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Specialerbjudande till SFF-medlemmar 
Nu är Facit Norden 2020 här 
399:- plus frakt!  
(ord. pris 500 kronor plus frakt)  
Facit Norden 2020 är på 1016 sidor, vilket innebär att 
den väger över ett kilo, och innehåller Nordens alla 
frimärken från 1951 och framåt med varianter. Perioden 
före 1951 beskrivs med utgåva och valör, utan varianter, 
med pris för normalmärke.

Facit Special Classic 2020   
349:- plus frakt!  
(ord. pris 450 kronor plus frakt)  
Facit Special Classic 2020 är på 480 sidor och 
innehåller Nordens alla frimärken fram till 1951 
med varianter och är inbunden i hårt omslag, 

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

Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets bg 568-1580
Ange Classic, Sverige och/eller Norden på talongen samt gärna ditt medlemsnum-
mer. Sveriges Filatelist-Förbund, Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd. Tel. 0370–70566, 
e-post: kansli@sff.nu 

Porto: 79:-/bok eller 120:- för två, 160:- för alla tre 

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

Norden 2020
Basic through 1950, specialized from 1951

NY SÄLJSUCCÉ !

Inlämningar till nästa Skanfils Moldenhauer-auktion mottages fortlöpande. 
Kontakta Caspar Moldenhauer på +47 458 34 791 / caspar@skanfil.no.

VILL DU FÅ LIKNANDE BUD PÅ DINA FRIMÄRKEN?

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

Sålt på Skanfils Moldenhauer-auktion nr. 78:

NOK 50.430,- inkl. prov. NOK 83.640,- inkl. prov.

NOK 34.440,-  
inkl. prov.

NOK 50.430,- inkl. prov.NOK 55.350,-  
inkl. prov.
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Bästa samlarvänner!
Här kommer nu årets sista nummer av Filatelisten och min 
förhoppning är att innehållet i vår medlemstidskrift ska 
uppskattas.

Jag vill samtidigt rikta ett stort tack till alla er läsare som 
kommit med synpunkter, alla ni som bidragit med artikel-
material samt till alla våra annonsörer för det här året.

Nästa nummer av tidskriften utkommer torsdagen den 30 
januari. Notera gärna att sista dag för eventuell annonsbok-
ning är den 8 januari. Artikelbidrag däremot måste som 
tidigare vara redaktionen tillhanda senast fyra veckor före 
utgivningsdagen.

Fram till dess önskar jag er alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

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. 

 Filatelisten
    SVENSK FILATELISTISK TIDSKRIFT

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

Filatelisten är Sveriges Filatelist-
Förbunds medlemstidning

Adress:
SFF-Filatelisten
Teknikringen 1D

SE-583 30  LINKÖPING

Tel: 0722–52 77 92

Internet & e-post
htpps://sff.nu

redaktion@sff.nu

Redaktör och
ansvarig utgivare:

Ulf Nilsson

Utgivningsplan 2020:
Vår: vecka: 5, 10, 15, 20

Höst: vecka: 35, 40, 45, 50

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:-

Annonsbokning till nästa
nummer senast 8 januari!

Svensk Filatelistisk Tidskrift
utkommer 2019 med 8 nummer och

trycks hos Exakta i Malmö.

Prenumeration: 580:-/år (inom Sverige)

ISSN 1100-0198

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.

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

Är du inte redan medlem? Passa 
då på att ta del av vårt kampanj-
erbjudande om att bli medlem un-
der resten av 2019 samt hela 2020 
för endast 100 kronor (ordinarie 
avgift 520 kronor per år). Kontakta 
kansliet nedan. OBS: Erbjudandet 
gäller endast dem som inte har va-
rit  medlemmar någon gång under 
de senaste fem åren.

Förbundskansli:
Kansli:  Per Bunnstad (måndagar), Jeanette Aronsson
Besöksadress: 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

Internet: htpps://sff.nu       Bankgiro: 568–1580
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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:
Lars-Ove Pehrsson
Högstigen 5, 183 56 Täby
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 Czeslaw 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

Frimärkets Dag genomfördes på 
55 platser i landet. I Stockholm 
ösregnade det, men vi fick ändå 
gott om besökare, åtminstone i 
Vällingby och Sollentuna. Dagen 
efter hade vi i Sollentuna före-
drag om Sollentunas posthistoria 
på hembygdsgården och vid vårt 
medlemsmöte i Sollentunaklubben 
ett par dagar senare fick vi tre nya 
medlemmar tack vare våra utåtrik-
tade aktiviteter. 

Det är min förhoppning att alla 
föreningar som medverkat i utåt-
riktade arrangemang också kan 
värva nya medlemmar. Föreningar 
som anordnar utställningar, mässor 
eller medverkar i Frimärkets Dag 
gör reklam för vår hobby och visar 
att de existerar och har därmed 
möjlighet att värva nya medlem-
mar.

Under 2020 har vi endast en utställ-
ning i Sverige, NORDIA 2020 i 
Malmö. Det är ett arrangemang jag 
ser fram emot. Jag hoppas förstås 
att det kommer många besökare 
till utställningen. Eftersom vi 
inte har några andra utställningar 
i Sverige 2020 så skulle ju våra 
klubbar kunna organisera grupp-
resor till Malmö för att besöka 
NORDIA 2020. På så sätt skulle 
många samlare se hur andra 
filatelister bygger upp sina exponat 
och få idéer om att visa sina egna 
samlingar.

I förra numret av Filatelisten tog 
Peter Nordin upp en viktig fråga, 
nämligen hur får vi fler utställare. 
Han skriver ”att visa upp vad man 
samlar på är fantastiskt trevligt, 
både för den som gör det och för 
publiken som får ta del av alla 
spännande olika sätt som man 
kan samla på.” Jag instämmer till 
fullo i Peters ord! Han beskriver 
vidare i sin artikel olika sätt hur 
man på föreningsnivå skulle kunna 
uppmuntra sina medlemmar att 

ställa ut och det vore bra om 
samtliga medlemmar och särskilt 
klubbstyrelsernas ledamöter stude-
rade artikeln noga för att sedan 
förverkliga Peters förslag. Ett 
föreningsmästerskap skulle vara en 
bra inledning. Det räcker med att 
montera en ram med 16 A4-sidor. 
Av egen erfarenhet vet jag att det 
är lätt att montera fler ramsidor när 
man väl har börjat!

Har man organiserat en förenings-
utställning kan man gå vidare med 
att anordna en regional utställning. 
Vill man direkt ordna en regional 
utställning kan man ta hjälp av 
andra klubbar som har erfarenhet 
av utställningar. Vill föreningarna 
ha hjälp med att ordna en utställning 
så kan man ta kontakt med vår 
utställningskommitté.

Verksamhetsåret 2019 går nu mot 
sitt slut. Det har varit ett bra år för 
SFF där vi medverkade på Stock-
holmia 2019 med gott resultat. Vi 
genomförde även ett SFF-lotteri 
som gav oss ett gott ekonomiskt 
tillskott. Vi kan också glädjas åt 
att Samlamera fungerar bra och 
jag hoppas alla medlemmar tar del 
av vad Samlamera kan bidra med i 
vårt samlande av frimärken, vykort 
och andra filatelistiska objekt.

Nu ser vi fram emot kongressen i 
Värnamo i april och Nordia 2020. 
Jag önskar er alla en God Jul!

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

Vi visar ovan ett objekt som kommer att erbjudas på 
auktionen i januari.

Välkommen också du med en inlämning till vårens 
auktioner!

Vi har lätt att hitta köpare över hela världen, speciellt 
tack vare vår satsning på Internet.

Peter, Christer och Bertil
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Styrelsen har haft telefonmöte den 1 november. 
Utöver det löpande styrelsearbetet kan följande 
rapporteras:

Utskicket med material till Frimärkets Dag har 
gjorts och i skrivande stund har det genomförts. Vi 
hoppas att det har varit givande.

Utställningskollegiet kommer att ha årsmöte i 
november och kommer att arrangera en Postex- 
utställning under 2020, lördag den 25 januari.

Kongressen 2020 är i antågande och motioner till 
kongressen skall vara inne senast den 15 december 
vilket tidigare har angivits.

Vid kongressen 2018 bifölls en motion att Sveriges 
Filatelist-Förbunds namn ändras till Sveriges 
Filatelistförbund och att en ny logotyp tas fram. 

Logotypen liknar den gamla men har den nya 
stavningen och är vektorbaserad vilket innebär att 

den blir bättre i tryck. Vid kongressen presenteras 
styrelsens förslag till ny logotyp.

Styrelsen informerar

Nu är det bara lite drygt fyra månader kvar till 
SFF-dagar och förbundskongress i Värnamo 
17–19 april 2020.

Sista dag för att lämna motioner är den 15 december. 

Anmälan som ombud till kongressen, information 
om mat, logi med mera finns från mitten av de-
cember tillgängliga på https://sff.nu/kongress2020/.

Där presenteras efterhand även övrigt kring de tre 
dagarna i Värnamo. 

Värnamo firar för övrigt 100 år som stad 2020 och 
SFF-dagar med förbundskongress blir en del i detta 
firande

Per Bunnstad
Förbundskansliet

Kongressen närmar sig

Nytt datum för utställningen Estonia 2020 är 
10–12 juli 2020.

Anledningen är att EM i Triathlon genomförs i 
Tartu, Estland, den 3–5 juli och det hade man inte 

kläm på, alternativt att datumet bestämts väldigt 
sent.

Mats Söderberg
Svensk kommissarie

Estonia 2020 – ändrat datum
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Frimärkets dag med SFF och Sfu lockade flera 
tusen besökare runt om i landet.

En nyhet i år var att Frimärkets Dag kunde arrang-
eras även på andra dagar, vilket fick god respons 
av föreningarna. De flesta valde ändå att fira just 
lördagen den 9 november.

Framför allt var många belåtna med temat stations-
hus som gjorde det lätt att knyta samman filateli 
och vykort. Många föreningar hade utställning med 
just stationshus.

Postnord var som vanligt vår samarbetspartner och 
vi tackar för stödet.

Från SFF-kansliet hade vi huvudansvar och vi 
har tagit lärdom av en hel del som att vi måste var 
ännu bättre förberedda när det är så mycket annat 
aktuellt på hösten.

Vi inleder med en rapport från ett 20-tal orter och 
hoppas kunna presentera ytterligare en del i num-
mer 1 2020.

Vi räknar också med att presentera ännu fler bilder 
och i vissa fall längre reportage på https://sff.nu/
reportage-frimarkets-dag-2019/.

Per Bunnstad
Förbundskansliet

Frimärkets Dag lockade tusentals

Tjusig utställning i Bollnäs.

De nya frimärkena hörde till det som lockade i 
Eskilstuna.

Fullt upp i Borås dit det kom 500 besökare.

I Floby visade Karl-Erik Karlén rariteter och därtill 
hade Fredy Neuman en fin vykortsutställning.
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Vykort och annat fanns att kika på i Helsingborg.

Peter Lidbeck hjälpte till att värdera i Huddinge.

Kungsbacka hade som alltid barn bland besökarna.

I Laholm har klubben egna, fina tröjor.

Utställning och lotter fanns i Landskrona.

I Leksand hade man verkligen fint utrymme.

I Markaryd var det samarrangemang med andra.

I Mora Kulturhus var det dags att slå upp portarna.
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Här var det ingen tvekan om vem som arrangerade.

Även barn kom till Piteås bord.

Sollentunas fikahörna var fin.

På Postmuseum i Stockholm var det aktiviteter.

I Trollhättan fanns det mycket att välja på.

I Ulricehamn var det verkligen uppdukat.

I Umeå höll man till i ”Väven”.

Det var en strid ström av besökare i Östersund.
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När detta skrivs var det några veckor sedan 
Malmö Frimärkshandel hade sin auktion. Phi-
lea ska snart avsluta sin stora höstauktion och 
Frimärkshusets (FH) två kataloger har just lagts 
ut på nätet och kommit i brevlådan. Och efter 
dessa auktioner är årets höstauktioner mer eller 
mindre avslutade. Hoppas att läsarna av dessa 
rader har gjort en del bra inköp som man är nöjd 
med, och att samlingen har blivit bättre.

En av höstens stora begivenheter, och som många 
redan snackat om innan ens katalogerna har kom-
mit, är självklart FH:s första Beckeman-auktion. 
Det har spekulerats väldigt mycket om vilka ob-
jekt som kommer att vara med på auktionen och 
vem som skall köpa vad. Men framförallt har man 
undrat om man verkligen kan sälja så mycket bra 
material på så kort tid. Klarar marknaden av att ta 
emot så många dyra objekt på så kort tid? För det 
finns ändå ett begränsat antal personer som kan och 
är villiga att lägga ut stora summor på frimärken 
och försändelser. En del svar på dessa frågor har vi 
nu fått när den första katalogen har kommit, och 
ytterligare svar får vi efter auktionen.

Nu vet vi vilka objekt som kommer att säljas på 
första auktionen den 7 december 2019. Och själv-
klart är det väldigt mycket bra material med mycket 
hög sällsynthet. Även om allt material inte är så 
jättedyrt, så kan man finna sällsyntheter på nästan 
varje sida. Och skall man förutspå resultatet redan 
nu, så kommer det mesta av materialet på första 
auktionen att säljas till höga slutpriser. Om sedan 
slutpriserna blir lika höga när vi närmar oss slutet av 
auktionerna, om tre fyra år, är nog inte lika säkert. 

