
har valören fyra potatisar vilket skulle motsvara 
en penny. Tanken var att öborna skulle frankera 
sina petitioner om frimärken med ett sådant märke.

Nästa viktiga årtal är 1952. Då fick äntligen Tristan 
da Cunha sina första egna frimärken men man hade 
valt att trycka öns namn på kurserande frimärken 
från St. Helena. Först 1954 kom en vacker bruksserie 
med helt lokala motiv.

År 1961 inträffade den hittills största katastrofen i 
Tristan da Cunhas historia. Ett vulkanutbrott med 
lavaströmmar som hotade bebyggelsen tvingade 
fram en evakuering av hela befolkningen till 
Storbritannien. Av olika anledningar fann sig många 
Tristanbor inte till rätta i det nya landet och 1963 
återvände en stor grupp till sin isolerade ö. Som 
kuriositet kan nämnas att många öbor drabbades av 
karies i Stor-
b r i t a n n i e n . 
Socker var i 
princip okänt 
för  Tr ist an-
borna och det 
r a p p o r t e r a s 
att tandhälsan 
har förbättrats 
sedan återkom-
sten till ön.

Intressant nog 
h a r  Tr i s t a n s 
frimärksutgiv-
ning en sta rk 
svensk anknyt-
ning. Konstnären 
Roland Svensson 
besök te f lera 
gånger ön som 
han sedan beskrev i ord och bild i flera böcker. 
Åren 1976 till 1979 användes hans målningar på 
tolv olika frimärken.

Den 15 maj 1970 
gav man ut ett fiskalt 
f r i m ä r ke  ge n o m 
att låta övertrycka 
va lö r e n  6 d  m e d 
texten NATIONAL 
SAVINGS. Trots att 
det var ett f iskalt 
märke kunde det även användas som frimärke på 
vanlig post. År 1971 övertrycktes det ytterligare en 
gång och nu med den nya valören 2½p.

Enligt AB Phileas förteckning över världens 
frimärksländer har Tristan da Cunha sedan 
starten 1952 gett ut 1 420 frimärken och 74 block. 
Utgivningen av frimärken och mynt spelar än idag 
en viss roll i öns ekonomi. Genomgående har Tristan 
da Cunhas frimärken anknytning till ön och dess 
historia även om det finns undantag.

För den äventyrslystne läsaren skulle jag föreslå 
att själv beställa frimärken direkt från ön. Det går 
faktiskt alldeles utmärkt. Man får dock räkna med 
lång leveranstid eftersom de chartrade fiskebåtarna 
från Cape Town i Sydafrika endast besöker ön cirka 
tio gånger per år. För att i någon mån snabba på 
processen kan man titta in på frimärksavdelningens 
hemsida (www.tristandc.com/postoffice.php). 
Där hittar man information om alla de frimärken 
som finns till salu samt information om olika 
betalningsmetoder.

Christer Brunström

Faktaupplysningar
Statsskick: monarki
Befolkning: 265
Språk: engelska
Huvudstad: Edinburgh of the Seven Seas
Valuta: pund = 100 pence (ca SEK 12.40)
Filateliservice: Postmistress, Post Office,Tristan 
da Cunha, TDCU 1ZZ, South Atlantic Ocean (via 
Cape Town, Sydafrika)
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Anders Petter och Anna Tjellström kom att bo 
två år i Sverige innan det var dags att återvända 
till Kina för en fjärde och sista period 1922. Även 
denna gång reste de med båt som utgick från 
Marseille. Med på denna resa var deras yngste 
son Göte. De äldre fem syskonen fick stanna kvar 
i Sverige. De två äldsta Maja och Martin hade 
tagit realen och Martin även studenten.

Vad som hände de tre yngre syskonen var troligen att 
även de fick bo i Osby och studera på internatskolan 
där. Ett annat alternativ kan vara att de hamnade 
på Missionsförbundets hem för missionärsbarn på 
Lidingö. Detta hem startades 1918 och här bodde 
barn vars föräldrar arbetade som missionärer i 
Kongo, Kina eller Ostturkistan.

Under båtresan till Kina skickade Anders Petter ett 
vykort till Martin. Av texten nedan kan man se att 
vykortet skrevs ombord på båten när man passerat 
Suezkanalen och Röda Havet. Eftersom det var en 
fransk båt kunde man frankera med franska frimär-
ken som stämplades med Marseille den 27/2 1922.

Det första brevet, som denna gång skickades från 
Kina, och som senare passerade frimärksaffären i 
New York, hade ett kuvert med avsändarens namn 

Swedish Missionary Society, Kishui, Hupeh, China 
tryckt i övre vänstra hörnet. Brevets mottagare var 
Martin och avsändaren var hans pappa som troligen 
gjort ett besök i Kishui och där kommit över ett av 
missionsstationens brevkuvert.

Stämplarna på framsidan är oläsliga men på bak-
sidan finns en stämpel Shanghai 3/10 1922. Brevet 
skickades med båt eftersom det inte finns någon 
markering ”via Siberia”.

I Sverige såldes vykort med motiv från de olika mis-
sionsstationerna i Kina. Vykortet från Kishui nedan 
såldes för att hjälpa till att finansiera byggandet av 
Kishui missionsstation och verksamheten där.

Av vykortet framgår även att Kishui var S.M.U:s 
speciella missionsstation, vilket betyder att Svenska 
Missionsförbundets ungdomsförbund särskilt hade 
tagit på sig uppgiften att samla in pengar till denna 
missionsstation. Liknande vykort fanns även från 
de andra missionsstationerna i Kina.

Två Kinamissionärers brevkontakter 
med hemlandet 1913–1931: En fallstudie
Del 2 av 2 – Hur ”Via Siberia” förändrade postgången från Kina 

I kväll en vecka sedan for vi från Djibouti på Afrikas 
kust strax utanför Röda Hafvet. Idag är det fint, fint 
väder. Enligt beräkning skola vi i morgon bittida 
vara i Colombo. Till Shanghai komma vi nog ej före 
den 21 mars. Vi ha alla hälsan, Gud vare lof. Hjär-
tevarma hälsningar från Göte, mamma och pappa.
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Den röda markeringen på kartan visar den trans-
sibiriska järnvägen mellan St Petersburg och 
Vladivostok. Denna första sträckning gick från 
Bajkalsjön genom Manchuriet. Gränsstaden mellan 
Ryssland och Manchuriet var Manchouli och det 
var här som censuren under vissa perioder kontrol-
lerade breven.

Vid staden Harbin gick en järnvägslinje söderut ner 
till Peking för att sedan fortsätta vidare till Hankow 
vid Yangtsefloden. På andra sidan floden startade 
en ny järnväg till Kanton och Hongkong.

Järnvägssträckningen genom Mongoliet och Gobi-
öknen fram till Peking, som är den vanligaste 
resvägen om man åker den transsibiriska järnvägen 
idag, var färdig först 1940. Innan järnvägen var klar 
kunde man ta sig genom Gobiöknen med hjälp av 
kameler.

Det var 1891 som den ryske tsaren Alexander III 
beslutade att man skulle anlägga en järnväg genom 
Ryssland och hela Sibirien fram till Stilla Havet. 
1914 blev Kina medlem i UPU som är den interna-
tionella postunionen som bland annat reglerar hur 
posten skickas och frankeras mellan olika länder.

Tiden före 1914 måste ett brev från Kina till Europa 
skickas genom en utländsk postservice vilket inne-
bar frankering med både kinesiska frimärken och 
den utländska postservicens. Den 9 259 kilometer 
långa järnvägen, som på svenska kom att kallas den 
transsibiriska järnvägen, var helt klar först 1916 och 
kom att sträcka sig över sju tidszoner. Järnvägen 
kom på vissa platser att knytas samman med andra 
järnvägssträckor och även andra transportslag som 
karavanvägar, båtar och flyg.

Vissa delar av järnvägen togs i bruk efter hand under 
byggnadstiden. När hela sträckan var färdig var det 
möjligt att resa och skicka post ”via Siberia” från 
Europa ända till Kina vilket innebar en transporttid 
på cirka 20 dagar. Detta var minst tre gånger 
snabbare än sjötransport via Suezkanalen och runt 
Indien till Shanghai. Historiska händelser som krig, 
revolutioner och ändrade sjötransporter över Stilla 
Havet gjorde att järnvägen genom Sibirien vissa 
tider inte kunde användas. Under 1930-talet började 
man även använda flyg i kombination med järnvägen 
för att ytterligare göra posttransporterna snabbare.
Efter andra världskriget och kommunisternas 
maktövertagande i Kina upphörde möjligheten till 
tågtransporter ”via Siberia” helt.

Den transsibiriska järnvägen som vid befordran av brev till och från Kina kallades ”Via Siberia”.
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Brevkortet är skrivet på skrivmaskin av Anders 
Petter. Martin hade nu lämnat Skåne efter att ha 
tagit studentexamen i Lund. Han skulle nu göra 
militärtjänstgöring för att sedan börja studera 
medicin i Uppsala. På brevkortets framsida kan 
man avläsa två stämplar Kuling och Shanghai 25/8 
1923 sedan även VIA SIBERIA som innebar att 
man hoppades att kunna använda den transsibiriska 
järnvägen. På textsidan finns ytterligare en stämpel 
Harbin som är staden i Manchuriet vid den trans-
sibiriska järnvägen. Vidare finns en T-stämpel som 
innebar att brevkortet var underfrankerat och skulle 
lösas ut vid framkomsten till Sverige.