Men efter en genomgång av katalogen så är man 
självklart överväldigad av materialet, men ändå 
infinner det sig, hos mig personligen, en viss besvi-
kelse. Var det inte mera denna gång, var är resten 
av materialet som man sett i olika annonser och 
broschyrer? Självklart förstår man att dessa kommer 
på senare auktioner, men har man sett fram emot 
vissa objekt och inte hittar dem i katalogen så blir 
man lite besviken och inser att man får vänta till 
någon auktion längre fram.

Om man är samlare av ostämplat Sverige från 
skillingperioden och framåt, så finns det väldigt 
mycket att gå igenom och att bjuda på. Till exem-

pel finns alla skillingvalörerna i ostämplat skick, 
alla vapenmärken i ostämplat skick och så vidare. 
Hos 4-skillingarna finns det fem olika nyanser på 
ostämplade märken, och till och med ett mycket 
sällsynt ostämplat 4-block i b-nyansen och med 
marginaler längst ner. Utropet på detta ligger på 
250 000 kr.

Bland 3-skillingarna finns ett ostämplat exemplar 
i b-nyansen för 40 000 kr, samt ett märke med 
varianten ”dödskalle” som börjar på 20 000 kr. Ett 
väldigt sällsynt och snyggt brev från Stockholm i 
januari 1858 till Nice (som då tillhörde den delen 
av Italien som hette Sardinien) är frankerat med en 
3-skilling, tre 6-skillingar och en 8-skilling samt 
med olika transitstämplar och anteckningar. Utropet 
är satt till 300 000 kr. En raritet som skulle passa i 
många samlingar.

Bland 4-skillingarna finns ett stämplat exemplar 
med den ovanliga varianten dubbeltryck (utrop 
20 000 kr), ett brev med Laholms fyrkantstämpel i 
blå färg, det enda kända idag (30 000 kr), ett brev 
med den svåra k1-nyansen, alltså den som kallas för 
turkosa nyansen, stämplat som brukligt i Stockholm 
oktober 1857 (15 000 kr).

FH har ett par väldigt vackra 6-skillingbrev. Ett av 
dessa är ett inrikes assbrev, eller som det hette på 
denna tid Rekommenderat in Spice, från Ronneby 
till Eskilstuna i mars 1856, där frankeringen består 

Klubbat
på auktion

~ Fredrik Ydell ~

En viss
besvikelse...

Ett härligt assurerat brev från Ronneby i mars 1856 
till Eskilstuna, med underbar kvalitet på stämp-
larna, som säljs hos FH med ett utrop på 50 000 kr.



13xxc          13Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2019

av två stycken 6-skillingar och en 8-skilling. Ett 
sagolikt snyggt brev med utrop på 50 000 kr. Det 
andra brevet är skickat från Piteå i februari 1858 
till London, där frankeringen består av två 6-skil-
lingar och en 24-skilling. Piteå stämplade alltid 
väldigt vackert och inget undantag för detta brev. 
Startpriset är 30 000 kr. Det blir inga problem att 
sälja dessa två brev.

Bland 24-skillingarna finns det enda kända skilling-
brevet till Afrika. Brevet är skickat från Stockholm i 
november 1857 till Algeriet. Frankeringen består av 
två stycken 24-skillingar och köparen måste minst 
punga ut med 250 000 kr för att införskaffa detta 
brev till sin samling.

En av höjdpunkterna i vapenavsnittet är en post-
anvisningsblankett med 5 öre vapen och en 20 öre 
Liggande lejon, skickad från Eslöv i februari 1870 
till Stockholm. Postanvisningsblanketter med va-
penfrimärken är mycket sällsynt och jag skulle tro 
att det finns färre än tio stycken kända på privat  
hand. Utropet ligger på 40 000 kr.

Ett av auktionens absolut bästa objekt är utan tve-
kan det välkända brevet med par av 20 öre ringtyp 
där det ena märket har varianten 20/30. Brevet 
är skickat från Stockholm i februari 1880 till St. 
Thomas i Västindien. I katalogtexten står det att 
detta brev är ”ansett som den förnämsta svenska 
försändelsen”, och det är nog bara att hålla med. 
Brevet har allt som man kan begära!

Det enda man skulle kunna klaga på är att utropspri-
set är väldigt högt, 600 000 kr, och detta innebär att 
det finns väldigt få personer som kan vara med och 
bjuda på brevet, om det nu blir sålt (det kommer det 
troligen att bli). Hittar brevet en köpare så kommer 
köparen att ha en världsraritet.

Det har ju nämnts många gånger att priserna på olika 
essayer, tryckprover, färgprover, gravyravdrag etc. 
säljs för höga priser, och katalogen har med en hel 
del sådana. Så ni som är intresserade måste nog ha 
en tjock plånbok om ni skall få något på auktionen.

Det första auktionsobjektet i katalogen är ett mo-
derstämpelavdrag för skillingmärken i gul färg 
(utrop 100 000 kr), sedan finns det ett plåtavdrag på 
12 öre vapen på gulaktigt papper (20 000 kr), fem 
olika färgprover i 4-block på vapenmärkena gjorda 
med 4-skilling-klichén (20 000 kr), gravyrprov på 
33 öre Liggande lejon (20 000 kr), förslagsmärke 
1870 på 1 riksdaler ringtypsmärke (25 000 kr), 
förslagsmärke 1871 på 6 öre ringtypsmärke 
(20 000 kr), färgprov i blått på 20 öre ringtyp från 
1884 (12 000 kr).

De som samlar Oscar II finner många olika va-
rianter, och dessa brukar ha höga slutpriser. Det 
rekommenderas att man läser katalogen noga för det 
finns många varianter till salu: 10 öre gravyrprov 
typ B i blå färg (25 000 kr), 10 öre gravyrprov typ 
E i gråblå nyans (20 000 kr), 5 öre plåtprov typ K i 
gulgrön nyans (3 000 kr), 1 kr gravyravdrag typ B 
i rödorange nyans (20 000 kr) etc.

Ett annat mycket intressant posthistoriskt objekt, 
som mig veterligen inte har varit till salu på minst 
20 år, är den så kallade ”halverade Gnarp”. Det är en 
inrikes postanvisning från juli 1919 som är franke-
rad med två stycken 12 öre Medaljong och sedan en 
halverad 2 öre Lilla riksvapnet, för att få till portot 
på 25 öre. Det skall ha ”gjorts” sex stycken liknande 
postanvisningar av postmästaren i Gnarp (varav 
fem finns kända med avbildningar, var den sjätte 
finns är okänt) och samtliga är skickade till Lot-
teriexpeditionen, har samma porto, och är väldigt 
lika varandra. Intressant är att varje postanvisning 
har den högra delen av Lilla riksvapnet, den vänstra 
delen använde troligen postmästaren i sin redovis-
ning till Postverket. Det finns en artikel skriven för 
cirka 35–40 år sedan om dessa postanvisningar, 
så här finns det möjlighet för en posthistoriker att 
skriva en ny spännande artikel.

Avslutningsvis måste det konstateras att tanken även 
var att redovisa resultat från Malmö Frimärkshandel 
(där Ross Olsons Medaljongsamling styckades upp 
till högre priser än när den såldes i sin helhet några 
månader tidigare) samt Phileas auktion, och vad 
som fanns i FH:s ”vanliga” katalog, där FH också 
hade en del bra saker (framförallt fanns det några 
trevliga och svåra lösenförsändelser!). Men tyvärr 
så spårade referatet av Beckemans auktion ur, och 
de två sidorna blev snabbt fulla.

Resultaten från de avslutade auktionerna finns på 
respektive auktionärs hemsida.

Detta fantastiska brev med 20/30 i par med en van-
lig 20 öre ringtyp finns till salu hos Frimärkshuset, 
med ett utrop på 600 000 kr.
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Runt om i världen har de flesta frimärksutgåvor 
tryckts i ark om 50 eller 100 märken och på 
postkontoren har de oftast förvarats i stora 
foldrar allt efter valör. Exakt på detta sätt är 
det fortfarande på postkontoren i många länder.

Sverige är ett av de stora undantagen. Det var mycket 
länge sedan frimärken salufördes i arkform utan 
redan år 1920 började man i allt större omfattning 
ge ut nya frimärken som rullmärken. Frimärks-
häften introducerades i vårt land så tidigt som 
1904. Kanske kom idén från USA som hade haft 
frimärkshäften sedan år 1900.

Att hantera frimärken i ark om 50 eller 100 märken 
är både otympligt och opraktiskt men ett frimärks-
häfte kan med lätthet få plats i en plånbok eller 
handväska, varför det alltid är enkelt att ha med 
sig porto för sina brev (idag är naturligtvis behovet 
betydligt mindre med tanke på att många människor 
numera endast kommunicerar digitalt).

De första svenska frimärkshäftena tillverkades för 
hand. Man lät trycka ett omslag och sedan revs 
lämpliga block ut som sedan fästes i omslaget. 
Många av de klassiska svenska frimärkshäftena 
är idag stora rariteter. Det skall naturligtvis vara 
i gott skick och med samtliga frimärken kvar för 
att motsvara de angivna katalogvärdena. Först år 
1940 började man maskintillverka frimärkshäften 
och från och med nu började man helt avveckla 
utgivningen av frimärken i ark (det finns naturligtvis 
några undantag som serien för Stockholmia 1955 
eller Svenska Flaggans Dag samma år).

Många av lokalpostföretagen i perioden 1944–1947 
gav också ut sina frimärken i form av häften. Samma 
sak gäller även för många av de lokalpostoperatörer 
som inledde sin verksamhet på 1990-talet.

Vi kan konstatera att häftesformatet har blivit det 
accepterade sättet för svenska postoperatörer att 
marknadsföra sina frimärken till oss konsumenter. 
Frimärken i rullar var mest avsedda för postkontoren 
och för företag och föreningar med omfattande 
korrespondens.

Lokalposten i Linköping gav 1945 ut sina frimärken 
i häften med 100 märken.

Än idag ges våra självhäftande frimärken ut i något 
som nog fortfarande kan beskrivas som häften även 
om de oftast ser ut som små ark med tio frimärken.

Under de första femtio åren var utformningen av 
häftena mycket enkel. På omslaget fanns oftast 
enbart text om motiv och valör. Detta kom senare 
att ändras; själva häftesomslaget fick inte sällan en 
konstnärlig utformning som anslöt till anledningen 
för utgivningen av de nya frimärkena. Dessutom 
tillkom beskrivande text om frimärkenas motiv och 
ibland även om deras användningsområde.

Gotlandsruss på häfte från 1977.

På 1950-talet började man experimentera med 
frimärksautomater och för att det skulle fungera 
med häften fick dessa omslag av kartongliknande 
papper. Dessa häften kostade i allmänhet 2 eller 5 
kronor.

Vad är det då som gör det så spännande att samla 
frimärkshäften? Svaret är att det i samband med 
produktionen av frimärkshäften har uppstått ett 
antal markeringar på inklistringsremsan. De kan 
vara av olika slag som balkar, cylindersiffror och 
olika nummer.

Filatelistens
Samlarskola

Nr 
209

Frimärkshäftenas land
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Var i hela världen..
Frimärkshandlaren Sven-Olof Elison i Varberg har i många år 
propagerat för samlingsområdet Landsnamn på frimärken. Här 
handlar det inte sällan om olika versioner av landsnamn. Det 
här visade fyrblocket kommer från ett land med det kryptiska 
namnet Rpbca de Guata vilket är förkortningen för República 
de Guatemala. Eftersom årtalet 1894 ingår i texten på märket 
vet vi när det gavs ut.

Men vi hittar inte detta märke i en frimärkskatalog eftersom det 
är ett stämpelmärke. Det ingår i en serie på tre valörer i samma 
enkla utförande. Ett stort tack till Sven-Olof som bidrog med 
detta nummers märke som nog kan vara aningen komplicerat 
att identifiera

Christer Brunström

På Frimärkets Dag har jag vid flera tillfällen 
observerat hur samlare har bett postexpeditören om 
att få gå igenom lagret av häften för att hitta häften 
med så många markeringar som möjligt.

För att närmare bekanta sig med hur frimärkshäften 
har tillverkats och hur alla dessa markeringar upp-
står rekommenderar jag att intresserade samlare 
skaffar sig en Facit Special eller Facit Norden. I 
katalogerna finner man en omfattande beskrivning 
av just detta tema.

Häftet Småländsk företagsamhet från 1989.

Jag förmodar att detta specialiserade sätt att samla 
häften mest appellerar till filatelister som intresserar 
sig för trycktekniska frågor.

Men, som sagt, själva omslagen kan vara av stort 
intresse även för motivsamlare med tanke på de 
bilder som ofta finns på häftena.

Vid ett antal tillfällen lät Posten Frimärken till-
verka provhäften som oftast gavs som gåvor till 
frimärksabonnenterna. Det finns ett flertal sådana 
häften varav många av de moderna fått mycket stor 
spridning.

Många samlar sina häften i långsmala lådor men 
det finns dessutom specialtillverkade album för just 
häften. Under många år erbjöd Posten Frimärken 
mycket praktiska album där varje blad hade plats 
för fyra häften. Om man vill få en överblick av sin 
samling häften kan det vara en fördel att samla dem 
i album av något slag.

Inom Sveriges Filatelist-Förbund finns en riks-
förening som heter Häftessamlarna. Adressen 
finner du på sidan 6 i varje nummer av vår tidskrift 
men du kan redan nu ta en titt på föreningens hem-
sida www.haftessamlarna.se.

Det är få länder som så konsekvent använt fri-
märkshäften som just Sverige. Det finns därför 
all anledning att använda beteckningen Frimärks-
häftenas land som rubrik för denna lektion i vår 
samlarskola.

Christer Brunström
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Förstadagsstämplar. Första emissionen gavs ut samma dag som lokalposten startade. Den ovala första-
dagsstämpelns mått var cirka 27x18 mm, texten LINKÖPINGS och LOKALPOST följer ovalens kontur. 
Centrerad i mitten datumet 5 mrs 45, därunder First Day. Det fanns inget speciellt FDC-kuvert. För 
den andra emissionen med domkyrkan och ett flygplan användes en stämpel med omställbart datum. 
Den bestod av en yttre dubbellinjig oval, cirka 45x28 mm, och en inre enkellinjig oval, cirka 29x14 mm. 
Mellan den yttre och inre ovalen texten LINKÖPINGS och LOKALPOST, i mitten datumet 22 JUN. 1945 
och därunder First Day. För detta trycktes ett speciellt FDC-kuvert visande domkyrkan, som användes 
parallellt med firmakuvertet. Genom att ställa om datumet på 5 MAR. 45 framställdes på de nya illustre-
rade kuverten även nya FDC-brev med första emissionens märken.

Bruksstämpel. Endast en bruksstämpel kom till användning. Den består av en 
enkel cirkel, diameter cirka 25 mm. Texten LINKÖPINGS och LOKALPOST 
följer stämpelns inre kontur, i mitten en inställbar datumrad, format: 10 
MRS. 45. Användningstid: lokalpostens hela verksamhetstid. Bruksstämpeln 
användes vid tillfälle även som flikstämpel. En mörkblåviolett stämpelfärg kom 
genomgående till användning. Vid tunna avslag, där den blå färgen dominerar, 
kan avslaget verka vara svart.

Lokalpostens makuleringsstämplar
Del 24 – Linköpings Lokalpost 1945–47

5 mars 1945 startades Linköpings lokalpost av Sigfried Tensberg och Eskil Lövsiö, som den 11 
oktober 1945 lämnade över den till E. Gösta Henriksson som i sin tur sålde den vidare till Lennart 
Hälsing den 15 januari 1946. På grund av interna problem låg verksamheten tidvis nere.

Flikstämplar. Vanligtvis användes bruksstämpeln som flikstämpel. Mycket sällsynt kom andra emis-
sionens FDC-stämpel med omställbart datum till användning, här med datumet 20 oktober 1946.



17xxc          17Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2019

Anmärkningar och kommentarer, även angående 
tidigare avsnitt, tas tacksamt mot.

Gertrude Almquist-Bois
E-post: galmquist@t-online.de

Bruksstämpel som firmastämpel. Bruksstämpeln användes i synnerhet 
av den förste ägaren även för att autentisera namnteckningen på brev 
samt som avsändar- och dateringsstämpel på kortare brev och räkningar.

Stämplar för adressändring. Den andre ägaren, Henriksson, flyttade lokalpostens kontor från Vasavägen 
till Nygatan. På frimärkshäftena skedde denna ändring antingen för hand eller som här medelst en spe-
ciell stämpel, bredd cirka 28 mm, höjd cirka 6 mm. Den tredje ägaren, Hälsing, behöll först kontoret på 
Nygatan men förlade det senare till sitt hem. Här dokumenteras adressändringen på den reklametikett 
han lät trycka, när han tog över lokalposten. Denna stämpel, bredd cirka 23 mm, höjd cirka 5 mm, finns 
även till exempel på häftesomslag.

Fotona på bruksstämpeln och andra emissionens FDC-stämpel visar tydligt att även FDC-stämpeln 
är försedd med en mekanism för omställningen av datumet. Den siste ägaren av lokalposten överläm-
nade dessa stämplar till samlarföreningen Bältespännarna, som i sin tur gav dem vidare till postmuseet, 
där de nu finns i säkert förvar i deras depå. Se även en artikel i tidskriften Bältespännaren nr 1984:2. 
Stort tack till Postnord Sverige/Postmuseum för okomplicerad tillåtelse att publicera dessa foton och 
till Hanna Nydahl, intendent, föremåls- och arkivansvarig, för all hjälp.

Foto: Yngve Hellström/Postmuseum.
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Utrikes post kan indelas i luft-
buren och icke luftburen där 
den senare transporteras på 
land eller över hav eller en 
kombination av båda. När 
länder och landområden ocku-
perades och gränser ändrades 
och stängdes under kriget 
kunde postrutter bli mycket 
komplicerade. Men tack vare 
enski lda posttjänstemäns 
kreativitet så fick oftast mot-
tagaren sin försändelse.

Jag har valt att indela de postala 
rutterna för utrikes post i sex 
delar: post till de nordiska grann-
länderna, post till Färöarna, 
Island och Grönland, den nordliga 
postvägen över Petsamo, den 
östra vägen över Riga och vidare 
över Moskva, den södra rutten 
över Berlin och den västra över 
Storbritannien.

Speciellt luftposttrafikens rutter 
finns dokumenterad i flera pu-
blikationer bland annat i ett 
gigantiskt arbete sammanställt 
av Thomas H. Boyle Jr (Airmail 
operat ions dur ing WWII) . 
Ett annat bokverk som utgavs 
nyligen är The Paper Tr ial 
skriven av de båda nederländska 
posthistorikerna Kees Adema 
och Jeffrey Groeneveld samt 
en serie publikationer utgivna 
av Generalpoststyrelsen som 
heter Postlägenheter till Utlandet 
(PLU).

Post till Norge och Danmark
Posttrafiken till Danmark och 
Norge var opåverkad fram till 
Tysklands angrepp den 9 april 
1940. Under en kortare tid efter 
invasionen var posttrafiken 
avbruten. När den väl återupptogs 
under maj månad så skulle den 
fungera relativt väl fram till 
krigsslutet.

I samband med den tyska in-
vasionen av Danmark och Norge 
avbröts posttrafiken väster ut till 
Storbritannien. Trafiken åter-
upptogs i liten skala från 27 mars 
1942 med så kallade kurirplan 
mestadels i form av Mosquitos, 
för att senare under maj utvidgas 
med reguljär posttrafik.

Huvudsyftet med dessa kurir-
flygningar var att transportera 
människor och krigsnödvändig 
materiel, typ kullager. I mån av 
utrymme medfördes post.

Jämfört med andra länder som 
Tyskland ockuperade så var Dan-
mark relativt skonsamt behandlat 
fram till sommaren 1943. 

När det började bli uppenbart att 

tyskarna inte var så framgångsrika 
i kriget spred sig motståndet ge-
nom strejker och sabotage.

I oktober 1943 startade för-
följelsen av judar i Danmark men 
de flesta av dem lyckades fly till 
Sverige med hjälp av den danska 
motståndsrörelsen och svenska 
privata insatser.

I Norge möttes den tyska in-
vasionen med motstånd av norska 
armén som inte gav upp mot-
ståndet förrän i juni.

Redan efter att kung Haakon, 
kronprins Olav och delar av 
regeringen hade hämtats av det 
brittiska örlogsfartyget HMS 
Devonshire den 7 juni och blivit 
förda till London, startade den 

Posten & Kriget
Del 2 – Postala rutter

En trycksak, porto 5 öre, avsänd från Stockholm den 8 april 1940, en 
dag före tyskarnas inmarsch i Danmark. Eftersom postutväxlingen 
blev avbruten som ett resultat av invasionen så blev försändelsen 
liggande, sannolikt lämnade inte försändelsen Stockholm. Den 20 
april sattes en returetikett på försändelsen och den returnerades till 
avsändaren.
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norska motståndskampen vilken 
ledde till ett mycket hårdare 
klimat. Bland annat upprättades 
koncentrationslägret Grini, ur-
sprungligen uppfört som ett 
kvinnofängelse, väster om Oslo. 
Brevet till höger sändes från 
Vänersborg 20.2.43.

Så länge som den västra post-
vägen var stängd fick post till 
Storbritannien, dess dominions 
och kolonier samt andra fiende-
länder t il l Tyskland, trans-
porteras österut över Moskva. 
Mer om detta i ett senare kapitel.

Post till Finland
Sovjetunionens anfall på Finland 
den 30 november 1939, startade 
det vi kallar finska vinterkriget. 
Finnarnas heroiska kamp kunde 
tyvärr bara sluta med nederlag, 
den här gången vann Goliat över 
David.

Kriget avslutades den 13 mars 
1940 och innebar stora land-
avträdelser för Finland. Tio 
procent av Finland, bland annat 
Karelen, förlorades till Sovjet-
unionen. Posttrafiken från och 
till Sverige fortgick relativt ostört 
under både vinterkriget och det så 
kallade fortsättningskriget.

Operation Barbarossa var namnet 
på Tysklands anfall på Sovjet-
unionen som startade den 22 
juni 1941.

Det finska fortsättningskriget 
mot Sovjetunionen startade efter 
att Finland hade lierat sig med 
Tyskland i ett försök att återfå 
förlorat land. Det pågick mellan 
25 juni 1941 och 5 september 
1944.

Brevet till höger är stämplat Fält-
post S.F.K. 20.3.40.

Nästa artikel kommer att handla 
om den Norra rutten.

Kjell Nilson
SSPD, FRPSL

Ett brev sänt till fånge nr. 3589 fröken Olga Jensen fängslad på Grini, 
det tyska koncentrationslägret i Norge. Fröken Jensen blev fängslad 
den 31 juli 1941 och släpptes den 11 november 1944. Brevet blev 
censurerat i Oslo. Post till Grini skulle sändas till Victoria terrasse 
(adressen är felstavat på brevet) i Oslo, där den censurerades innan 
den vidaresändes till Grini.

Brev från en svensk frivillig i finska vinterkriget. Dessa frivilliga hade 
rätten att sända brev hem till Sverige utan att behöva frankera dem. 
Breven sändes efter censur i Torneå (RT55) till Haparanda där de 
frankerades och avstämplades med Fältpost S.F.K. Portot betalades 
av SFK (Svenska Finland Kommittén). Detta är det enda brev jag 
funnit som är sänt utrikes från Haparanda. Till skillnad från breven 
till Sverige så måste detta brev ha frankerats med utrikes porto av 
avsändaren. Ankomststämplat i Mesero 29.3.41 i Italien, där svenska 
Esab hade en produktionsenhet.
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Det finns en handfull frimärkshandlare som har 
haft enorm betydelse för filatelins utveckling i 
vårt land. Heinrich Liechtenstein (1853–1907) 
är ju mest känd för att ha varit den handlare 
som köpte den gula treskillingen från skolpoj-
ken Georg Backman på 1880-talet för hela sju 
kronor. Men han gav också ut några av de första 
katalogerna och frimärksalbumen i vårt land 
varför hans insatser är värda att noteras. Han 
hjälpte också till att grunda föregångaren till 
SFF år 1886.

Harry Wennberg (1872–1927) var ledande inom 
svensk frimärkshandel i början av 1900-talet. Han 
gav ut tidningen Filatelistiska Meddelanden och han 
var starkt inblandat i utgivningen av landstorms-
frimärkena.

År 1938 startade norrlänningen Einar Lundström 
Frimärkskompaniet med bas i Stockholm. Det var 
i princip ett grossistföretag. Han samlade på sig 
ett enormt parti nordiska frimärken som han sålde 
till en firma i USA för 6 900 kronor. För pengarna 
köpte han sedan 2 300 kompletta serier av den 
isländska serie som gavs ut 1940 med anledning av 
världsutställningen i New York. Nyckelvalören i 
serien är 2 kronor med en upplaga på endast 19 000 
exemplar. Serien med Facit-nummer 256–259 har 
idag ett katalogvärde på 2 000 kronor i postfriskt 
skick.

När partiet hade sålts hade Frimärkskompaniet 
gjort den största affären i sin historia. Hösten 
1941 investerade Lundström vinsten i sitt nya 
företag – Frimärkshuset. Man kan nu i efterhand 
konstatera att Einar Lundström på många sätt 
var en briljant entreprenör. I flera decennier kom 
sedan Frimärkshuset att vara ledande inom svensk 
frimärkshandel. Man erbjöd inte bara svenska och 
utländska frimärken i sin affär i Stockholm utan 
även en omfattande auktionsverksamhet. Frimärks-
huset producerade också tryckta album och andra 
utensilier.

Många samlare tyckte att det saknades en bra 
specialiserad katalog över svenska och nordiska 
frimärken. Av denna anledning planerades efter 
andra världskriget utgivningen av flera nya fri-
märkskataloger och även inom detta område hade 
Lundström goda idéer. Hans närmaste konkurrenter 
var Sveriges Filatelist-Förbund och firman E.W. 
Larsson som båda förberedde sina respektive kata-
loger.

Lundström ägnade mycket planeringsarbete åt sin 
nya katalog. Kanske det viktigaste beslutet var 
att sammanföra bruksfrimärken med likartade 
motiv. Detta skulle 
göra användandet av 
den nya katalogen 
betydl igt enk la re. 
Som exempel kan 
nämnas den långa Tre 
Kronor-serien som 
ju har sammanförts 
till nummer 284–317 
trots att den kom ut 
under 30 år från 1939 
till 1969.

Frimärkshusets nya katalog fick namnet Facit 
och den blev mycket snart marknadsledande. Den 
omfattar inte bara Sverige utan samtliga nordiska 
länder och den är mycket specialiserad.

För att ytterligare marknadsföra sina olika produkter 
skapade Einar Lundström husorganet FH-Nytt 
som distribuerades gratis. Jag kommer ihåg att 
jag vid slutet av 1950-talet brukade hämta ett 
aktuellt exemplar i en bokhandel i Uddevalla som 
sålde Frimärkshusets kataloger, album och annan 
rekvisita.