Kulingberget nära Yangtsefloden var bland annat en 
semesterort för många missionssällskap i Kina under 
sommarens heta veckor. Bebyggelsen låg samlad på 
1 300 meter över havsnivån och den höga höjden 
innebar ett svalt och behagligt klimat. Redan 1898 
byggde Svenska Missionsförbundet här sitt första 
semesterhus som kunde användas av förbundets 
missionärer. Även andra missionssällskap som 
Covenant Church (Amerikanska Missionsförbundet) 
skaffade egna hus här.

Anders Petter och Anna Tjellström syns i mitten av 
detta vykort från Kuling. Anders är mannen med det 
stora skägget och den svarta kavajen medan hans 
hustru Anna är den mindre kvinnan vid hans sida 
som håller en vit hatt i handen. Om man studerar 
den eleganta klädseln kan man förmoda att fotot 
är taget i samband med någon festlighet som till 
exempel ett jubileum eller ett bröllop. Förvånande 
är att det inte finns med några barn på bilden. 
Den stora gruppen av svenska missionärer hade 
säkert en lika stor grupp av barn med sig under 
vistelsen vid Kulingberget. Observera de fina 
husen i bakgrunden. Vykortet är nr 27 i en serie 
från Kina som var en möjlighet att marknadsföra 
kinamissionen i Sverige.

Nästa brev (se överst på nästa sida) från Kina 
var framme i Norrköping 3/11 1923 varifrån det 
sedan eftersändes till Martin som befann sig i 
Jönköping där han gjorde militärtjänstgöring på 
Signalkompaniet. Kuvertet saknar avsändare men 
stämplarna är tydliga så man kan följa brevets väg 
via den transsibiriska järnvägen med en restid på 
19 dagar. På kuvertet hade avsändaren skrivit ”Via 
Siberia”. Typsnittet är det samma som på brevkortet 
ovan. Rimligen är avsändaren också här Martins 
pappa som använde sin svenska skrivmaskin.

Under denna Anders Petters och Annas sista 
period i Kina 1923–1931 verkar det som om den 
transsibiriska järnvägen genom Ryssland hade 
kommit igång med postgången. Det var även en del 
svenska missionärer i Kina som började resa med 
tåg hela vägen till Kina. I boken På uppdrag i Kina 
skriver man om tre svenska pingstmissionärer som 
1930 reste med tåg genom Finland, Ryssland och 
Manchuriet fram till Kina. Det var Evert Carlsson 
och hans syster Henny som tillsammans med Henry 
Axelsson gjorde denna resa.

Nästa brevkort ifrån Kina skrevs i augusti 1923 till Martin som nu fanns i Norrköping. Adressen var 
fortfarande Södra Promenaden 17 i Norrköping där Martins farbror bodde. I Kina träffade föräldrarna 
Tjellström sina kollegor på semesterorten Kuling uppe i bergen. Av brevkortet framgår att familjen till 
en början en tid skulle bo på missionsstationen Shasi.

Missionsförbundets missionärer samlade på Kuling.
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Järnvägsresan tog 14 dagar och resenärerna var 
tvungna att ta med sig all mat som de själva behövde 
under tågresan. Tågbiljetten kunde de köpa i Sverige 
men först måste resenärerna ta sig till Stockholm 
och den ryska legationen för att skaffa sig visum 
för den tid som tågresan tog genom Ryssland. Även 
om tågresan gick mycket snabbare än en båtresa så 
var det få missionärer som reste med järnvägen. 
Osäkerheten var stor då tågförbindelsen var stängd 
under långa perioder på grund av olika oroligheter. 

Brevet nedan skickades i maj 1930 från Shasi till 
Martin Tjellström. Avsändaren framgår inte men 
på kuvertet finns tryckt Kingchow Theological 
Seminary, Kingchow, Hupea, Chine. Brevet var 
rekommenderat och försett med etiketten Par Avion 
samt noteringen Via Siberia.

Brevet var framme i Stockholm efter 21 dagar 
och resvägen var en kombination av transsibiriska 
järnvägen till Moskva 19 dagar och sedan flyg från 
Moskva via Berlin, Malmö till Stockholm.

I Hankow fanns ett Guesthome som drevs av den 
Lutherska missionen och här kunde de svenska 
missionärerna bo när de var på genomresa (brevet 
ovan). Vanligt var nog annars att man bodde på den 
svenska missionsstationen på den södra sidan av 
Yangtsefloden vid Wuchang. Frimärkena på brevet 

Brev från Kina till Sverige 1923. Hankow 14/10 1923, Tjentsin ?, Moskva ?, Norrköping 3/11 1923. 
Summa: 19 dagar.

Brev från Kina till Sverige 1930. Shasi 1930-05-10, Harbin 1930-05-19, Moskva 1930-05-29, Berlin 
1930-05-30, Malmö 1930-05-30, Stockholm 1930-05-31. Summa: 21 dagar.
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är stämplade med Hankow. Sedan har man önskat 
att brevet skulle skickas Air Mail to Shanghai och 
vidare Par Avion d’Erkoutsk à Berlin (Irkutsk). 
Den röda stämpeln visar att brevet hade passerat 
Berlin men tyvärr finns inga andra uppgifter om 
något datum.

1931 var det dags för nya problem i Kina då Japan 
hade erövrat Manchuriet. Nu blev resvägen genom 
Manchuriet och transsibiriska järnvägen stängd 
igen. Detta var samma år som Anders Petter och 
Anna slutligen lämnade Kina. 

En annan resväg som nu blivit vanlig var den med 
båt via USA. Först fick man resa med båt från 
Shanghai till Japan och sedan över Stilla Havet till 
Kalifornien och därefter med järnväg genom USA 
och slutligen båt igen över Atlanten till Europa. 
Tidsmässigt tog det nog lika lång tid som den gamla 
båtresan via Suezkanalen och Indien. Troligen reste 
paret Tjellström dock hem till Sverige samma väg 
som tidigare.

Under resten av 1930-talet och under andra 
världskriget levde Anders Petter och Anna som 
pensionärer i Sverige där de kunde resa runt 
och besöka Svenska Missionsförbundets olika 
församlingar och informera om arbetet i Kina. De 
hade med sig en mindre missionsutställning och 
hade bland annat tryckt upp ett speciellt vykort (se 
överst i nästa spalt).

1946 dog Anders Petter i en ålder av 82 år. Hans 
hustru Anna kom att leva ytterligare 13 år och hon 
dog 1959 i en ålder av 89 år.

1949 hade Mao Tse Tung och hans arméer erövrat 
hela landet och Folkrepubliken Kina hade utropats. 
Svenska Missionsförbundets missionsarbete i Kina 
hade helt upphört. De sista svenska missionärerna 
tvingades lämna Kina under sommaren 1951. 
Sammanlagt hade då 128 missionärer arbetat för 
Svenska Missionsförbundet i Kina.

Exkurs: Hur gick det sedan i livet för syskonen 
Maja och Martin Tjellström?

Maja som var äldst flyttade till Stockholm när 
hon var klar med realskoleexamen vid Osby sam-
skola. 1924 tog hon sjuksköterskeexamen vid 
Sophiahemmet i Stockholm som kompletterades 
med en barnmorskeexamen i Birmingham. Hon 
studerade vidare ett år vid Missionsförbundets 
missionsskola på Lidingö för att 1927 avskiljas 
som missionär för att resa till Kina och där arbeta 
tillsammans med sina föräldrar inom sjukvården.

När hon kom fram till Kina var det dock så oroligt 
i landet att hon tvingades resa tillbaka till Sverige 
direkt. Hon kunde då ta med sig något av sina 
småsyskon. 

Storasyster fick sedan fungera som extra mamma 
tills föräldrarna kom hem igen 1931. Maja fick 
1939 ett stipendium från Rockefellerstiftelsen för 
att genomgå vidareutbildning i USA och Canada. 

Tillbaka i Sverige blev hon sedan rektor vid statens 
distriktssköterskeskola i Solna mellan 1945–1965. 
Som pensionär fortsatte hon att arbeta med olika 
projekt ute i världen bland annat på Sri Lanka och 
för IM i Jerusalem. Hon dog 1998 i Stockholm i en 
ålder av 99 år. 

1987 var Maja Tjellström föremål för ett av TV-
producenten Lasse Holmkvists ”Här är ditt liv”- 
program (www.oppetarkiv.se/video/2042370/
har-ar-ditt-liv).

Brevet har ett kuvert förtryckt The Missionary 
Home Shanghai och var troligen ett av de sista som 
Anders Petter skrev från Kina. Datumstämpeln är 
8/10 1931. Kanske var det så att Anders Petter och 
Anna i Shanghai väntade på båten som de skulle 
resa med hem till Sverige och pensionärslivet. 
Observera att här inte finns någon notering ”via 
Siberia” längre. Japans erövring av Manchuriet 
hade stängt järnvägen igen.
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Den två år yngre brodern Martin kom också att 
arbeta inom sjukvården. Efter realexamen i Osby 
fortsatte han på läroverket i Lund där han tog 
studentexamen 1922. Efter militärtjänstgöring 
började han att läsa medicin i Uppsala. 1932 var han 
färdig med.lic. och arbetade sedan som psykiatriker 
på olika sjukhus i Sverige bland annat på Sundby 
sjukhus i Strängnäs, i Jönköping, Säter och Umeå. 