År 1992 gav Einar Lundström ut sina memoarer. 
Boken fick det mycket passande namnet Mr. Facit 
berättar. När Lundström gick bort år 1993 hade han 
fyllt 83. Hans olika insatser för svensk filateli har 
varit mycket omfattande.

Filatelistens
Samlarskola

Jul- 
extra

Facit-katalogernas historia
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Frimärkshuset i sin dåvarande form finns inte längre 
men katalogerna finns kvar. De ges numera ut av 
Facit Förlags AB, ett företag som ägs av Postiljonen 
AB.

Det är naturligtvis av mycket stor vikt att ha tillgång 
till omfattande och pålitlig information i en hobby 
som vår. Många samlare bygger upp stora bibliotek 
med filatelistisk litteratur men tyvärr väljer nog det 
stora flertalet bort denna möjlighet att informera sig 
om sina områden.

Idag redigeras Facit-katalogerna under ledning av 
Gunnar Lithén, en av Sveriges mera namnkunniga 
filatelister. Han samarbetar med ett f lertal 
framstående samlare och ett antal specialföreningar. 
Med jämna mellanrum kommer specialskrivna 
artiklar eller katalogiseringar som bara finns med 
i just det årets utgåva av katalogen. Detta innebär 
att man skall vara försiktig med att göra sig av med 
äldre kataloger när det har kommit en ny utgåva.

Idag består katalogverket av fyra delar: Facit 
Sverige, Facit Special Classic, Facit Norden 
och Facit Postal. Facit Sverige är i princip en 
förenklad Sverigekatalog med väldigt mycket 
bältespännariana. Den senaste utgåvan har inte 
bara med den svenska lokalposten utan även en 
katalogisering av klassiska svenska brevmärken 
utgivna för olika utställningar och andra evenemang.

Ett stort problem för många katalogutgivare är 
strömmen av nya frimärken vilket ständigt kräver 
fler sidor i våra kataloger. För att lösa detta problem 
delades den tidigare Facit Special upp i två separata 
volymer. Facit Special Classic är en mycket 
specialiserad katalog över alla nordiska frimärken 
från starten till 1950. Facit Norden redovisar en 
förenklad katalogisering från starten till 1950 och 
därefter är katalogen mycket specialiserad från 1951 
fram till våra dagar. Nytt för i år är att dessa två 
katalogdelar har hårda pärmar.

Facit Postal handlar uteslutande om svensk 
posthistoria. Det är katalogen för alla som intresserar 
sig för stämplar på våra frimärken och försändelser.

På sätt och vis kan Facit-katalogerna jämföras med 
filatelistiska handböcker. De innehåller enormt 
mycket specialiserad information. Här vill jag 
speciellt peka på katalogernas långa inledningar 
med värdefulla tips för oss användare. Bland annat 
handlar det om tydliga riktlinjer för frimärkens 
kvalitet.

Ett ständigt återkommande tema för diskussion är 
värderingarna i Facit och andra kataloger. Här måste 
man lägga märke till att Facit:s katalogpriser avser 
frimärken av mycket god kvalitet och när det gäller 
äldre frimärken är det inte många som uppfyller 
alla de krav som ställs. Varje ny utgåva av Facit-
katalogerna recenseras här i SFT-Filatelisten.

Kunskap är makt, heter det. Detta är i högsta grad 
något som gäller även inom frimärksvärlden. Den 
som har tillgång till bra och aktuell information 
kan göra goda inköp. Även om katalogerna kostar 
några hundralappar är det väl investerade pengar.

Julen närmar sig nu med raska steg och kanske kan 
det vara lämpligt att tipsa närstående om lämpliga 
presenter. Med tanke på att Facit Special Classic 
och Facit Norden har kommit ut under året torde 
de vara det självklara valet för alla med ett intresse 
för svenska och nordiska frimärken. Katalogerna 
finns till försäljning hos SFF och säkert informerar 
en eller flera annonser om just detta i årets sista 
nummer av vår tidskrift.

Idag dominerar Facit helt den svenska frimärksmark-
naden och det finns väl egentligen inte någon annan 
direkt konkurrent. Jag misstänker att den gode Einar 
Lundström nog förnöjt ser ner från sin filatelistiska 
himmel på framgångarna för den katalog han var 
med att skapa för mer än 70 år sedan.

Christer Brunström
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Dagens utflykt i rek-etiketternas värld tar oss till 
Kalmar län, ett län som består av östra Småland 
samt Öland. Det finns sex städer i länet, fem på 
det småländska fastlandet samt Borgholm på 
Öland.

Här ser vi etiketter från 
residensstaden Kalmar, 
Ölands enda stad Borg-
holm, samt länets yngsta 
stad Nybro. Nybro är 
väl mest känt för det flertal glasbruk som finns i 
kommunen, medan Borgholm för många troligen 
är stor turiststad på sommaren, då både Borgholm 
och Öland lockar till sig stora mängder turistande 
svenskar och utländska besökare.

De tre andra småländ-
ska städerna är Oskars-
hamn, Vimmerby och 
Västervik. Oskarshamn 
är en ort som många 
turister passerat, då de härifrån tagit färjan över 
till Gotland. Även Västervik är en hamnstad, i det 
nordligaste av Småland, medan Vimmerby ligger 
i inlandet. Vimmerby är känt som födelseort för 
Astrid Lindgren, och många av dagens unga 
besöker staden som har ett upplevelseland utgående 
från hennes böcker och filmer.

Samlare av Kalmar län kan inte hitta så många 
rek-etiketter med fel, men några finns det trots allt. 

Av de fel som jag har sett finns faktiskt alla tre 
på etiketter från Öland. Fastlandssamlare får leta 
vidare, för kanske finns det även något fel här att 
hitta.

Vedborm fick någon 
gång på 1910-talet 
fel sista bokstav, ett n 
istället.

Persnäs blev av med sitt s, vilket man på poststationen 
upptäckt och då korrigerat rek-etiketten för hand. 
Brev med detta fel är kända från 1932 och 1933.

Några år innan Persnäs fick sina feltryckta rek-
etiketter hade man också ett av de svåraste felen 
som finns att hitta. Det var sannolikt i den leverans 
av etiketter som föregick de feltryckta. Bland dessa 
hade en etikett med nummer 87 fått ett förskjutet N 
i N:r, så att det istället står :rN. De etiketter med 
detta fel som finns avbildade i den filatelistiska 
pressen gör att man känner till fyra stycken, men 
sannolikt bör det kunna finnas fler, bara etikett nr 
87 är bevarad till eftervärlden. Vi får därför vara 
tacksamma att åtminstone en finns bevarad på ett 
helt brev, som placerar den i tid.

Provisoriska etiketter förekommer även i Kalmar 
län och jag ska visa några exempel.

Det var när de ordinarie rek-etiketterna tog slut 
som man fick tillverka provisoriska rek-etiketter, 
genom att låna in från andra poststationer. Att vägra 
kunderna att skicka rekommenderade brev kunde 
man inte göra, bara för att poststationens etiketter 
hade tagit slut.

Rek-etiketter
Del 49 – Kalmar län
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Grönskåra löste bristen på rek-etiketter genom att 
låna etiketter från Bäckebo. Dessa ändrades sedan 
för hand. Poststationen Målilla kyrkby använde 
istället otryckta rek-etiketter, som påstämplades 
med poststationens namn.

Poststationen i Ålem 
lånade etiketter från 
Kalmar, som stämplades 
över. På liknande sätt 
löste Mörbylånga sin 
brist på etiketter när man lånade rek-etiketter från 
Färjestaden.

Som alltid tycker jag det är lite extra spännande med 
de ganska kortlivade poststationer som finns. Även i 
Kalmar län finns det några och jag ska visa ett urval.

Visar här två öländska poststationer. Poststationen 
Gaxa hade det namnet mellan 1899 och 1906. 
Dessförinnan kallades poststationen Högby, för 
att därefter kallas Löttorp. Ölands Egby fanns 
som postalt namn 1900 till 1909, då poststationen 
lades ned och flyttades till den nyöppnade järn-
vägsstationen Öjkroken. Här samsades sedan post 
och järnväg i samma lokaler under många år, som 
på så många andra platser i Sverige.

Avslutar dagens vandring bland rek-etiketter från 
Kalmar län med att visa en tillfällig poststation 
som haft egna etiketter. Poststationen inrättades 
1946 när svenska scoutförbundet hade riksläger 
på Gränsö utanför Västervik. Lägret kallades helt 
naturligt för Gränsölägret. Det var ett efterlängtat 
läger i fredstid, efter andra världskriget.

Lägret lockade inte mindre än 8 000 deltagare, 
varav så många som 700 från utlandet. Lägerchef 
var arvprins Gustaf Adolf, som så tragiskt dog i en 
flygolycka året efter. Den svenska scoutrörelsens 
chef var vid tillfället Folke Bernadotte, som även 
han dog kort efteråt, mördad under FN-uppdrag 
1948.

Ifall du är intresserad både av rek-etiketter och 
av Kalmar 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 
25 kronor i självkostnadspris, och då ingår frakten.

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

Peter Nordin
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Då var det dax för årets sista vykortsgalleri, och 
jag hade ett antal idéer om vad det skulle handla 
om. Julkort eller nyårskort, järnvägsstationer 
från USA eller ubåtar, men till slut så bestämde 
jag mig för att det skulle handla om kanaler.

Anledningen är den att jag och min fru om några 
dagar efter att jag skriver detta galleri åker till 
Savona i norra Italien och går ombord på ett av 
Costas kryssningsfartyg som tar oss genom hela 
Medelhavet och Suezkanalen till Asien. Det är 
tredje gången på ett och ett halvt år som vi gör en 
resa mellan Europa och Asien med båt, men första 
gången från väst till öst.

När jag första gången passerade genom Suezka-
nalen var det som ung styrman på 1960-talet, och 
kanalen såg då helt annorlunda ut. Den var mycket 
smalare än i dag och numera är den också till stora 
delar en dubbelkanal vilket innebär att trafiken 
flyter på ett annat sätt och att färre fartyg slipper 
mötas i The Great Bitter Lake.

Jag har för fem sex år sedan visat kort från både 
Suezkanalen och Göta Kanal, så denna gång får 
det handla om andra vattenvägar. Panamakanalen 
och några svenska kanaler som finns avbildade 
på vykort får utgöra temat i detta kåseri. Pana-
makanalen som under franskt ledarskap började 
byggas på 1880-talet var redan från början kantad 
av mängder av problem, jordskred och sjukdomar 
såsom malaria och gula febern skördade över 27 000 
arbetares liv.

År 1903 tecknades ett avtal mellan Panama och 
USA att USA skulle överta ansvaret för kanalbygget, 
och året därpå inledde amerikanska arméns ingen-
jörstrupper arbetet med att fullfölja kanalbygget. 
År 1914 stod så den 77 kilometer långa kanalen 
klar, och enligt 1903 års avtal så administrerade 
USA kanalen och dess verksamhet samt en åtta 
kilometer bred landremsa på var sida av densamma. 
Kanalzonen gav också som de flesta filatelister vet 
ut egna frimärken.

Fartygstrafiken mellan USA:s östkust och Kali-
fornien som tidigare hade fått gå runt Sydamerika 
via Cape Horn sparade i och med kanalen cirka 
13 000 kilometer, och vid millennieskiftet den 
31 december 1999 överlämnade USA kanalen till 
Panama.

I Sverige tänker man mest på Göta Kanal när man 
talar om våra egna kanaler, men vi har ett stort antal 
inre vattenvägar som klassas som kanaler och som 
är farbara för båtar och fartyg, och i detta galleri 
tänkte jag utöver vykort från Panamakanalen visa 
kort från några av dessa svenska kanaler.

Till sist ännu ett stort tack till alla ni som hör av 
er med glada tillrop och önskemål om olika ämnen 
inom vykortssamlandet. Och därmed övergår vi 
som vanligt till att njuta av den bildskatt som dessa 
deltiologiska pärlor utgör.

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

VYKORTSGALLERIET Nr 67
Av John Fritz

Ett kort från cirka 1910 från Suezkanalen där ett lastfartyg passerar ett mudderverk. På grund av all 
den omgivande ökensanden som hamnar i kanalen när det blåser så måste kanalen ständigt muddras.
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Detta är inget vykort utan ett foto jag tog i april i år 
då jag senast passerade kanalen. Fortfarande går 
fartygen i konvojer, och här ligger vi efter ett annat 
passagerarfartyg. Och som synes är det fortfarande 
gott om sand runt kanalen.

År 1915 anordnades en världsutställning i San 
Francisco för att fira Panamakanalen som stod 
klar året innan. Man ville också visa omvärlden att 
staden var återuppbyggd efter 1906 års förödande 
jordbävning.

Sedan kanalen stod klar har den varit av ett mycket 
stort militärt värde. Många av de stora flottbaserna 
i USA ligger på östkusten, och nu kunde man snabbt 
förflytta sig till västsidan. Ett fint vykort med två 
av de tidiga hangarfartygen vid kanalens inlopp.

1963 såg det ut så här i Miraflores-slussen när 
ett lastfartyg på utgående från den konstgjorda 
Mirafloressjön möter ett mindre tankfartyg på väg 
in. Här syns de små Asea-byggda loken som drar 
fartygen in och ut ur slussbassängerna.

Den 8 juni 1914 stod så Panamakanalen äntligen 
klar, och på detta kolorerade kort syns S/S Al-
lianca, ett passagerarfartyg från New York som 
första oceangående fartyget passera igenom Gatun-
slussen.

Första världskriget bröt ut en dryg månad efter det 
att kanalen öppnades, så när sedan styrkor från 
bland annat Australien anslöt sig så kunde man 
använda kanalen. Här syns ett fartyg med återvän-
dande australiska trupper i Gatun-slussen 1918.
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På detta härliga 20-tals-
kort har vi en närbild av 
ett av dragloken som kal-
las för Mulor. När jag på 
60-talet passerade kanalen 
var Mulorna lite nyare och 
tillverkade av svenska Asea. 
Kanalens totala slusshöjd 
är 25,9 meter vid normal-
vattenstånd, fördelade på 
tre slusställen i kanalen.

Slussbassängerna har en 
effektiv längd av 305 me-
ter och rymmer strax över 
100 000 kubikmeter vatten, 
och kan fyllas med vatten 
på cirka åtta minuter tack 
vare enorma matarrör. På 
detta trevliga 40-talskort 
slussar man ett bestyckat 
handelsfartyg. Varje sluss-
ställe har dubbla parallella 
slussbassänger.

Avslutar korten från Pana-
makanalen med detta un-
derbara kort på S/S Santa 
Clara i Miraflores-slussen. 
En passage av kanalen 
från Atlantsidan till Stilla 
Havet tar sju till nio tim-
mar beroende på fartyg, 
och medelkostnaden för ett 
fartyg att passera är cirka 
55 000 dollar.
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Nu lämnar vi den stora Pa-
namakanalen och övergår 
till vykort från lite mindre 
svenska kanaler, och börjar 
med några kort från Kinda 
kanal. Kanalen är cirka 80 
kilometer lång och följer 
i stort Stångåns lopp från 
sjön Åsunden till Linköping. 
Här ligger ångaren Kind 
vid Opphems brygga på ett 
30-talskort.

Av kanalens längd på dryga 
80 kilometer är 27 kilome-
ter grävd kanal, och ka-
nalen som har 15 slussar 
har en total lyfthöjd av 52,5 
meter. Här passerar ång-
fartyget Nya Kind Hamra 
Bro på ett kort som är post-
gånget 1924. Från början 
var kanalen en viktig trans-
portled, men förlorade sin 
betydelse efter Östra Cen-
tralbanans tillkomst 1902.

Ett kort från 1902, och ång-
aren Brokind i Rimforsa 
hamn i Kinda kanal. Efter 
1948 gick ingen godstrafik 
på kanalen, och år 1958 
började man bygga fasta 
broar med en minsta höjd 
av 3,09 meter vilket gjorde 
att de äldre större båtarna 
inte längre kunde gå i ka-
nalen. I dag trafikeras ka-
nalen endast av fritids- och 
turistbåtar.
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Näst på tur är Södertälje kanal, som går genom cen-
trala Södertälje. Kanalen som förbinder Mälaren 
med Östersjön har en höjdskillnad på 0,6 meter. 
Nuvarande kanal invigdes 1819.

Här har precis ångfartyget Trosa passerat genom 
svängbron, året är 1904. I dag har kanalen nordens 
största sluss för handelssjöfart, och över kanalen 
finns i dag fem broar.

Ett trevligt kort på ångfartyget Oscar som precis 
har passerat under klaffbron. Dessa små ångfartyg 
gick i insjö- och kusttrafik med gods och passa-
gerare. Året är cirka 1920.

Tisnare kanal är en 17,5 kilometer lång kanal på 
gränsen mellan Södermanland och Östergötland. 
Ett underbart kort på ångbåten Tisnare Kanal från 
år 1915, året då också själva kanalen stod klar.

På detta kort från 1911 syns två fartyg som möts 
i Trollhätte kanal vid Brinkebergskulle sluss. Ka-
nalen är 82 kilometer lång, och sträcker sig mellan 
Vänern och Kattegatt.

Av kanalens 82 kilometer är endast 10 grävd eller 
sprängd. Resten är en naturlig väg i Göta Älv och 
nivåskillnaden till havet är 43,8 meter. Här syns ett 
av kanalfartygen i den utsprängda delen.
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Strömsholms kanal är med 
sin längd av 107 kilometer 
en av de längre och även en 
av de vackraste kanalerna 
i Sverige. Höjdskillnaden i 
kanalen är hela 99 meter 
som är fördelade på 26 slus-
sar. Kanalen som togs i bruk 
1795 går från Smedjeback-
en ner till Mälaren. Ett helt 
fantastiskt kort från 1903. 
Platsen är Ramnäs där 
ångfartyget Smedjebacken 
kunde möta en pråm.

Göta Kanal är Sveriges 
största kanal, och därifrån 
har jag i ett tidigare galleri 
visat kort. Men jag tar med 
detta underbara privattag-
na fotografiska kort som 
är från Sjötorp, den ort i 
Västergötland där kanalen 
mynnar ut i Vänern. Mo-
tivet visar virkeslastning på 
ångaren Signhild och året 
är 1907. Lägg märke till de 
arbetare som står uppe på 
virkeslasten.

Avslutar med ett norskt kort 
från Bandakkanalen som är 
en del av Telemarkskanalen 
i södra Norge. På bilden 
möts de båda fartygen Tele-
marken och Aasmund Vinje. 
Kanalen som binder ihop 
ett antal sjöar öppnades 
1892 och blev då kallad 
världens åttonde under-
verk, och med detta kort så 
är det slut för denna gång.
På återseende!
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Nya frimärksutgåvor från Norden
Perioden 12 december – 29 januari

Sverige  9 januari

Hjärtliga hälsningar
Sex märken i valören för inrikes brev och ett på 22 kronor. Det 
ena för inrikes brev samt det på 22 kronor utges i rullar om 
100 märken, de övriga i häften om tio märken med fem motiv. 
Illustration och design: Sabina Wroblewski Gustrin. Tryck: 
Offset hos Cartor Security Printing. 

Dörrar
Två märken i valörerna 20 och 50 kronor. Utges i rullar om 
100 märken per motiv. Foto: Fabio Galli (Villa Edstrand) och 
Hans Cogne (Zorngården). Design: Hans Cogne. Tryck: Offset 
hos Cartor Security Printing. 

Danmark  2 januari

Drottning Margrethe II – 80 år
Fyra märken i valören 10 kronor 
och ett 30 kronor. Utges i miniark. 
Design: Postnord Frimärken/Ella 
Clausen. Tryck: Offset hos Cartor 
Security Printing.
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Däggdjur
Fem märken i valören 10 kronor. Illustration: Lars Sjööblom. Design: Postnord Frimärken/Ella Clausen. 
Tryck: Offset hos Cartor Security Printing.

Unesco – Världsarv i Danmark
Fem märken i valören 30 kronor. 
Design: Postnord Frimärken/Ella 
Clausen. Tryck: Offset hos Cartor 
Security Printing.

Muminfrimärken – #Vårt hav
Sex frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. 
Utges i häfte med sex märken. Design: James Zam-
bra. Tryck: 5/4 offset hos Joh. Enschedé Security 
Printing. Upplaga: 300 000 häften.

Finland  22 januari

Mannerheims barnskyddsförbund 100 år
Två frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. 
Utges i ark om tio märken med fem av vartdera 
motiv. Design: Ilkka Kärkkäinen. Tryck: 6/1 
offset hos Joh. Enschedé Security Printing. 
Upplaga: 800 000 märken.
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Det kommer inga frimärksnyheter från Färöarna, Grönland, 
Island, Norge eller Åland under den aktuella perioden.

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

Datum  Utgåva   Beskrivning          Valör         Facit nr

2019–11–07 Jul – Julpynt  Ängel och hund          Julpost         3297
  Jul – Julpynt  Fågel           Julpost         3298
  Jul – Julpynt  Katt           Julpost         3299
  Jul – Julpynt  Flicka med stjärna         Julpost         3300
  Jul – Julpynt  Gran och kulor          Julpost         3301
  Jul – Julpynt  Häst           Julpost         3302
  Jul – Julpynt  Ängel och pepparkaka         Julpost         3303
  Jul – Julpynt  X-mas yolo          Julpost         3304
  Jul – Julpynt  Julklappar          Julpost         3305
  Jul – Julpynt  Julbock           Julpost         3306
  Jul – Julpynt  Småfåglar          Brev         3307
  Jul – Julpynt  Häfte 2 x 10 (3297–3305)                   SH115

  Stationshus  Haparanda          Brev         3308
  Stationshus  Järle           Brev         3309
  Stationshus  Alvesta           Brev         3310
  Stationshus  Åsarna           Brev         3311
  Stationshus  Jörn           Brev         3312
  Stationshus  Häfte 2 x 5 (3308–3312)                   SH116

Alla hjärtans dag – Vänskapens färger
Sex frimärken i valören inrikes fixvärdemärken. Utges i häfte med sex märken. Design: Samuli Siirala. 
Tryck: 5/4 offset hos Joh. Enschedé Security Printing. Upplaga: 130 000 häften.
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När Uganda fick sina första frimärken år 1895 
hade de tillverkats av kyrkoherden E. Millar 
med hjälp av en skrivmaskin. Totalt under året 
blev det 53 olika varianter. Samtliga utgåvor har 
mycket höga katalogvärden och tyvärr saknas de 
helt i min samling.

Jag väljer därför att visa ett frimärke från Uganda 
från 1989 som avbildar ett av de klassiska märkena 
som intressant nog hade valörer i cowriesnäckor. 
Dessa frimärken var enbart giltiga inom Uganda.

Uganda ligger i sydöstra Afrika i den del av världen 
där några av de allra första människorna levde. 
Området har under tidens gång fått invandrare från 
andra delar av Afrika. Arabiska köpmän anlände 
på 1860-talet. På den tiden var Buganda med Kam-
pala som huvudstad det viktigaste kungadömet i 
området.

År 1862 upptäckte John Hanning Speke (1827–
1864) Lake Victoria och Nilens källa i Uganda. 
Senare besökte även Henry Stanley (1841–1904) 
området liksom kristna och muslimska missionärer. 
Kampen om själarna i Uganda ledde till ett blodigt 
inbördeskrig som slutade med att britterna fick 
kontroll över stora delar av landet.

Imperial Br it ish East 
Africa Company fick från 
1888 allt större inflytande 
och företagets en aning 
originellt utformade fri-
märken användes på post 
till adressater utanför 
Uganda. Här visas ett av 
de frimärken som gavs ut 
av detta koloniala handels-
bolag.

År 1894 tog Storbritannien 
över verksamheten och 
Uganda blev ett brittiskt 
protektorat .  Först  å r 
1898 kom frimärken som 
kunde användas på post 
även till destinationer 
utanför Uganda. Motivet 
är Drottning Victoria och 
två lejon.

I början av 1900-talet administrerades Uganda 
tillsammans med Kenya. Efter första världskriget 
tillkom Tyska Östafrika som bytte namn till 
Tanganyika. Den 1 januari 1933 slog de brittiska 
myndigheterna ihop de tre postverken till ett 
enda. Frimärkena fick nu den aningen klumpiga 
landbeteckningen Kenya-Uganda-Tanganyika vilket 
i samlarkretsar ofta förkortas till K-U-T.

Uganda
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Här visas en valör ur bruksserien från 1938–1954 
med ett motiv från Lake Victoria som Uganda 
gränsar till. Lake Victoria är världens tredje största 
insjö och var tidigare enormt fiskrik.

Tyvärr introducerades mycket effektiva trålare med 
hjälp från Kina och det dröjde inte länge förrän 
utfiskningen var ett faktum. Idag har denna typ 
av trålare förbjudits på Lake Victoria och fiskarna 
använder åter mer traditionella fångstmetoder.

År 1962 blev Uganda och de två andra staterna 
självständiga. Inledningsvis fortsatte man att driva 
postverksamheten gemensamt men samarbetet 
upphörde 1976.

När det gäller Ugandas moderna historia kan 
man inte utelämna Idi Amin (1925–2003). Efter 
en statskupp gjorde han sig själv till president år 
1971 och därmed inleddes en period av terror. Det 
uppskattas att 300 000 ugandier dödades mellan 
1971 och 1979. Amin beslöt dessutom att utvisa 
samtliga ugandier med indiskt ursprung. Amin 
störtades 1979 och fick genast en fristad i Saudi-
arabien.

Fram till nyligen har Ugandas ekonomi i stor ut-
sträckning varit baserad på jordbruk. En av de 
stora exportprodukterna är kaffe. Landet har stor 
potential för gruvindustri och Uganda uppskattas 
dessutom ha enorma tillgångar av olja.

Ett av de större problemen i landet är att HIV/
AIDS har fått stor spridning. Det beräknas att fem 
procent av den vuxna befolkningen har drabbats av 
sjukdomen. Homosexuella hotas av mycket långa 
fängelsestraff vilket har lett till starka protester 
från omvärlden.

Uganda har redan en omfattande turistindustri med 
stora möjligheter för utveckling. Det finns många 
berömda nationalparker och landets rika djurliv har 
ofta använts som frimärksmotiv. Mount Stanley med 
sina 5 109 meter är Ugandas högsta berg.

Inledningsvis nämnde jag 
att de första frimärkena 
t i l lverkades med en 
skrivmaskin. 1896 intro-
ducerades indisk valuta 
(rupee = 16 annas) och 
nya frimärken i mycket 
enkelt utförande trycktes 
på ett missionstryckeri. 
Även denna utgåva var 
endast giltig inom landet.