Martin kom aldrig att återvända till Kina men han 
höll kontakt med Svenska Missionsförbundets 
missionssjukvård genom sin kurskamrat från 
Uppsala, dr Elon Mattsson. Elon kom ursprungligen 
från Göteborg och läste medicin i Uppsala samtidigt 
med Martin. 1932 reste Elon Mattsson till Belgiska 
Kongo där han kom att arbeta under 30 år och 
bland annat var med om att bygga upp Svenska 
Missionsförbundets sjukhus i Kibunzi.

Det var under mitt arbete med en bok om Elon 
Mattsson, Doktor Mattsson i Afrika (Recito För-
lag 2017), som jag på eBay stötte på två brev 
från Mattsson till Martin Tjellström. De bjöds ut 
tillsammans med brevet från systern Maja och det 
vykort som föräldrarna under utresan till Kina 1922 
sände honom.

Dessa försändelser hade uppenbarligen sparats 
av mottagaren tillsammans med kinabreven. Vid 
försäljningen hade de skilts ut från dessa och bjöds 
nu ut separat. Jag kunde ropa in dem. De båda 
breven från Elon Mattsson gav ytterligare konturer 
till bilden av honom och blev inledningen till mitt 
detektivarbete kring familjen Tjellström.

Den sista anställningen för Martin Tjellströms blev 
som överläkare vid St. Jörgens sjukhus i Göteborg 
där han arbetade fram till sin död 1959. Han blev 
58 år.

Joel Yrlid

Källor:
G Stenström red. Kyrkorna vid Yangtsefloden, 
Stockholm 1990
John Evertsson, På uppdrag i Kina, Borås 2013
Joel Yrlid, Doktor Mattsson i Afrika, Borås 2017
Jerry Miller, The evolution of ”via Siberia” Mail 
1897–1941
(www.rossica.org/RVG/rvg_template.php?id=1)

Brev från Maja Tjellström i Canada till sin lillebror 
Martin Tjellström i Sverige. Brevet stämplat 
Toronto i Canada 15/12 1949. Maja studerade då 
på University of Toronto School of nursing.

Brev från Dr Elon Mattsson Kibunzi sjukhus, 
Belgiska Kongo till Dr Martin Tjellström. Brevet 
stämplat i Belgiska Kongo 4/5 1933.

Eslövs Frimärks- och Vykortsklubb hör till dem 
som bidragit till renovering av våra utställ-
ningsramar.

Vi har tidigare missat att lägga till denna förening 
som bidragit med 5 000 kronor. Därmed är summan 
nu totalt 145 000 kronor. Tack Eslöv!

Föreningar, privatpersoner med flera får gärna 
bidra. Kontakt: SFF, Stationsgatan 3, 568 30 
Skillingaryd, info@sff.nu eller 0370–705 66 
(måndag–tisdag 10–12).

Per Bunnstad
Kansliet

Även Eslöv har bidragit till ramlagret
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Ett studiebesök på Postmu-
seum i Kanada väckte idén om 
ett konstprojekt, Postal Art. 
Postmuseum i Stockholm ville 
undersöka hur post, paket, brev 
och kommunikation kunde 
inspirera.

Den utställning Postal Art som 
nu finns på Postmuseum fram 
till augusti 2019 består av tre 
avdelningar: Objekt från andra-
årselever från konstutbildningen 
på Gerleborgsskolan, verket 
”Simultaneous Souvenirs”, sam-
arbete mellan konstnärerna Linn 
Lindström och Kristine Lund 
samt arbeten från föreningen 
Skapande Broderi som tillbringat 
flera onsdagskvällar på museet.

Sofia Lotta Jansson har i utställ-
ningens logotyp lagt in nål, tråd 
och målarpensel.

Skapande Broderi
Postmusei vänner inbjöds till vis-
ning inför öppnandet av utställ-
ningen. Jag fann mest intresse 
av att titta på vad föreningen 
Skapande Broderi åstadkommit 
vid sina träffar. Postmuseets sam-
lingar inspirerade till skapande 
med nål och tråd. I några fall åter-
ges exakt befintliga frimärken.

Ingela Gréau – ordförande för 
föreningen Skapande Broderi – 
har presenterat hur hon valt sitt 
motiv:
”I Slania-montern såg jag hans 
tusende frimärke 'Svenska ko-
nungars berömliga bedrifter' från 
mittpartiet av Ehrenstrahls mål-

ning på Drottningholms slott. När 
jag såg det underbara frimärket 
beslöt jag att utmana mig själv.”

Det detaljrika frimärksmotivet 
har återskapats med tyg, nål 
och tråd.

I textil återges en byggnad med 
texten ”Näshults Poststation”. 
Brodösen Anita Holmen har 
här visat att hon är bekant med 
postterminologin. Som underav-
delningar till postkontoren inrät-
tades med början på 1860-talet 
poststationer. Näshult var en av de 
första poststationerna i Sverige. 

Anita Holmen har berättat att 
hennes syster flyttat till Näshult 
och bor i huset som hyst poststa-
tion. Med triumf i rösten medde-
lar hon att hon hittat ett frimärke 
poststämplat Näshult. Trots liten 
postmängd levde poststationen 
kvar ganska länge.

Poststämplar från poststationens 
tidiga verksamhet benämns som 
primörer av forskaren Erik Lind-
gren i boken Posten i Njudung.

Anita Holmens textilåtergivning 
av Näshults poststation.

I häfte ”Gamla leksaker”, som 
utgavs 1978 ingår en dalahäst. 
Heléne Forsberg lockades av ut-
maningen att i broderad version 
återge hästen tredimensionell och 
startade med stomme i papier-
maché. Sedan resterande arbete 
med broderi och montering. Trä-
hästens målade dekor har detalj-
rikt överförts via broderi.

Frimärksinspirationer
Som en slags förelöpare till Postal 
Art anordnades på Postmuseum 
fram till den 13 januari 2019 en 
liten utställning kallad Frimärks-
inspirationer. Här visades exem-
pel på vad föreningen Skapande 
Broderi åstadkommit vid träffar 
på museet.

Det väckte förundran bland fila-
telister att sex Aguélifrimärken 
år 1969 gavs ut i ett block. Man 
tyckte att det luktade spekula-
tion att ge ut detta block. Många 
undrade också: Vem är Aguéli? 

Man använde en för svensk fri-
märksproduktion ny tryckmetod, 
som Sigurd Tullberg detaljerat 
skildrat i filatelicirkulär nr 20 
1969. Det största märket i blocket 
återger ett Stockholmsmotiv, vil-
ket inspirerat Olenka Lahovary 
Eriksson att återge det med nål 
och tråd. Ivan Aguéli har speciellt 
intresse eftersom det i år är 150 år 
sedan han föddes i Sala.

Aguélis Stockholmsvy i textil-
version.

Postal Art på Postmuseum
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Heléne Forsberg har broderat ett 
ishockeymotiv i storlek 10 x 15 cm 
baserat på ”Foppa”-frimärket 
från 1995.

Slöjdkraft
Frimärksutgåvan Slöjdkraft från 
januari 2019 har viss anknytning 
till föreningen Skapande Broderi. 
Frimärksbroderi från utställning-
en Frimärksinspirationer gavs ut 
som frimärke av Postnord.

Monika Aldehag har skapat 
broderiet, Per Myrehed har foto-
graferat. Efter lätt omdisponering 
och komplettering med lands-
namn och valör har det blivit 
frimärken, som även gavs ut i 
souvenirark med texten ”Inspira-
tion från tradition”.

Man känner historiens vingslag 
över motivet där två hästar inspi-
rerats av Överhogdalstapeten – en 

bonad från början av 1000-talet 
funnen i början av 1900-talet 
i Överhogdal, Härjedalen. Bo-
naden visas på Jämtlands läns-
museum Jamtli i Östersund. I 
Överhogdal har en förening gjort 
en kopia samt en utställning över 
arbetsprocessen.

Överhogdalstapeten har blivit 
symbol för Jämtland-Härjedalen. 
Ryttarmotiv ur tapeten har ta-
gits som logotyp för Jämtlands 
Läns Museum och dess museum 
Jamtli. 

Ryttarmotivet låg också som 
symbol då man i minnespost-
stämpel år 1945 markerade att 
Jämtland-Härjedalen i 300 år 
varit svenskt.

Utställningen Frimärksinspi-
rationer vandrar vidare till En-

köpings konsthall där den visas 
den 23 mars – 14 april 2019. Här 
visas även en del av vad fören-
ingen skapat under träffar även 
på Stockholms Stadsmuseum och 
Östasiatiska museet.

Arne Karlsson

Ett av fem frimärken i utgåvan 
Slöjdkraft januari 2019.

Ryttarmotiv från Överhogdals-
tapeten i minnespoststämpeln 
då Jämtland-Härjedalen varit 
svenskt 300 år.

När Jämtlands Läns Museum 
firade 100 år 1986 räknade man 
födelsen samma år som föregång-
aren Fornminnesföreningen. 

Hjälp oss få SFF-Lotteriet sålt
Vi ber om hjälp från föreningarna ute i landet 
och från våra medlemmar att få vårt lotteri 
sålt. Lottpriset är 20 kronor och föreningar 
som säljer får 2 kronor i provision per såld lott. 

Vinsterna består av presentkort hos Coop eller Ica 
(valfritt). Försäljningstiden pågår till 31 mars och 
föreningarna har returrätt på osålda lotter. Det är 
viktigt för vår ekonomi att få alla lotter sålda för 
att vi ska uppnå den budget som antogs av kongres-
sen 2018.

Beställning av lotter görs hos Ivan Forsgren, 
Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå, e-post: ivan.
forsgren@ume.se. Du kan läsa mer om detta på 
vår hemsida.

Enskilda medlemmar beställer enklast genom 
inbetalning på SFF:s bankgiro 568–1580. Minsta 
beställning är 5 lotter som skickas portofritt.

Förbundsstyrelsen
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En folkrepublik borde väl egentligen vara en 
synnerligen demokratisk institution där folk i 
allmänhet har mycket att säga till om. Tyvärr 
visar historien att begreppet folkrepublik nästan 
alltid har missbrukats.

Efter en lång väpnad kamp fick befolkningen i den 
brittiska kolonin och protektoratet Aden äntligen 
sin självständighet i samband med att Federationen 
Sydarabien den 30 november 1967 förvandlades till 
Folkrepubliken Södra Jemen.

Protektoratet hade bestått av ett flertal sultanat och 
shejkdömen och man kan fråga sig hur befolkningen 
ställde sig till de drastiska förändringarna.

Först i april året efter fick namnförändringen ge-
nomslag på landets frimärken då bruksserien från 
Federationen Sydarabien övertrycktes med det nya 
landsnamnet People’s Republic of Southern Ye-
men på engelska och arabiska.

Det kan vara intressant att närmare studera frimärks-
utgivningen under områdets tid som folkrepublik. 
Det blev en kort period eftersom landet redan den 
30 november 1970 döptes om till Demokratiska 
Folkrepubliken Södra Jemen. Det finns absolut inget 
som tyder på att tillägget av ordet demokratisk på 
något sätt ändrade på förhållandena i landet.

Det kanske kan vara lämpligt att börja med att 
visa ett kartfrimärke. Södra Jemen omfattade den 
sydvästra delen av den Arabiska halvön med Aden 
som huvudstad.

Det nya styret i Södra Jemen hade starkt påverkats 
av Sovjetunionen och de andra socialistiska staterna. 
Kanske hade många sydjemeniter fått sin utbildning 
vid universitet i socialistiska stater. Detta förklarar 
säkert varför man i april 1970 uppmärksammade 
Lenins hundraårsdag med ett frimärke.

En slogan för den nya folkrepubliken var Frihet-
Socialism-Enighet. Frihetskampen hade varat länge 
och den hade varit blodig. På ett frimärke från 1970 
avbildas högkvarteret för Nationella Fronten.

Med tanke på att man fått kämpa länge för nationell 
självständighet är det nog inte förvånande att 
Sydjemen uppmärk-
sammade kampen för 
ett fritt Palestina. Här 
visas ett dramatiskt 
motiv på ett frimärke 
från år 1970 med en 
framstormande pale-
stinsk soldat (en del 
skulle förmodligen 
använda beteckningen 
terrorist i stället för 
soldat). I stort sett alla 
arabiska nationer har 
gett ut liknande fri-
märksutgåvor för att 
peka på palestiniernas 
situation.

Folkrepubliken Södra Jemen
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Sydjemen ville naturligtvis finna sin plats inom 
världssamfundet och påfallande många frimärken 
under perioden 1968 till 1970 har motiv med 
anknytning till FN. År 1970 invigde Världspost-
unionen en ny byggnad för sitt högkvarter i Schweiz 
och den uppmärksammade folkrepubliken med ett 
par frimärken.

Frimärksutgivningen visar också på att man 
hoppades kunna göra stora framsteg inom olika 
områden. Läskunnigheten var föga utvecklad i 
landet varför undervisning i att läsa och skriva var 
av största vikt. På ett par frimärken från 1969 ser 
vi en lektion i ett klassrum.

Samma år uppmärksammades även Familjens dag. 
På frimärket ges en idyllisk bild av en familj i färd 
med olika sysslor.

När detta skrivs pågår ett tragiskt inbördeskrig i 
Jemen med stort lidande och svält för civilbefolk-
ningen. På de bilder som vi med jämna mellanrum 
kan se i tv-nyheterna visas kvinnor klädda i svart 
från topp till tå.

Uppenbarl igen 
hade ledningen 
för Sydjemen inga 
k rav på denna 
typ av k lädsel 
ef t e r som ma n 
till och med gav 
ut en serie som 
avbildade kvinnor 
i  fol kd rä k t e r. 
Som synes har 
kvinnan på fri-
m ä r ke t  i nge n 
slöja. Vi kanske 
här kan ana att 
led n i ngen  för 
folk republiken 
inte lade samma 
vikt vid islamiska 
traditioner som 
tycks vara fallet idag.

Folkrepubliken Södra Jemen är på många sätt 
ett mycket hanterbart område med endast 64 
olika frimärken. Det stora flertalet är dessutom 
prismässigt billiga. För den som önskar samla hela 
världen kan det vara en lösning att välja en specifik 
period i ett lands historia för att reducera antalet 
frimärken.

Folk republ iken blev 
1970 en Demokratisk 
Folkrepublik. Denna 
namnförändring torde 
enbart ha varit av kos-
metisk natur. Lands-
namnet var tämligen 
långt varför man efter 
en tid gick över till att 
ange det som YEMEN 
PDR. År 1990 förenades 
Södra Jemen med gran-
nen i norr för att bilda 
Republiken Jemen.

Det inbördeskrig som har lett till död och lidande för 
så många jemeniter har nog startats av människor 
(och stater) som inte har den minsta tanke på 
invånarnas önskan om fred och ett värdigt liv.

Christer Brunström
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Svar till ”Frimärkskataloger och verkligheten” 
i Filatelisten nr 1 2019 skriven av Johan Pers-
son i Täby.

När det gäller priserna i Facit Special Classic och 
Facit Norden är det så att redan från början av 
Facitkatalogens introduktion på frimärksmarknaden 
1948, var det en handlarkatalog. Det vill säga 
priserna var frimärkshandlarens, med affär och 
lagerhållning av frimärken och avlönad personal, 
utpriser.

Så är det fortfarande. En frimärkshandlare som 
köper till exempel nyutkomna frimärken betalar då 
fullt pris för dessa för att hålla i lager och kunna 
leverera till kunder efter önskemål. Mycket mate-
rial blir ”hyllvärmare” men måste dock lagerhållas.

En frimärkshandlare driver verksamheten i vinst-
syfte och betalar till exempel affärshyra samt övriga 
för en verksamhet nödvändiga rörelsekostnader, 
moms och i vissa fall även löner. För att detta skall 
fungera så går det inte att sälja moderna frimärken 
med ekonomisk förlust.

Samma utgångspunkt för prissättning gäller för 
de allra flesta internationella frimärkskataloger 

som till exempel Michel, Yvert, Stanley Gibbons 
med flera.

Facit Special Classic och Facit Norden är alltså 
inte en inköpslista utan en försäljningslista för 
frimärkshandlare, och priserna avser mycket god 
samlarkvalitet. För sämre kvalitet gäller oftast 
avsevärt lägre priser.

När så kallade landssamlingar säljs för runt tio 
procent på auktioner, så visar det sig nästan alltid 
att dessa samlingar innehåller mestadels frimärken 
i en betydligt lägre kvalitet. Tyvärr finns det många 
sådana samlingar. 

Samlingar i genomgående hög kvalitet är ovanliga 
och det blir ofta mycket budgivning på dessa och 
därmed en betydligt högre prisnivå.

Det är stor skillnad med samlare som säljer fri-
märken till låga priser. De kan inte erbjuda alla 
märken efter kunders önskemål, utan driver detta 
som hobbyverksamhet och värderar inte sin ned-
lagda tid!

Gunnar Lithén
Chefredaktör

Facit Förlags AB

Replik på katalogvärdering

Postmuseums bibliotek är nu-
mera tillgängligt tisdagar och 
onsdagar. Vid besök har jag 
noterat att man på biblioteket 
för Postmusei Vänners räkning 
säljer tidigare årgångar av 
vänföreningens årsbok Post-
ryttaren till förmånligt pris 50 
kronor.

Postryttarens redaktion är värd 
erkännande för att de håller liv 
i årsboken. Jag brukar göra en 
omvänd jämförelse med Svenska 
Turistföreningens årsbok, som en 
gång var gedigen och efterlängtad 
för att sedan förtvina och nu helt 
ha försvunnit.

Postryttaren har gått i andra 
riktningen och sedan år 1997 är 
boken inbunden med färgåter-
givning där bilderna återges med 
fin kontrast. Vid mitt besök fanns 
även boken för år 2005 som inne-
håller flera expertartiklar i anled-
ning av svenska frimärket 150 år.

Arne Karlsson

Postryttaren 2012 innehåller 
utöver sex artiklar även sam-
lingsregister över innehållet i 
årgångarna 1–61.

Postryttaren antikvarisk
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Beställ gratis katalog, eller ladda ned från Internet!

Nyligen gästades Skara Filatelistförening av 
Gunnar Dahlstrand från Göteborg, som specia-
liserat sig på att forska kring och samla falska 
frimärken. Under ett par timmar berättade han 
om omfattningen av detta, och det rör sig om 
miljontals kronor som går Posten förbi.

Kjell Elwing, välkänd frimärkssamlare i Floby, 
upptäckte på hösten år 2004 att de nya självhäf-
tande frimärkena inte var äkta. Larmet gick och 
snart stod det klart att det fanns oäkta märken i 
omlopp. De falska frimärkena trycktes från början 
i det forna Jugoslavien, men senare har de tryckts 
i Fjärran Östern.
– Ett tryckeri i Baltikum misstänks också för denna 
form av illegal produktion, berättade Dahlsrand.