Enligt AB Phileas förteckning över världens fri-
märksområden har Uganda gett ut 4 142 frimärken 
och 357 block. Från 2012 till 2014 var det firman 
Stamperija i Litauen som hade kontraktet att trycka 
frimärken för Uganda. Det blev ett antal färgstarka 
utgåvor med säljande motiv. Om de verkligen kom 
till användning på post i Uganda är en helt annan 
sak.

Även Uganda har drabbats av illegala utgåvor. Det 
är frimärken som tryckts och saluförts av företag 
helt utan koppling till Uganda.

Uganda har en ovanligt spännande frimärkshistoria 
vilket jag hoppas framgår av denna text. Tyvärr har 
man på senare tid gjort sitt yttersta för att förstöra 
sitt goda rykte i den filatelistiska världen.

Christer Brunström

Faktaupplysningar
Statsskick: republik
Befolkning: 43 miljoner
Språk: engelska, swahili, luganda
Huvudstad: Kampala
Valuta: ugandisk shilling (= SEK 0,0025)
Filateliservice: Posta Uganda, Stamp Bureau, 
P.O. Box 7106, Kampala, Uganda
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Inte endast adressat, text och avsändare kan 
ge information på ett postalt objekt utan även 
frankering och stämplar. Här berättar de his-
torien om några svenskar i Kina och Kongo-
fristaten och brevkortets transportväg mellan 
åren 1900–01.

Hedvig och Johan Alfred Rinell (J.A. R-ll) arbetade 
1900 som missionärer för Svenska Baptistmissionen 
i Kina. När de skrev brevkortet var Hedvig 33 år och 
Johan 34. Hedvig var utbildad till lärarinna i Uppsala 
medan Johan hade studerat fyra år på Betelseminariet 
i Stockholm. Där utbildade man pastorer och 
missionärer och under åren 1888–1891 var Johan 
klasskamrat med brevkortets mottagare Edward 
Wilhelm Sjöblom. Efter åren på Betelseminariet 
hamnade de båda studiekamraterna i London en 
tid för språkstudier innan de stationerades i Kina 
respektive Kongofristaten.

Hedvig och Johan Rinell kom först till Shanghai. Där 
fanns redan ett par svenska baptistmissionärer som 
studerade kinesiska. Efter några månader reste de 
vidare till Shantungprovinsen där sydstatsbaptister 
från USA arbetade. Dessa hade erbjudit svenskarna 
möjlighet till samarbete. Den första svenska mis-
sionsstationen blev Kiaochow som startades 1893 
och det var där Hedvig och Johan kom att arbeta 
under många år framöver.

Staden ligger på Shantungudden cirka 70 kilometer 
väster om hamnstaden Tsingtao. I själva staden 
Kiaochow bodde vid denna tid cirka 50 000 kineser. 

En julhälsning från Kina
till Kongofristaten 1900 

Brevkortets mottagare: Rev. E.W. Sjöblom. A.B.M.Union Ikoko station via Irebo Haut Congo Etat Inde-
pendant du Congo Africa. Kortet skrevs 11/12 1900 i Kiaochow i Kina med hälsningen God jul och ett 
godt nytt år tillönska Hedvig och J.A. R-ll (Kiaochow China d. 11/12–00).
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En stor förändring inträffade 1897 då Tyskland 
lyckades lägga beslag på hamnstaden Tsingtao. 1898 
förhandlade tyskarna till sig ett nittionioårigt arrende-
avtal på Tsingtao och en del av Kiaochowdistriktet 
(dock inte själva staden Kiaochow).

En tysk marinkårsenhet förlades till området och 
fanns kvar till 1914. Vid luciatid år 1900 var den 
nybyggda militäranläggningen med sina ståtligt 
uniformerade soldater en ny sevärdhet i Kiaochow 
värd att dokumenteras på ett brevkort. Marinkårens 
närvaro ställde krav på furnering av mat och dryck. 
Ett tyskt ölbryggeri anlades 1903. Än idag står 
Tsingtao för ungefär 15 procent av ölproduktionen 
i Kina. Tsingtaoöl exporteras idag även till Sverige. 
Tyskarna byggde också en järnväg mellan Tsingtao 
och Tsinanfu. Staden Kiaochow blev en station på 
banan.

Den tyska närvaron förklarar de två olika frimärkena 
och de dubbla stämplarna på brevkortet. Det 
kinesiska frimärket har en stämpel med kinesiska 
tecken och avser transporten inom Kina ner till 
hamnstaden. Det tyska frimärket (Reichspost 10 pf 
med övertryck China) gäller för brevets befordran 
utanför Kina och här finns en suddig stämpel där 
man kan utskilja Kiaoschow. Dubbelfrankeringen 
med två frimärken beror på att Kina 1900 ännu inte 
tillhörde den internationella postunionen.

Från den tyska hamnen i Tsingtao skickades brev-
kortet vidare med båt till Europa över Sydkinesiska 
havet, Indiska oceanen, Röda havet, Suezkanalen 
och Medelhavet fram till den franska hamnstaden 
Marseille. Denna båtresa tog vanligen cirka sex 
veckor. För brevkortets del avslutas den med en 
något suddig stämpel från Marseille som troligen 
visar 27/1 1901. Sedan befordras brevkortet vidare 
med ett franskt postbärande fartyg till Afrika.

På fotosidan av brevkortet finns två stämplar från 
franska kolonier. Första anhalt är Libreville som 
passeras den 2/3 1901. Libreville ligger vid Atlant-

kusten där båten passerar ekvatorn och är den plats 
som senare blir Gabons huvudstad. Nästa stämpel 
säger Loango vars dagsdatum i mars inte kan av-
läsas. Loango syns sällan på dagens kartor då dess 
roll som hamnstad har övertagits av Pointe Noire 
några mil söderut, där en stor hamn anlades 1921 
när järnvägen mellan Pointe Noire och Brazzaville 
började byggas.

Till slut nådde brevkortet Kongo och hamnstaden 
Matadi vid Kongoflodens mynning. 1901 hette 
landet Etat Indépendant du Congo (Kongofristaten) 
och styrdes som privategendom av den belgiske 
kungen Leopold II:s administration och privatarmé.

Den första poststämpeln i Matadi slogs 30/3 1901. 
Därtill finns ytterligare en matadistämpel från den 
4 april. Denna dag skickades brevkortet vidare på 
den smalspåriga järnvägen upp till Léopoldville. 
Denna järnväg hade 1901 endast funnits i tre år. 
Tidigare hade befordran av post och resenärer skett 
till fots. Sträckan mellan Matadi och Stanley Pool 
tog då tre veckor. Nu gick tågresan på två dagar 
och brevkortets sista stämpel slogs i Léopoldville 
den 4/4 1901.

Men brevkortets resa var inte slut därmed. I Léopold-
ville var det återigen dags för båttransport, nu på 
Kongofloden. Från Léopoldville är Kongofloden 
farbar för båtar ända upp till Stanleyville, en sträcka 
på 170 mil som brukade ta 20–25 dagar mot-
ströms. På brevkortet till Sjöblom står i adressen 
angivet flodhamnen Irebo vilken ligger söder 
om Coquilhatville, flodhamnen där Kongofloden 
passerar ekvatorn. Sträckan till Irebo från Léopold-
ville motsvarar ungefär halva sträckan upp till 
Stanleyville vilket blir cirka tio dagars båtresa.
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Vid flodhamnen Irebo kan bland andra missionärerna 
hämta sin post. Brevkortets adressat Edward Wilhelm 
Sjöblom arbetade på missionsstationen Ikoko vilken 
tillhörde den amerikanska baptistmissionen ABMU 
och låg cirka tio mil från Kongofloden. Troligtvis 
hade man där en privat brevbärare som hämtade/
lämnade posten i Irebo någon gång i veckan när 
flodbåtarna passerade.

Räknar man ihop den slutliga transporttiden för 
brevkortet från Kiaochow i Kina till Ikoko i Kongo-
fristaten blev tiden drygt fyra månader. Kanske var 
brevkortet den sista kontakten mellan de gamla 
studiekamraterna. Två år senare den 20/1 1903 
dör Edward Wilhelm Sjöblom. Han får sin grav på 
missionsstationen Ikoko.

Planen hade varit att det skulle komma fler mis-
sionärer och att de skulle starta ett missionsarbete 
för de svenska baptisterna i Kongo. Det kom dock 

att dröja elva år tills nästa baptistmissionär Oscar 
Andersson sändes ut från Sverige till det som nu 
hette Belgiska Kongo för att ta över stafettpinnen 
efter Sjöblom. När man skulle marknadsföra nysats-
ningen 1914 använde man i Sverige ett vykort där 
man ser Oscar Andersson tillsammans med E W 
Sjöblom.

Kinamissionären Johan Rinell kom att arbeta många 
år i Kina. Han dog där 75 år gammal år 1941. Hans 
grav finns i Tsingtao. Sjöbloms tid i Kongo blev 
endast tio år men han är ändå den svenske mis-
sionär i Kongo vars arbete gett störst eko i hela 
världen. Han var en av de första att uppmärksamma 
världsopinionen på vilka grymheter som utspelade 
sig i Kongofristaten.

Hans protester mot kung Léopold II:s och Kongo-
fristatens folkmord på lokalbefolkningen i jakten 
på det åtråvärda rågummit medverkade i avgörande 

Järnvägen Matadi–Léopoldville. Ångbåt på Kongofloden.

Kongofristatens grymheter. Sjöblom som elefantjägare.
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grad till att fristaten upphörde 1909 och att Belgien 
tvingades ta över det som blev Belgiska Kongo.

Det har aldrig kommit ut något frimärke i Belgiska 
Kongo till minnet av E.W. Sjöblom, men 2017 gav 
Birger Tureson ut en bok om hans liv med titeln 
”Vittnet som vägrade tiga”.

I bokens förord skriver läkaren Denis Mukwege 
från Kongo-Kinshasa som 2018 fick Nobels freds-
pris följande rader om E.W. Sjöblom: ”Tack vare 
Sjöblom – och en del andra modiga människor – 
vaknade omvärlden så småningom upp och insåg 
vad som pågick där djupt inne i Afrika. Den svenske 
missionären var ett ögonvittne som vägrade tiga. 
Som vågade utmana den ekonomiska och politiska 
makten. Sjöblom var bara 41 år när hans utslitna och 
febersjuka kropp inte orkade mer. Han begravdes 
i Afrikas röda jord, i hjärtat av det Kongo han 

älskade, men minnet av hans livsgärning får inte 
dö. Den svenske baptistmissionären E.V. Sjöblom 
är ett föredöme som inspirerar till kamp för rättvisa 
och rättfärdighet, och till kamp mot den girighet 
som trampa på mänskliga rättigheter också i dagens 
Kongo. Och på många andra ställen på vår jord.”

Joel Yrlid

Källor:
Equmeniakyrkans arkiv i Bromma (brevkortet)
Hjalmar Danielson och Karl August Modén, Femtio 
år i Kina (1941)
Vägmärken för baptister, Svenska Baptistsamfundet 
1848–2012 (2016)
Birger Thureson, Vittnet som vägrade tiga (2017)
Joel Yrlid, Mission och kommunikation i Belgiska 
Kongo (1994)

Under 2020 kommer det inte att arrangeras 
någon vanlig regional eller nationell frimärks-
utställning i Sverige. För dem som önskar kva-
lificera sig till kommande nordiska och inter-
nationella utställningar, såsom Nordia 2020 i 
Malmö, erbjuds nu möjligheten att ställa ut på 
Postex 2020 i Uppsala den 25 januari 2020.

Utställningen kommer inte att vara offentlig, utan 
tillgår så att utställarna sänder eller personligen 
överlämnar sina exponat, vilka kommer att bedö-
mas av en jury, på vanligt sätt utsedd av Utställ-
ningskommittén. Inga medaljer kommer att delas 
ut, däremot bedömningsprotokoll och diplom.

Den nationella delen av Postex 2020 är öppen för 
dem som tidigare kvalificerat sig på regional nivå. 
Det innebär för seniorer att ett exponat måste ha er-
hållit minst 65 poäng vid regional utställning eller 
motsvarande i övriga nordiska länder. Exponat 
som vid nationell utställning tidigare har uppnått 
75 poäng eller därutöver kan inte ställas ut.

För att deltaga på regional nivå krävs ingen 
kvalificering. Exponat som anmäls till regional 
nivå och som där uppnår 65 poäng bedöms utan 
särskild anmälan även på nationell nivå, förutsatt 
att exponatet omfattar det för nivån angivna mini-
miantalet blad.

För ungdomsutställare som önskar deltaga på 
nationell nivå gäller att ett exponat måste ha er-
hållit minst 50 poäng vid regional utställning.

Exponat som tidigare uppnått 60 poäng eller 
däröver i åldersgrupp A respektive 65 poäng eller 
däröver i åldersgrupperna B och C kan inte ställas 
ut.

För ungdomsutställare som önskar deltaga på 
regional nivå krävs ingen kvalificering. Exponat 
som anmäls till regional nivå och som där uppnår 
50 poäng eller mer, bedöms utan särskild anmälan 
även på nationell nivå, förutsatt att exponatet 
omfattar det för nivån angivna minimiantalet blad.

Anmälan om deltagande skall vara Postex 2020 
tillhanda senast den 30 december 2019.

Specialreglementet för utställningen och anmäl-
ningsblankett kan beställas från kommissarien för 
Postex 2020:

Erik Hamberg, Walleriusvägen 9, 752 36 Uppsala, 
tel. 070-530 62 25 och e-post erik.n.a.hamberg@
gmail.com.

Erik Hamberg
Kommissarie för Postex

Postex 2020 – regional och nationell utställning
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1980 utkom på Island ett frimärke i valören 
300 kronor i anslutning till de olympiska som-
marspelen i Moskva. Märket visar den stora 
idrottsanläggningen i Laugardalur i Reykjavík.

I övre vänstra hörnet av märket syns Laugardalshöll, 
den inomhushall som bland annat hyste frimärks-
utställningen Nordia 84 och den berömda matchen 
i schack mellan Bobby Fischer och Boris Spassky 
1972. 

Mitt på märket finns fotbollsarenan, som i vår tid 
fått än större betydelse i och med de exceptionella 
framgångarna för isländsk fotboll. I nedre högra 
hörnet syns badanläggningen, med både inomhus- 
och utomhusbanor, barnbassäng och små, runda 
bassänger med vatten i olika temperaturer, alltefter 
önskemål.

Märket var formgivet av Stefán Jónsson (1913–89) 
och det framgår av hans efterlämnade skissmaterial 
att märket ursprungligen var tänkt att ges ut till de 
tidigare olympiska sommarspelen i Montreal 1976. 
Vad som bidrog till fördröjningen vet jag inte, men 
enligt uppgift var det svårt för konstnären, som 
även arbetade som arkitekt i Reykjavík, att få fram 
ritningar till de olika idrottsanläggningarna och 
byggnaderna för att få till korrekta återgivningar.

Fördröjningen av märkesutgivningen med fyra 
år illustrerar även den omfattande inflation som 
Island upplevde under de aktuella åren. Skisserna 
från 1976 föreslår valörer på 45 eller 100 kronor, 
medan resultatet blev ett 300-kronorsmärke 1980. 
Den 1 januari 1981 genomfördes en valutareform 
med strykning av två nollor, kronor blev ören.

Detta blev det sista frimärket signerat Stefán 
Jónsson. Han är upphovsman till sammanlagt 64 
isländska frimärken med 52 olika motiv, utgivna 
mellan 1948 och 1980.

Rune Bengtsson

Olympiskt frimärke med fördröjning

Enkel skiss över fotbollsstadion.

En utformning av märket ganska lik den slutliga. De 
olympiska ringarna flyttades till övre högra hörnet 
och mer av idrottsanläggningen visas, såsom badet. 
Dessutom ändrades årtalet, liksom valören.

Här verkar det som att konstnären tänkt sig fri-
märksutgåvan som ett block. Märkena bildar en 
helhet som täcker alla idrottsanläggningarna på 
området.

Besök förbundets hemsida! https://sff.nu
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Brev till Stockholm med den gröna ankomststämpeln 
BODENSEE 8 OKT. 1919.

Mitt intresse för luftskeppet LZ120 Bodensee har 
funnits blott i fem år. Jag ställde ut samlingen 
i Halmstad på utställningen Hallfrim 2016. 
Samlingen kan du idag se på sajten netex.se. I 
denna korta artikel visas bara några få bilder 
på LZ120.

Zeppelinaren Bodensee var den första som byggdes 
efter första världskriget, en provtur genomfördes 
den 20 augusti 1919.

Reguljärtrafiken startades den 24 augusti av det 
tyska flygbolaget DELAG mellan Friedrichshafen 
och Berlin-Staaken med Hugo Eckener som kapten. 
Jag besökte Zeppelinmuseet i Friedrichshafen just 
denna dag i år, men man firade inte 100-årsjubileet.
Sverigeflygningen Berlin–Stockholm–Berlin 1919 
var en provtur för en framtida flygpassagerartrafik 
till kontinenten i samarbete med Svensk Lufttrafik 
(SLAB).

Bodensee lämnade Berlin-Staaken kl. 05:11 den 8 
oktober med Flemming som kapten. Kustradiosta-
tionen Vaxholm radio hade kontakt med luftskeppet 
under flygningen in mot Stockholm. Luftskeppet, 
med de knallröda bokstäverna BODENSEE, lan-
dade kl. 12:30 på Gärdet i Stockholm inför cirka 
10 000 åskådare.

I mottagningskommittén fanns kronprins Gustav 
Adolf, prins Carl, krigsminister Walter Murray, 
landshövding Mauritz Sahlin och flera militära 
digniteter. Luftskeppet LZ120 Bodensee var den 
enda zeppelinaren som landat i Sverige och som har 
medfört post både till och från Sverige. Den mesta 
av den ankommande posten stämplades med en 
grön stämpel ”BODENSEE 8. OKT. 1919.” Dessa 
försändelser är rätt sällsynta.

Återresan började kl. 13:55 och zeppelinaren 
landade i Berlin kl. 23:25. Bland de 22 passagerarna 
på Bodensee fanns filmregissören Mauritz Stiller 

och konstnären Axel ”Döderhultarn” Pettersson.
Jag var även uppe i Stockholm den 8 oktober i år, 

både på Gärdet och på Postmuseum, men 100-års-
jubileet hade inte uppmärktsammats.

Bodensee byggdes av Luftschiffbau Zeppelin 
GmbH (DELAG) efter konstruktören Paul Jarays 
ritningar och var 120 meter långt, 18 meter i 
diameter, rymde 20 000 kubikmeter gas fördelat 
på tolv sektioner och hade fyra Maybach MB 
IV-motorer. Tomvikten var 13 500 kilo med en 
lastkapacitet på cirka 9 600 kilo. Besättningen var 
tolv personer.

I förhandlingarna efter första världskriget be-
slutades att LZ120 Bodensee skulle överlämnas som 
krigsskadestånd till Italien. Den 3 juli 1921 flög 
luftskeppet till Italien och döptes om till ”Esperia”. 
Luftskeppet skrotades den 28 juli 1928.

Hans-Ove Aldenbrink 
Jönköpings Posthistoriska Förening

Källor:
Wikipedia 
Luftpostens historia i Norden av Örjan Lüning

100-årsjubileet av Bodensee

Jubileumskort på 100-årsdagen 24 augusti 2019. 
Målning av T. Hagman 2017.

Bodensee landar på Gärdet den 8 oktober 1919.



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8 -     201942xxc          42

4242

År 2019 har utropats som 
minnesår för konstnären Carl 
Larsson (1853–1919) eftersom 
det gått ett hundra år sedan 
hans död. Minnesåret har ma-
nifesterats genom utställningar 
och föredrag. I minnesårets 
slutfas har jag återkallat min-
nen kring förlagor för jul- och 
vinterpräglade frimärken.

Svenska posten firade år 2003 
150-årsdagen för konstnären Carl 
Larsson (CL) med sju julfrimär-
ken. Fem av dessa var avsedda 
för rabatterad inrikes julpost. År 
2003 kostade valörlöst frimärke 
med texten Julpost 5:00 och är 
användbart för julpost varje jul 
så länge som den bolagiserade 
posten består och ger ut julposfri-
märken. Inför julen 2019 har 
julpostfrimärkena frankerings-
värde 8:50.

Gården och brygghuset
Målningen ”Gården och brygg-
huset” ingår i Ett hem publicerad 
1899. Akvarell 1897.

De byggnader – Gården och 
brygghuset – som gett konstverket 
dess namn syns inte på frimärket 
där Brita kämpar med sin spark. 
Brita (1893–1982) var nummer 
fem bland Larssons barn.

Vykortsentusiasten Bengt Adick-
es i Göteborg gjorde mig upp-
märksam på att han läst någon-

stans en rolig sak om detta motiv. 
I en tysk bok kunde man läsa att 
flickan i förgrunden försökte lära 
sig åka skridskor genom att skjuta 
en stol framför sig! Jo, sparken är 
en ”vintervelociped” som är föga 
känd nere i Europa.

Julfrimärke med detalj ur ”Går-
den och brygghuset”.

”Gården och brygghuset” en 
helsak i form av Portokort nr 
PK0149 som utgavs tre år 1994–
96.

Farfar och Esbjörn
Frimärksnamnet ”Farfar och 
Esbjörn” väcker förundran och 
det är berättigat att fråga: Var 
är farfar?

”Farfar och Esbjörn” ingår i 
”Larssons” publicerad 1902. Ak-
varell i Zornsamlingarna Mora.

Esbjörn (1900–1937) var yngst 
i den Larssonska barnaskaran. 
I förlagans bakgrund syns kar-
tongen till Gustaf Vasas intåg 
i Stockholm midsommarafton 
1523, på vilken CL arbetade vid 

denna tid i sin ateljé. CL:s far 
Olof Larsson (1824–1910) – Es-
björns farfar – har stått modell 
för manspersonen som bugande 
tar emot Gustav Vasa.

Det finns i Kina massor av kan-
ske suspekta helsaker i form av 
postkort. Ett kinesiskt kort visar 
”Farfar och Esbjörn”.

Frimärke med utsnitt ur ”Farfar 
och Esbjörn”.

Postkort – kinesisk helsak – åter-
ger ”Farfar och Esbjörn”.

Carl Larsson – minnesår 2019
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Esbjörn på skidor
Akvarell med skidåkande pojke 
reproducerades i tidskriften Jul-
klappen 1905. Bilden är i privat 
ägo.

Det är Carl och Karin Larssons 
yngste son, Esbjörn, som provar 
sina skidor och de långa stavarna 
i snön på gården hemma i Sund-
born. I många år har ägarna till 
denna akvarell trott att det var 
en liten flicka som CL förevigat 
med den påföljden att de kallat 
akvarellen för Flicka på skidor.

I förlagan har viss vegetation 
eliminerats vid överföring till 
frimärke. Omslaget till frimärks-
häfte med inrikes frimärken visar 
en färgreducerad version av fri-
märksmotivet Esbjörn på skidor.

”Esbjörn på skidor” för julpost.

Häftesomslag för julpostfrimär-
ken.

Brita med julljus
Omslaget för Iduns julnummer 
1901 återger en flicka med julljus 

och äppelkorg. Motivet benämns 
”Brita med julljus” eller ibland 
”Iduna”.

Mor Karin (1859–1928) hade sytt 
den tomteröda klänningen och 
luvan till dottern Brita och när 
pappan fick se henne komma med 
äppelkorg och ljus kommende-
rade han genast: Stå still!

Här är motivet så koncentrerat 
att det i sin helhet ryms i det 
lilla frimärksformatet. Motivet 
hör till de mest reproducerade 
Larssonbilderna och har lockat 
till plagiat.

Iduns julnummer 1901 och jul-
postfrimärke.

Aftonvarden
CL har 1905 återgivit yngsta 
barnet Kersti (1896–1975) och 
Esbjörn när de äter kvällsmåltid. 
De sitter på var sin sida om bor-

det i matsalen på Lilla Hyttnäs 
i Sundborn. På frimärket sitter 
Esbjörn ensam och slevar i sig av 
aftonvarden.

I ett modernt kort utgivet av Can-
cerfonden har ”Aftonvarden” om-
döpts till ”Julgröten”. Min teori är 
då att man gjort det eftersom man 
ville få motivet mer användbart 
som julkort eller att man fann 
ordet ”Aftonvarden” ålderdomligt 
och oförståeligt för dagens unga.

Men även dagens uppväxande 
släkte kan behöva slå i ordböcker 
och upptäcka de gamla ordens 
magi.

”Aftonvarden” jämförd med det 
som återges i frimärke.

Litet kuriosa är att när mina 
julkort anlände anno 2003 sam-
lade jag dem i en skål som starkt 
påminner om soppskålen i det 
Larssonska hemmet.
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Kerstis slädfärd
Julfrimärksutgåvan omfattade 
även två frimärken i valören 9 kr 
avsedda för utrikes julhälsningar. 
Vid denna tid var även julposten 
till utlandet rabatterad. Normalt 
utlandsporto var 10 kr.

”Kerstis slädfärd”, Akvarell 1901. 
Originalbild till jultidningen 
Jultomten 1901. På frimärket ser 
man inte att det är jultomten som 
styr släden. Den av två julbockar 
dragna släden med jultomten som 
håller tömmarna och Kersti som 
passagerare är i full fart på väg 
till Sundborns kyrka som ses i 
bakgrunden.

I brev till Amanda Hammarlund 
(”fru jultomten”) på tidningen 
Jultomtens redaktion har CL 
kommenterat motivet: ”Allrara-
raste fru Hammarlund! Som Ni 
ser har jag utgått från Er senaste 
idé. Jo, men detta är den bästa 
teckning jag gjort åt Er!”

Omslagsbilden från Jultomten 
1901 har beskurits på frimärke.

Martina med frukostbrickan
Den av hela familjen Larsson 
mycket avhållna Sundbornsflick-
an Martina Eriksson (1886–1967) 
kom i Larssons tjänst år 1902. 
Hon var hos dem i 14 år till julen 
1916 för att strax därefter som 
gift med efternamnet Westergren 
bosätta sig i Svärdsjö.

Målning ”Martina med frukost-
brickan” tillkom 1904 och köptes 
av Moderna Konstgalleriet i Ve-
nedig i samband med att den var 
utställd i Venedig 1907. På mål-
ningen står Martina i matsalen i 
Sundborn i den dörröppning, som 
leder in i förmaket.

Målningen har sällan visats i Sve-
rige. Att motivet ändå är välkänt 
beror på att det varit omslagsbild 
på Hemmets Kokbok från 1908, 
det vill säga fem år efter att kok-
boken kom ut första gången 1903.

Omslagsbilden på Hemmets 
Kokbok har oftast beskurits men 
fått leva vidare in i modern tid, 
men till slut går inget fritt från 
”förändringssjukan”; bilden har 
ersatts av intetsägande kollage.