Det rör sig alltså om industriellt framställda kopior 
av de vanliga brevfrimärkena i kartor.
– Det finns fortfarande falska frimärken att köpa 
hos ljusskygga handlare, säger Gunnar Dahlstrand, 
men det sista motivet vi sett är Zlatan-arket.

Han har en stor samling falska märken, som ivrigt 
studerades. Posten är givetvis glad för allt forsk-
ningsarbete som filatelisterna lägger ner. Polisen 
har de senaste åren gjort beslag, värda stora pengar.
– Vid ett tillslag i Danmark togs 800 000 frimärken 
i beslag, vilka tillverkats i Thailand.

Mötet besöktes av 33 medlemmar och gäster. En 
auktion på 48 samlarobjekt genomfördes. Den om-
satte cirka 1 500 kronor.

Gösta Karlsson

Gunnar berättade om falska frimärken
FÖRENINGSNYTT

Gunnar Dahlstrand (till höger på bilden) visar fals-
ka frimärken för Sven-Olof Ask och Kjell Elwing. 
Bild: Gösta Karlsson.

I Kungsbacka var det i februari Sportlovskul på 
ABF-huset med ett antal föreningar inblandade.

Bland andra Nordhallands Filatelistförening och 

cirka 65 barn tillsammans med omkring 30 med-
följande vuxna, roade sig med att plocka, tvätta och 
torka frimärken.

Kent Jiresjö

Sportlovskul i Kungsbacka



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #2  -     201948xxc          48

95 år
18 Lennart Malm,
     Västra Frölunda
19 Anders Lundén,
     Västra Frölunda

85 år
  3 Rune Modin, Västerås
  8 Bengt Andersson, Falkenberg
17 Tore Lindberg, Falköping

80 år
  6 Ann Marie Ivarsson, Bjurholm
15 Lars-Eric Fransén, Vetlanda
16 Sven-Erik Johansson,
     Karlshamn
26 Sigvard Torpman, Finnaryd

29 Lennart Wiberg, Malmö

75 år
  1 Bengt Mogård, Norrhult
  5 Bo Hedbäck, Oskarshamn
  7 Staffan Stenudd, Falkenberg
10 Hans Ambjörnsson, Varberg
22 Hans-Åke Björck, Örebro
22 Claes-Göran Ekeberg,
     Karlstad
25 Flemming Andreasen, Värsås
26 Anders Edgren, Stockholm
30 Bernt Berntsson, Karlskrona

70 år
  3 Richard Pawlik, Ystad
  4 Ulf Carlsson, Tidaholm

  8 Björn Lundin, Grödinge
10 Inger Tjäder, Uppsala
20 Arne Sandström, Stockholm
25 Peter Lorentzon,
     Sundbyberg
25 Bengt Johansson, Malmö
27 Bengt Svanberg, Huskvarna
27 Enar Karlsson, Trollhättan

60 år
13 Stefan Heijtz, Stockholm

50 år
25 Marco Westermark,
     Sundbyberg

F I R A R D A G S
Vi gratulerar våra medlemmar med födelsedag i april

A
Växjö FF

C
Floby FF

B
Kjell Germeten

D
Nord-Filateli HB

Vinnare och lösning:
I förra numrets Annonspussel drogs Lage Burström, Umeå, som vin-
nare av 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.

Jarl-Gunnar Salin, Esbo, och Göran Weber, Norrköping, får varsin 
SFF-lott.

Stort Grattis!
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Filatelistkrysset

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Ev. e-postadress:

Posta lösningen, gärna en fotostatkopia, i ett fullt frankerat kuvert till 
redaktionen: SFF-Filatelisten, Teknikringen 1D, 583 30 Linköping, 
så att vi har den oss tillhanda senast den 20 mars.

Vågrätt:
1.    Höjt C
3.    Ofta mellan syskon
8.    Är mobil
9.    Håller tal
11.  Småländsk ort med
       kyrkby och station
12.  Styrka
14.  Väderstreck
15.  Visar F2403
16.  På F2699
17.  På F1941
19.  Oskadade
21.  Aktuellt utträde
22.  Som ”yverborne”?
23.  Med Odile i Svan-
       sjön
24.  Hette mors lille
       kille

Lodrätt:
1.    Snurrat
2.    Bör man sitta i båten
4.    Under
5.    Finns inuti
6.    Ljuvlig årstid att se
       fram emot
7.    Vill väl alla ha
10.  Matchpaus
13.  Utgavs 10 januari
       2019
15.  Spelar på sträng-
       instrument
16.  Läckerhet
18.  Kan man se sig om i
20.  Har bok och greve
21.  På F2196

 1 2 3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

vanG

1:a pris: Grönländska postens 
årsmapp 2018, skänkt av Pos-
ten Greenland, www.stamps.gl

Årsmappen ges ut i en begrän-
sad upplaga och innehåller alla 
frimärken och miniark som 
gavs ut under året. Priset på 
mappen är 721 DKK.

2:a–3:e pristagarna får varsin 
SFF-lott. Vinnare och lösning presenteras i nästa nummer. Lycka till!
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12 öre Vapen märken och 
brev i minst prakt kvalitet. 
Sänd gärna skanningar med 
önskat pris till kjell-larsson@
live.com eller 070–825 88 50 
för mer info.

Albumblad DDR Schau-
beck 1988 tom 1990. 070– 
867 55 52 tel eller sms.
 
Cape of Good Hope stämp-
lat nr 53, 55–61. Roger 072–
875 88 92

Jag köper de vackraste 
märkena till högsta dags-
pris. Allt av intresse, främst 
klassiskt (5,5,5) men även 
modernt. Magnus Engstedt, 
Sjömansgatan 42, 553 12 
Jönköping. 070–666 76 18,  
info@magnusengstedt.se

Rabatthäften. Årgång 
1979–1980 115 kr/st inkl. 
frakt. Årgång 1981–1990 
130 kr/st inkl. frakt. Gärna 

stora partier. a.stahlberg@
hotmail.com

Varianthandboken för 
svenska frimärken 1938–
1949. Bo Dahlner. 
dahlner@duv.se

70 % rabatt på ostämplat, 
60 % på stämplat av hög 
kvalitet. Magnus Engstedt, 
Sjömansgatan 42, 553 12 
Jönköping. 070–666 76 18,  
info@magnusengstedt.se

800 stämplade frimärken 
för 60:- portofritt vid beställ-
ning och förbetalning i brev 
eller e-post: hildiurkarls-
son59@gmail-com. Välj 
mellan Sverige, Danmark, 
Norge, Finland. Därtill finns 
frimärken, häften Norden. 
Välj annars 300 gram brev-
klipp Sverige för 80:-. Be-
ställning för betalning som 
ovan. Portofritt. Har även 
klipp från Island, Danmark, 
Norge, Finland, Tjeckoslo-
vakien, DDR, Tyskland + 
lite Åland. Betalning kan 
ske i brev eller personkonto 
Nordea 380608 5951. Bertil 
Malm, Skarke Rödjan 1, 532 
73 Varnhem

Lyxstämplar. Jag har de 
märken du saknar i LYX.-
klassiskt eller modernt. Även 

svåra VM på band. Magnus 
Engstedt, Sjömansgatan 42, 
553 12 Jönköping.  070–666 
76 18,  
info@magnusengstedt.se

Ländersamling styckas och 
säljes billigt. 258 länder, 
drygt 42.000 olika utgåvor. 
(Endast 3 kr per Michel €) 
Från Aden till ÖvreVolta. 
Dessutom 5–15 % rabatt 
vid större köp Begär listor 
över länder du vill komplet-
tera. K-E Svensson, P O 
Hallmans Gata 17, 112 69 
Sthlm. svenssonkarlerik44@
gmail.com

Minnespoststämplar t.o.m 
1987, cinderella, ortstämp-
lar, vykort m.m. Kent.jiresjo@
telia.com, 070–775 08 25. Se 
även samlamera.sff.nu sälja-
re Onsalakent.

Motiv: Arkeologi, Bilar, 
Blommor, Boxning, Cykel, 
Djur, Fartyg, Fiskar, Fjärilar, 
Flygplan, Folkdräkter, Fot-
boll, Friidrott, Fåglar, 
Hundar, Jul, Järnväg, Kartor, 
Katter, Konst, Läkare, Musik, 
Mynt, Nobel, Olympiader, 
Religion, 
Reptiler, Ridsport, Rymd,  
Röda Kors, Scouting, Seg-
ling, Simning, Snäckor, 
Sport, Teater, Uniformer, Va-
pensköldar. 

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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Nu även Arkitektur, Berömda 
personer, Flaggor, FN-UPU 
m.fl. 41.500 olika utgåvor. 
100 motivområden. 
Begär listor! Billigt! Endast 
SEK 3 per Micheleuro! 
Dessutom 5–15 % rabatt vid 
större köp. 
K-E Svensson, P O Hallmans 
Gata 17, S-112 69 Sthlm. 
svenssonkarlerik44@gmail.
com

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

Svenska FDC säljes. Listor 
sändes gratis. Kjell Kvarn-
ström, Munkerudsv. 72, 684 
32 Munkfors

Tyskland Bund och Berlin 
stämplat och postfriskt 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  

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/
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re Onsalakent.
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SFF-Filatelisten, Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd, 
senast 5 veckor före utgivningsdag. Förskotts-
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Alby-Botkyrka 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 
8/5. Rådmansbacken 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 13/3, 27/3, 10/4. Vuxen-
skolan, Drottninggatan, Arjeplog 
kl. 18.30

Arvika 11/3, 8/4. Ingesunds Folkhög-
skola kl. 17.30

Boden 19/3 Årsmöte, 16/4, 15/5. Hell-
grensgatan 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 7/3 Auktion, 11/4 Föreläsning, 
9/5 Föreläsning, 13/6 Vårutflykt. 
Simonsland, Viskastrandsgatan 5 kl. 
18.30 (öppet fr 17.30)

Eksjö 20/3 Hans Jönsson om souve-
nirark, 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 5/4, 3/5 Arbetsmöte Berg-
vretenhallen, 14/6. Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8 kl. 18.30

Eslöv 7/3 5 minuter, 21/3 Richard 
Azelius om Postförbindelser Sverige-
Frankrike, 4/4 Medlemmarnas val, 
25/5 Jerker Kehlmeier om Landsstor-
men, 9/5 Större auktion, 23/5 Som-

maravslutning. Fika och miniauktion 
varje kväll. Ekenässkolans nya matsal 
kl. 18.00–22.00

Fagersta 12/3, 9/4 Årsmöte. Ny lokal: 
Sveasalongen, Västanfors. Dörrarna 
öppnas kl.19.00, klubbmöte kl. 19.30

Falkenberg 10/3 Hallandträffen kl. 
10–14, 20/3 Bengt Herman: Resa 
genom Italien, 27/3 Samlarträff, 
17/4 Medlemsauktion 24/4 Samlar-
träff, 8/5 Gunnar Dahlstrand: Tidiga 
svenska Frankostämplar, 19/6 Sam-
larträff. Framtidens hus, Torggatan 
5, Falkenberg 

Falköping 7/3 Inlämningsauktion, 4/4 
Föredrag, 2/5 Auktion. Säsongsavslut-
ning. Träffpunkt Ranten, Järnvägsga-
tan 10 kl. 19 

Falun 11/3 Årsmöte, 8/4. Nybrokyr-
kan SMU-ingången från Nybrogatan 
kl. 19

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

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

Gränna 12/3, 9/4, 14/5. Hembygdsför-
eningens lokal i Franckska Gården 
kl. 19

Gävle 12/3, 16/4. Restaurang Kvarnen 
kl. 18.30–21

GÖTEBORG
GFF 19/3, 2/4, 16/4, 7/5. Lotter och 
auktion varje gång. OBS! Numera 
endast tisdagar. Dalheimersalen, 
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 
kl. 18.30

Islandsklubben 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 7/3 Titel Idrott och Filateli, Leif 
Boork, 21/3 ”Frimärken och återupp-
byggnad 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 13/3 Mikael Starast: Fö-
redrag om vykort, miniauktion och 
tävling, 10/4 Enbladsutställning och 
miniauktion, 8/5 Auktion, minifö-
redrag och avslutning på tävlingen. 
Varje gång har vi dessutom urval, 
servering och mycket annat. Ser-
vicehuset Karl XI vid Lilla Torg i 
Halmstad kl. 18

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

Helsingborg 8/4 Sven visar något 
intressant från sina samlingar, 27/4 
Frimynt i Idrottens Hus. OBS! Ny mö-
teslokal; Lybecksgatan 22, Råå kl. 18

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

Hudiksvall 13/3 Tema svensk lokal-
post, 3/4 Frågesport med Torbjörn, 
24/4 Lektion i frimärksskolan. ”Fila-
teli S-U”, 15/5 Våravslutning, auktion. 
Alternativ 18/5 . Östra Samlingssalen, 
Djupegatan 43, Hudiksvall kl. 18

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

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 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 
8/5. Rådmansbacken 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 13/3, 27/3, 10/4. Vuxen-
skolan, Drottninggatan, Arjeplog 
kl. 18.30

Arvika 11/3, 8/4. Ingesunds Folkhög-
skola kl. 17.30

Boden 19/3 Årsmöte, 16/4, 15/5. Hell-
grensgatan 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 7/3 Auktion, 11/4 Föreläsning, 
9/5 Föreläsning, 13/6 Vårutflykt. 
Simonsland, Viskastrandsgatan 5 kl. 
18.30 (öppet fr 17.30)

Eksjö 20/3 Hans Jönsson om souve-
nirark, 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 5/4, 3/5 Arbetsmöte Berg-
vretenhallen, 14/6. Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8 kl. 18.30

Eslöv 7/3 5 minuter, 21/3 Richard 
Azelius om Postförbindelser Sverige-
Frankrike, 4/4 Medlemmarnas val, 
25/5 Jerker Kehlmeier om Landsstor-
men, 9/5 Större auktion, 23/5 Som-

maravslutning. Fika och miniauktion 
varje kväll. Ekenässkolans nya matsal 
kl. 18.00–22.00

Fagersta 12/3, 9/4 Årsmöte. Ny lokal: 
Sveasalongen, Västanfors. Dörrarna 
öppnas kl.19.00, klubbmöte kl. 19.30

Falkenberg 10/3 Hallandträffen kl. 
10–14, 20/3 Bengt Herman: Resa 
genom Italien, 27/3 Samlarträff, 
17/4 Medlemsauktion 24/4 Samlar-
träff, 8/5 Gunnar Dahlstrand: Tidiga 
svenska Frankostämplar, 19/6 Sam-
larträff. Framtidens hus, Torggatan 
5, Falkenberg 

Falköping 7/3 Inlämningsauktion, 4/4 
Föredrag, 2/5 Auktion. Säsongsavslut-
ning. Träffpunkt Ranten, Järnvägsga-
tan 10 kl. 19 

Falun 11/3 Årsmöte, 8/4. Nybrokyr-
kan SMU-ingången från Nybrogatan 
kl. 19

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

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

Gränna 12/3, 9/4, 14/5. Hembygdsför-
eningens lokal i Franckska Gården 
kl. 19

Gävle 12/3, 16/4. Restaurang Kvarnen 
kl. 18.30–21

GÖTEBORG
GFF 19/3, 2/4, 16/4, 7/5. Lotter och 
auktion varje gång. OBS! Numera 
endast tisdagar. Dalheimersalen, 
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 
kl. 18.30

Islandsklubben 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 7/3 Titel Idrott och Filateli, Leif 
Boork, 21/3 ”Frimärken och återupp-
byggnad 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 13/3 Mikael Starast: Fö-
redrag om vykort, miniauktion och 
tävling, 10/4 Enbladsutställning och 
miniauktion, 8/5 Auktion, minifö-
redrag och avslutning på tävlingen. 
Varje gång har vi dessutom urval, 
servering och mycket annat. Ser-
vicehuset Karl XI vid Lilla Torg i 
Halmstad kl. 18

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

Helsingborg 8/4 Sven visar något 
intressant från sina samlingar, 27/4 
Frimynt i Idrottens Hus. OBS! Ny mö-
teslokal; Lybecksgatan 22, Råå kl. 18

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

Hudiksvall 13/3 Tema svensk lokal-
post, 3/4 Frågesport med Torbjörn, 
24/4 Lektion i frimärksskolan. ”Fila-
teli S-U”, 15/5 Våravslutning, auktion. 
Alternativ 18/5 . Östra Samlingssalen, 
Djupegatan 43, Hudiksvall kl. 18

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

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

Hässleholm 27/2, 3/4, 24/4. Oriente-
ringsklubbens lokal på Hövdingega-
tan 26 kl. 18

Hörby 2/4, 7/5. ABF:s lokal, Tingsg 
26 C kl. 18 

Järfälla 19/3, 2/4, 16/4, 7/5, 21/5. 
Fika och auktion. Hästskovägen 81, 
Järfälla kl. 18

Jönköping 26/3 Bo Carlsson: Järn-
vägen Ulricehamn-Jönköping, 23/4 
Yvonne Teiffel: Äldre Jönköping, 
27–28/4 Ienecopia 2019, 14/5 Stads-
vandring. Varje möte: Lotteri, min 
pärla, auktion, cirkulation och fika. 
Duvgatan 22, Österängen, Jönköping 
kl. 18.30

Kalmar 14/3 Föredrag: Per-Johan 
Weidolf: En resa på ett smalspår för 
80 år sedan. En prosaisk, historisk, fi-
latelistisk och deltiologisk resa genom 
tiden och rummet illustrerad med ljus-
bilder, 11/4, 16/5. IOGT-NTO huset, 
Trädgårdsgatan 12, kl. 18.00–20.30 

Karlsborg 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

Karlskoga 6/3 Medlemsmöte med 
auktion, 20/3 Byteskväll, 3/4 Med-
lemsmöte med auktion, 17/4 Bytes-
kväll, 8/5. Kaffeservering. Rävåskyr-
kans lokaler kl. 19

Karlskrona Onsdagsöppet med ur-
valssändningar, samlarbörs med mera 
kl. 13–20 varje vecka. 27/3 Klub-
binformation och Vykortskväll, 13/4 
Vårmässa med auktion i Militärhem-
met kl. 10–15. Då inget annat anges i 
egen klubblokal Nya Skeppsbrogatan 
3 Karlskrona.

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

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

Klippan 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 intressanta 
produkter till försäljning samt kanske 
en överraskning, 14/5 Våravslutning. 
Separat inbjudan utskickas. Nyhet: 
Till vårauktionen får medlemmar 
lämna in 30 objekt
Studiegården, Storgatan 47 kl. 19

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

Kristianstad 12/3 Årsmöte, 2/4, 23/4. 
Fackens Hus /ABF 2 vån Sommarlust 
Kanalgatan 94, Kristianstad kl. 18

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

Kungsbacka 26/3 Fredrik Ydell: 
Svensk Pionjär luftpost – ett urval, 
23/4 Hemlig gäst, 28/5 Våravslutning. 
Ungdom/bytesafton: Varannan tisdag 
8/1–14/5. Torsdagsmöten: 10/1–23/5, 
ABF-huset, Verkstadsgatan 14 kl. 18

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

Lidingö 14/3, 28/3 Årsmöte, 10/4 
OBS! onsdag, 25/4, 16/5 Våravslut-
ning. 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 12/3 Vårauktion, förmodligen 
fortsatt ex Floderus, 9/4, 14/5 Vårav-
slutning med bl a dragning säsonglot-
teri. Kungsgatan 28, Luleå kl. 19

Lund 12/3 Årsmöte, Jerker Kehl-
meier berättar om tyska inflationen 
1920–1923, 2/4 Några medlemmar 
berättar kort om något filatelistiskt, 
anmälan till våravslutningen, 7/5 
Våravslutning med liten måltid, lot-
teri och frågesport. Träffpunkt Sankt 
Laurentiigatan 18, kl. 17.45–21.00
Lunds Pensionärers Frimärksklubb 
kl. 10–11.30: 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 
17/4, 8/5

Malmö 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 11/3, 8/4. ABF-lokalen, Kani-
kegatan 15, Mjölby kl. 19

Mora 1/4, 6/5. Auktion och kortare 
filateliföredrag varje gång. Mora 
Kulturhus kl. 18

Motala 2/4, 7/5. Framtidslokalen, 
Nedre Borgmästargatan 10, ingång 
från Kungsgatan kl. 19

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

Norrköping 13/3, 10/4, 8/5 kl. 17.15–
21.00. Frimärkscafé: 11/3, 25/3, 8/4, 
25/4, 8/5 kl. 14.00–16.00. Riks City 
dagcentral. Norra Lundsg. 7

Norrtälje 19/3 Ringtyp, praktiska 
tips kring samlande (Pentti Köhli), 
auktion, 2/4 Större auktion, 16/4 Post-
stationer i Norrtälje kommun (Sture 
Hollstrand), auktion, 29/4 (OBS! mån-

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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dag) Oscars-stämplar (Lars Runhem), 
auktion, 11/5 Prel. Datum. Termins-
avslutning. Ålandsresa (För mer info 
kontakta Pentti Köhli, tel. 070–496 
92 73). Vegagatan 15 B. Ingång från 
gaveln. Samling från kl. 18.30

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

Nybro 28/3, 25/4. Smålandsgatan 48 
kl. 18. Ingång från källaren

Nässjö 21/3, 18/4, 16/5. Studieförbun-
det 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 20/3, 17/4 Föredrag om 
Fiume. 3:e onsdagen september-
november och januari-april. Folkets 
Hus, hobbylokalen i källaren kl. 18

Oxelösund. Föreningsmöten: 7/3, 
21/3, 4/4, 17/4, 2/5 kl. 19.00. Häftes-
sektionen: 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5 
kl. 19.00. Ungdomsavdelningen: 18/3, 
1/4, 15/4, 29/4 kl. 17.30. 
Alstigen 10

Piteå 21/3, 18/4. (3:e torsdagen i varje 
månad sept-april). Samvaron, Hamn-
plan 4 kl. 18

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

Sjöbo 13/3 Årsmöte, 3/4 Historik om 
vykort: Berit Olsson, 24/4 Österlen 
A-Ö; Eskil Jönsson, 15/5 Våravslut-
ning på Hallsbergs Gård: Ingvar 
Larsson och Stig-Allan Damm. 
Fika och miniauktion varje kväll. 
Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2 C, 
Sjöbo kl. 18

Skara 20/3, 10/4, 8/5. Auktion, lotteri 
och fika på alla möten. SFU-möten: 
18/3, 29/4. Frejan kl. 18.30. 
SI-lokalen, Skaraborgsgatan 29 A 
kl. 17.30

Skellefteå 23/3 Regionalträff i Ros-
vik, 1/4, 13/4 Regionalträff Vindeln, 
29/4. Degerbygården kl. 17

Skivaryd 20/3, 17/4, 15/5, 19/6. Öst-
bos gamla lokal vid Artillerigatan i 
Skillingaryd kl. 18–20. Arbetsmöten: 
27/3, 10/4, 22/5 kl. 10

Skövde 12/3, miniauktion, 12/3 
Årsmöte, inlämningsauktion, 26/3 
Klubbaktivitet, miniauktion, 2/4 
Auktion tillsammans med Volvo i 
Volvohuset, 9/4 Klubbaktivitet, mini-
auktion, 23/4 Auktion, 7/5 Tillsam-
mans med Volvo, Avslutning , drag-
ning närvarolotteri. Studieförbundet 
Vuxenskolan, Rådmansgatan 24 kl. 19

Sollefteå 9/4, 21/5. Hullsta Gård kl. 
18.30

Sollentuna 6/3 Bo Dahlner berättar 
om Stockholmia 2019, 20/3 Årsmöte, 
3/4 Bo Dahlner föreläser om Sveriges 
bandfrimärken 1920–1936, 24/4 Olof 
Ågren berättar om en nisch inom bäl-
tesspännarfilatelin, 15/5 Bo Dahlner 
berättar om schweizisk filateli. Mi-
nervavägen 4, Häggvik kl. 18.30–20

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

Stenungsund 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
Hembygdsfilatelisterna 27/3 Årsmöte, 
24/4. Postmuseum kl. 17

Islandssamlarna 7/3 Årsmöte med 
landgång anmälan till 070–480 01 84 
Mikael Magnusson. Liten auktion, 4/4 
Anders Fridell: Om lösen med mera. 
Liten auktion, 11/5 Möte i Södersvik 
kl. 12.00 Anmälan tfn 070–362 17 53 
Leif. Temat är bytesdag, tag med dina 

dubbletter och byt, sälj och köp. Tag 
även med auktionsobjekt (10 % tar 
klubben i provision). Liten auktion. 
Phileas lokal på Svartensgatan 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 13/3, 27/3, 10/4, 
24/4. Postmuseum på Lilla Nygatan 
1 tr kl. 18.30

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

SSPD 13/3 Göran Persson: Stämplar 
på skillingar kl. 18.30, 10/4 Årsmöte 
+ Arne O. Olsson: 24 öre lösen 1900–
1917. OBS tiden 18:00 för årsmötet.  
Postmuseum kl. 18.30

Vällingby 11/3 Bo Dahlner föreläser 
om bandfrimärkenas papperssorter 
1920–1936, 25/3 Reiner Lärka före-
läser om att samla DDR, 8/4 Claes 
Fellström och Rolf Korling föreläser 
om Czeslaw Slania, 6/5 Christer 
Wahlbom föreläser om förfilateli, 
20/5 Årsmöte. Medlemsmöte med 
kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
vid de flesta mötena. Trappans annex 
på Albert Aronsons torg 5 kl. 18

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

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

Sölvesborg 16/4 Medtag album. Kl. 
17.45 hos medlem

Tingsryd 11/4. Englanderska fastig-
heten klockan 18.30

Mötesprogrammen 
mer utförligt 

finns p
www.sff.nu/moten 
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Torshälla 10/3, 24/3, 7/4, 28/4, 12/5, 
26/5. Riktargatan 66 kl. 09.30

Traheryd 19/3 Eventuellt studiebesök, 
9/4. Verdandilokalen, 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 12/3 Besök i Uddevalla, 
13/3 Per Olof Jansson, Göteborg: 
Kanadas frimärken, 27/3 Byteskväll. 
Alla tar med frimärksmaterial. Besök 
av Kent Jiresjö, handlare, 6/4 Auktion 
i NE-gymnasiet, 10/4 Efterförsälj-
ning i Kyrkans Hus, 24/4 Avslutning. 
Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 kl. 
18.30–21.00. Veterangruppen: tisda-
gar kl. 10 Kaggetorpsgården.

Täby (Norrort) 9/3 Samlarmässa i 
Näsbypark Centrum kl. 10–15, 18/3 
Föredrag Mats Söderberg: Hur samla 
frimärken med mera, 8/4 Storauktion, 
29/4 Föredrag Gunnar Lithén: Facit-
katalogerna, 13/5 Auktion med utrop 
75 kr, lotteri med mera. Viggbysalen, 
Söderv. 30 kl. 18.30

Uddevalla 12/3, 9/4, 7/5. Samlings-
salen Skogslyckehemmet kl. 18–21

Ulricehamn 20/3 Sveriges städer på 
ringtyp: Ingmar Gabrielsson, 17/4 
Tipspromenad: Berndt Rask, 15/5 
Järnvägen Ulricehamn – Jönköping. 
En del av Götalandsbanan: Bo Carls-
son. Equmeniakyrkans kafeteria, 
Jägareg. 6 kl. 18

Umeå 21/3 Föredrag av Erik Idhult: 
Stämplar att lägga märke till, 25/4 Fö-
redrag av Ivar Söderlind: Skidskytte 
på frimärken, 16/5 Föredrag av Holger 
Söderström: Statsskick. Ö Kyrkog. 14 
(Tempelriddarna) kl. 18.30. 

Uppsala 18/3 Erik Hamberg, 8/4, 
29/4, 20/5 Erik Widerlöf om Islands 
Alltingsserie 1930. Sensus i Kani-
kenhuset, Västra Ågatan 16, plan 5. 
Hiss finns i huset från gårdssidan 
källarplan upp till plan 5 kl. 18–21

Wallentuna 13/3 WFK auktion i 
Åbybergskyrkan, 27/3 Anders Ola-
son: American Civil War 1861–1865, 
10/4 Sten Hofstedt överraskar, 24/4 
Medlemmarna presenterar, 8/5 Av-
slutning med utflykt. Mörbyvägen 36, 
Vallentuna kl. 17.30

Varberg 12/3 Rune Svensson visar fo-
ton från gamla Falkenberg, 9/4 Hans 
Peterson presenterar ett avsnitt ur 
Australiens tidiga filateli, 14/5 Staffan 
Nilsson redovisar en del ur arbetet 
kring Varbergs posthistoria. ABF, 
Brunnsbergsv. 5. Urvalsgenomgång 
kl. 18, möte kl. 19

Vetlanda 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

Vårgårda Onsdagar kl. 19. Caféteket 
i Missionskyrkan på Kyrkogatan 5 
kl. 18

Värnamo 28/3, 25/4, 23/5. Myntgatan 
5 mitt emot Taxi kl. 18

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

VÄSTERÅS
Västerås FF 12/3 Årsmöte, 9/4 Auk-
tion, 14/5 Föremål ur Kenneth An-
derssons spännande och intressanta 
samlingar. 
Hotell Valsaren, Metallverksgatan 2, 
(Kopparlunden) kl. 19

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

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

Växjö  6/3 Medlemsmöte, föredrag, 
auktion, 20/3 Dagledigträff, 23/3 
Fri-Vy i Växjö, 3/4 Medlemsmöte, 
storauktion, 8/5 Medlemsmöte, ut-
flykt. Mariakyrkan, Kungsvägen 117 
kl. 18.30 eller Österleden 66 F gaveln 
kl. 18.30 

Ystad 17/3 Auktion, 22/3 Årsmöte, 
1/4, 6/5, 11/5 Ystamps, 13/5 Auktion, 
25/6 Auktion. Lancasterskolan, vid 
klostret, S:t Petri Kyrkoplan 2 kl. 19

Åmål 12/3, 9/4 Vårauktion, 14/5 Av-
slutning. Åmålsgården kl. 18

Älmhult Andra tisdagen i varje må-
nad utom i juni-aug. Gärdesgatan 26 
A kl. 18.30

Ängelholm 18/3 Auktion och i mån 
av tid visar Jan Fält: Värdering, 15/4 
Auktion. Medlemmarna lämnar in 
fem objekt i mån av plats ytterligare 
fem objekt, 6/5 Våravslutning. Hans 
Åke Jönsson visar bildspelet: Sum-
mering av posten i nordvästra Skåne 
med hjälp av vykort och stämplar. 
Godtemplargården kl. 19

Örebro 12/3 Thord Strömberg berät-
tar om CV:s historia ur strategisk 
politisk synvinkel, 9/4 Månadsmöte 
program ej fastställt, 14/5 Våravslut-
ning. Kaffe med tårta. Liten auktion 
på alla möten. Rostahemmet kl.18

Örnsköldsvik Möte andra onsdagen i 
månaden: 13/3, 10/4 och 8/5. Försam-
lingshemmet, Storgatan 29 E, kl 18.30

Östersund 12/3 Årsmöte och auktion, 
2/4, 23/4, 4/5 Träff med Nordanfjeld-
ske i Östersund, 14/5 Våravslutning 
med auktion, 6/6 Nationaldagsfirande 
på Jamtli. Ordinarie möten på Biblio-
teksgatan 33 kl. 18

Östhammar Uppgifter om fören-
ingens verksamhet finns på www.
ostfil.se

Mötesdagar till nr 3
till info@sff.nu

senast 15/3
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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

 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)

2021
 Feb  Melbourne 2021 Australien (Fiap)
 Mars  Ibra 2021 Tyskland (I)
 27–20/3  Cape Town 2021 Sydafrika (I)
 24–26/9  Övebria 2021 i St- Pölten i Österrike (N)
 Augusti  Jaan 2021 (I)
 November  Notos 2021 Athen i Grekland (Fepa)

 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 
 11/5   Ystamps 2019 i Ystad
 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 
 31/8   Frimärksmässa i Göteborg 
 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

 13/3 Solna Frimärkshandel i Solna
 14/3  Philea i Stockholm
 15/3  Frimärks-Netto i Helsingborg
 16/3  Bältesspännarna, Stockholm
 19–20/3 David Feldman i Genève 
 26–30/3  Heinrich Köhler i Wiesbaden
 29–30/3  Postiljonen i Malmö
 30/3 Klippans FK
 3/4  Växjö FF
 6/4  Trollhättans FF  
 7/4  Björn Jarlvik, Stockholm
 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
 25/5 Frimärkshuset i Stockholm
 31/5  Philea i Stockholm i  samband med
   Stockholmia 2019
 1/6  Global Philatelic Network i 
  samband med Stockholmia 2019
 4–7/6 David Feldman i Genève 
 11–15/6 Corinphila i Zürich
 13/6  Philea i Stockholm
	 27–28/9		Skanfil	i	Oslo
 18–19/10 Engers Frimerker 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

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!

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!

Upptäck oss!
Du också!

www.nordfilateli.se öppnar under september 2014 
ny webbutik !Hög kvalitet av bättre Sverige före 1940

Tel: 0705–189230
Se webbutiken MYSTAMPS på Tradera
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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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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!

Välkommen till
Växjös Fri-Vy 
Handlarmässa

med vykort, brev, frimärken, samlarsaker m.m.
Utställning: Rösta på bästa samling.

Lotteri, fika, GRATIS VÄRDERING. Fri entré.
Lördagen den 23 mars kl 10 – 15.

Domkyrkocentrum (OBS! Ny lokal)
50 meter norr om Växjö Domkyrka

Adress: Gymnasiegränd 1B, 352 34 VÄXJÖ
vaxjofil@hotmail.com  –  070 647 85 15

Katalogen kan ses på vår hemsida 
och budgivning sker både innan 

och under auktionen.

Hannebergsgatan 20, 171 68 Solna, 08-27 17 72
www.solnastamps.se     info@solnastamps.se

Vår första realtidsauktion 
med budgivning online! Flera 

hundra objekt med bättre 
singlar, samlingar och partier.

Auktion nr 23, ONLINE
Onsdag 13 mars kl 19.00

SOLNA FRIMÄRKSHANDEL

Tj5a v1 (*) Otandat normalprov i prakt/lyxkvalitet.
        YSTAMPS-2019 
    Frimärks- & vykortsmässa Lördag den 11 maj 
     kl 10-15, Norreportskolans matsal i Ystad.  
         För mer information och lista överhandlare  
            gå in på www.ystadsfilatelistforening.se 

                                   Välkomna! 
                        Ystads Filatelistförening 
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Föreningen på nätet: www.posthistoria.nu
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Hemsida:  www.samlavykort.se
Facebook: www.facebook.com/Samlavykort
Mejl:          info@samlavykort.se

Allt om vykort!

Svenska Vykortsföreningen

Fyra tidningar och
Tolv nyhetsbrev per år 
 
150 kr PG 467 48 88-5 
 
Ange namn, 
adress och mejl!
 
 

En Riksförening inom SFF
 

VYKORTETS DAG 30 mars kl 10-16
Vaksalaskolans matsal

Uppsala 
Mässa och utställning

Entré 20 kr
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TROLLHÄTTE-
AUKTIONEN

6 april kl. 10.30
Nils Ericsonsgymnasiet

Gärdhemsvägen 27
Visning från kl. 09.00

Beställ auktionskatalog:
Hogboda1@gmail.com eller 0730593562

Trollhättans Filatelistförening

Klippans Filatelistklubb
Vårauktion den 30 mars kl. 12
Studiegården, Storgatan 47 i Klippan

Visning från kl. 10.00
Cirka 475 bud. Inga påslag. Även anbud. Gratis katalog via:

Lennart Jönsson, Hjalmars väg 1A, 263 33
Höganäs, eller via mail på lellle@live.se

Katalogen kommer även att finnas på klubbens hemsida:
www.sff.nu/klippan. 

Välkomna!

Jönköpings Filatelist-Förening 100 år

Ienecopia 2019
Regional frimärks- och vykortsutställning

Huskvarna Folkets Park
Lördag den 27 april kl. 10–17
Söndag den 28 april kl. 10–15

Minnespoststämpel. 15 handlare deltar. Postnord medverkar.

Föredrag både lördag och söndag kl. 13.00
Lördag: Magnus Widell om Skattkammaren i Jönköping

Söndag: Arne O. Olsson om J.G.J. (Jönköping Gripenberg Järnväg)

Gratis inträde!

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

Auktion 7 april
Massor PR-LYX Sverige,

Tyskland, USA m.m.
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 070 6504926, bj@jarlvik.com
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Svensk Filatelistisk Tidskrift
Stationsgatan 3  568 22 Skillingaryd 

Tyska områden
Intressanta avdelningar Bulgarien, Kina, Peru & Ryssland

Tidiga utgåvor från ett stort antal länder
Samlingar och partier från dödsbon

Se sidan 2-3 för nordiska rariteter!

För kataloger och mer information besök vår hemsida
www.postiljonen.se

Unikt stämplat ”INDIA LETTER COVE”

Reval till Riga

La Guaira, nyupptäckt raritet LG 3+4

La Guaira dos reales röd, mycket ovanlig med tandning 12½

Unikt Mulreadykuvert
postat i Sverige

Specialvisning på Postmuseum i Stockholm 20 mars

Andra internationella höjdpunkter:

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

Internationell Auktion
29-30 mars

Sponsor till:

SFF 2 2019.P65 2019-02-20, 15:161