Det var föreståndarinnan vid 
Fackskolan för huslig ekonomi 
i Uppsala, Ida Norrby (1869– 
1934) som i början av 1900-talet 
stod bakom utgivningen av Hem-
mets Kokbok. Det sägs att Ida 
Norrby ville att CL skulle göra en 
version utan ölflaskan på bilden. 
Då blev CL förnärmad och sade 
(också enligt sägen): ”Kärringen 
kunde rita omslaget själv!”

Frimärket återger överdelen av 
”Martina med frukostbricka”.

År 1990 återges hela målningen 
”Martina med frukostbrickan” 
på Hemmets kokbok.

I Gertrud Löfgren Norrbys ”Lad-
dat liv – Ida Norrby – personlig-
het och gärning” kan vi läsa: 
”Ett brunt paket lämnades in 
på Uppsala poststation. Det var 
adresserat till: Artisten Carl Lars-
son, Sundborn, och avsändaren 
var: Ida Norrby, Fackskolan för 
huslig ekonomi, Uppsala. Post-
fröken slog dit stämpeln med dato 
28.5.08”.

Paketet innehöll Hemmets kok-
bok, den första upplagan med 
Martina som omslagsflicka. För-
sändelsen skulle vara en gåva till 
konstnärens 55-årsdag. Försän-
delsen avsändes på födelsedagen. 

Detta hände sig på den tid då 
posten ännu inte var bolagiserad. 
Och kanske, kunde inlämnings-
dag och utlämningsdag samman-
falla på denna gamla goda tid. Ty 
detta var en tid då postdrängarna 
sprang som skållade råttor och 
det fanns inga sorteringsmaskiner 
som kunde slita sönder paket.
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Julaftonen
I målning från julen 1904 har CL 
förevigat familjemedlemmarna 
samt tjänstefolk. Akvarellen 
finns i Bonnierska porträttsam-
lingen och ingår i Spadarvet pu-
blicerad 1906. Vid reproducering 
av denna akvarell har tyvärr ofta 
både Pontus och Ulf i ytterkan-
terna skurits bort. Motivet har 
ännu starkare beskurits till hö-
ger innan det inlagts som motiv 
på häftesomslaget till utrikes 
julfrimärken 2003. På detta häf-
tesomslag har Ulwa Neergaard i 
ord presenterat det Larssonska 
julfirandet.

”Julaftonen” där man i ytterkan-
terna kan skymta de ofta bort-
skurna Pontus och Ulf.

Häftesomlaget för utrikes julfri-
märken visar vänsterdelen av 
”Julaftonen”.

När vi ser på denna bild från julen 
1904 kan vi i Birgitta Sandströms 

”Breven mellan Anders Zorn och 
Carl Larsson och deras familjer” 
ta del av brev från juldagen 1904 
då CL skriver till Anders Zorn 
och bekräftar julaftonens an-
komst av julklappskniv: ”Just när 
vi skulle taga fram julklapparna 
kom vår post . . .”

Här ges en glimt av de postala 
förhållandena med postutdelning 
på julaftonen. Motivet har utgivits 
som julkort i många upplagor och 
det Larssonska julfirandet ses om 
exempel på ett överdådigt lantligt 
julbord.

År 1953 var det 100 år sedan CL 
föddes. Jultidningen Julstäm-
ning 1953 blev ett speciellt CL-
nummer. Skyddsomslaget återger 
Julaftonen, men kuriöst nog är 
hela bilden inklusive konstnärens 
signatur spegelvänd. Spegelvänd-
ningen gjordes kanske för att man 
ville ha hemhjälpen Martina, som 
bjuder på hembryggt öl ur en 
pampig trästånka, på tidningens 
framsida.

Maxikort
Vid julfrimärken 2003 med 
CL-motiv utgavs fem Maxikort. 
Som framgått har frimärkena 
ofta baserats på utdrag ur konst-
verk. Man tycker då att Posten 
för sina Maxikort borde använt 
förlaga för respektive frimärke 
som vykort. Men svenska Posten 
har genom åren ofta gjort märk-
liga utgåvor under benämningen 
Maxikort.

För ett Maxikort har frimärket 
”Farfar och Esbjörn” klistrats på 
vykort ”Dan före julafton” där 
syskonen Lisbeth, Pontus, Suzan-
ne och Ulf nyfiket står framför 
den stängda dörren till rummet 
med julgranen och julklapparna 
(se överst i nästa spalt).

Upphovsrätt gäller under konst-
närs livstid plus 70 år. CL är en 
konstnär där upphovsrätten gått 
ut. Vid ett bokhandelsbesök rea-
gerade min motivhjärna. I början 

av 2010-talet utgavs en boktrilogi 
”Viktoria Bergmans Svaghet” 
med undertitel ”Mord och psyko-
terapi” där alla tre bokomslagen 
i detalj återger CL-bilder med 
vissa förvanskningar. I böckerna 
anges förvanskarens namn (som 
jag inte vill ödsla tryckfärg för att 
namnge) men inte en andevisk-
ning om att det är ”stölder”.

Barnens ansikten i CL:s ”Dan 
för julafton” har förvanskats för 
plagiat på bokomslag.

Frimärket ”Farfar och Esbjörn” 
har här klistrats på ”Dan före 
julafton” för Maxikort.
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Stämplar
För två av stämplarna vid CL jul-
frimärken utgick man från konst-
närens signatur: Initialerna C. L. 
med en ring runt och postorten 
Falun för inrikes julpostmärken 
samt initialerna utan ring och 
postorten Sundborn för Maxi-
korten.

Förstadagsstämpeln för utrikes 
julfrimärken har postort Sund-
born och motiv från rosett som 
pryder väggdekoration i Karin 
och flickornas sovrum i Lilla 
Hyttnäs. I augusti 1894 gratu-
lerade Carl på Karindagen med 
målade blommor från Lilla Hytt-
näs rabatter och en målad girlang 
med rosetter som löper utmed 
väggen i Karins och småbarnens 
nyinredda sovrum. Rosettgirlang-
en finns även som kantdekoration 
på keramiktallrik.

FDC-stämpel för utrikes julfri-
märken motiv från väggdekora-
tion som också finns i tallriks-
dekoration.

Portokort
Katalogisering av svenska helsa-
ker sker endast i vissa årgångar 
av Facit-katalogen. Senaste kata-
logisering skedde i Facit Special 
2015. I denna finns ett litet avsnitt 
om Portokort där man redovisar 
att frankotecknet finns i några 
typer åtskilda genom olika färger 
i bokstäver och bakgrundstryck. 
I katalogiseringen ges några få 
exempel på vysidor.

Svenska Motivsamlare (SMS) 
hade redan tidigare insett att 
det kunde vara intressant med 
förteckning över kortens vysidor. 
Fotografers rättighetskrav gjorde 

att det blev katalogisering utan 
avbildningar. Motivbeskriv-
ningar gör att hängivna motiv-
samlare kan skapa bilder i egna 
hjärnan. Göran Modén och Per 
Erik Nilsson var 1998 klara med 
en katalogisering ”SMS Handbok 
5 Svenska Helsaker – Portokort 
1993–1998”.

Följande CL-motiv har expone-
rats på inrikes portokort: ”Nu är 
det jul igen” PK 0148, ”Gården 
och brygghuset” PK 0149, ”Mel-
lan jul och nyår” PK 0174, ”Till 
en liten vira” PK 0175. Portokor-
tet ”Nu är det jul igen” trycktes 
även i en upplaga på 500 med 
utrikes värdetecken utan numre-
ring, i SMS katalog försett med 
nummer S 165.

”Nu är det jul igen” brukar be-
skrivas som själva sinnebilden 
av svenskt julfirande. Målningen 
utgörs av jättestor triptyk (trede-
lad). Målningen ägs av Helsing-
borgs Museum och flera år har 
det i adventstid varit tradition att 
man i Dunkers Kulturhus visat 
målningen.

Det är högerdelen av triptyken 
som återges på portokortet. Es-
björn, som försett sig med en 
smörgås, har bara ögon för den 
tända julgranen. I bakgrunden 
tjänsteflickan Martina.

Högerdelen av triptyk ”Nu är det 
jul igen” på portokort PK 0148.

CL:s motiv finns starkt represen-
terade bland julkort. Från den tid 
då de fysiska julkorten ännu inte 
utkonkurrerats av digitala häls-
ningar bifogades i tidningen Året 
Runt CL:s motiv på vykortstjockt 
papper. Sju julkort i nr 49 1979 
och nr 52 ½ 1980. För några kom-
mande år bifogades åtta julkort i 
nr 52 ½ 1981, nr 52 ½ 1982 och 
nr 50 1984.

Fler Carl Larsson frimärken
Utöver nämnda julfrimärken har 
CL:s konstverk utgjort förlagor 
till tre svenska frimärken. ”Gra-
ziella” etsning kom i februari 
1982 som det första CL-motivet 
på frimärke. I Postmuseums Di-
gitalmuseum är frimärket inlagt 
utan uppgift om upphovsman. 
”Blomsterfönstret” i frimärks-
häfte ”Vårt 1900-tal” utgivet 
1998. CL har svarat för fresker 
i Nationalmuseum. Överst på 
trapphallens norra vägg en fri 
tolkning av ”Bellman i Sergels 
ateljé”, som kom i frimärke till 
Nationalmuseum 200 år 1992. 

Besökare i Nationalmuseum kan 
inte missa CL:s storformatiga 
bilder som pryder övre trapphal-
len. ”Midvinterblot” har varit 
omstridd och en period borta 
från museet. Inför nyöppningen 
har man lagt ned mycken möda 
på att restaurera konstverket. 
En åländsk konstsamlare har 
en signerad mindre version av 
Midvinterblot. Denna återgavs 
år 2015 på frimärke från Åland.

”Midvinterblot” på ett åländskt 
frimärke med CL:s signatur i 
FDC-stämpel.
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Köp och sälj på: https://samlamera.sff.nu

Zacharias Topelius
I jakt på ytterligare något CL-
konstverk i filatelin har jag fast-
nat för en finsk förstadagsstämpel 
då man i vårt östra grannland 
hyllade Zacharias Topelius (1818–
1898) på hans 200-årsdag.

Topelius är ihågkommen som en 
blid sagofarbror och som barnens 
vän. Bakom bilden av en gammal 
försynt man döljer sig även andra 
egenskaper: ambitiös journalist, 
diktare och inte minst skicklig 
popularisator av historia.

Jag har funnit att förstadagsstäm-
pelns motiv är hämtat från CL:s 
illustration till sagospel ”Fågel 
Blå”. Först kunde jag ganska 
direkt identifiera den vänstra 
kvinnliga figuren. Därefter no-
terade jag att den högra manliga 
figuren har vänt ansiktet mot 
oss och svärdet vid midjan har 
förminskats vid jämförelse med 
CL:s bild, som är hämtad ur den 
så kallade Konstnärsupplagan 
från 1903 av Topelius verk ”Läs-
ning för barn”.

I bilden finns de två Larssonbarn-
en Lisbeth (1891–1979) och Pon-
tus (1888–1984), som spelar tea-
ter inför syskon och kamrater. De 
unga åskådarna kan ses i spegeln 
i bakgrunden.

Förstadagsstämpel för Topelius-
utgåva 2018.

Illustration av Carl Larsson till 
sagospelet ”Fågel Blå”.

Myntbrev
Det finns uppfinningsrika ut-
givare som försöker locka den 
krympande skaran av samlare. 
På svenska marknadsför man 
vad man kallar ”Myntbrev” som 
exempel på att kombinera mynt 
och frimärke på ett vackert il-
lustrerat kuvert.

Ordet ”mynt” kan vara tveksamt 
eftersom det ofta inte är betal-
ningsmedel utan snarare rör sig 
om medalj. Vad vi benämner 
som ”myntbrev” presenteras 
ibland mer korrekt på engelska 
som ”Numiscover”. Medalj är ett 
myntliknande konstföremål som 
inte är betalningsmedel. Medaljer 
utgör del av numismatiken.

Myntbrev Carl Larsson 150 år 
utgivet 2003.

CL-julfrimärken år 2003 togs 
som anledning till utgivning av 
”Myntbrev”. Ett kuvert försågs 
med vanlig datumstämpel för 
utgivningsdag. Medalj visar på 
ena sidan porträtt av CL och 
andra sidan motiv med Esbjörn 
från ”Esbjörn på skidor”.

Frånsidan av medaljen.

Litteratur
Ulwa Neergaard (1921-2010) dot-
terdotter (Britas dotter) till CL 
var en tid intendent i Carl Lars-
son-gården och sammanställde 
en diger verkförteckning: ”Carl 
Larsson – signerat med pensel 
och penna” (1999).

Bokverket är uppdelat på två 
delar, båda i drygt A4-format, en 
historisk del – 605 sidor – med 
massor av illustrationer som 
kronologiskt berättar om konst-
närens liv, den andra bokdelen 
– 189 sidor – är motivbeskrivning 
av 1825 kronologiskt upptagna 
konstverk.

I samband med CL 150 år 2003 
hade jag kontakt med Neergaard 
och framförde att bokverket inte 
bara ger gedigen information utan 
också genom sin fysiska tyngd 
kan användas till styrketräning. 
Detta föranledde kommentaren: 
Det är roligt att höra att den kan 
användas till så mycket!

Arne Karlsson
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Efter att ha läst Gunnar Dahlstrands trevliga 
artikel om Uno Söderberg och 5 kr Stockholm 
slott i Filatelisten nr 7 2019 tog jag en titt i min 
luftpostsamling. Att Söderberg tidigt såg förde-
larna med det nya transportmedlet flyg och pro-
pagerade för detta är ganska okänt för de flesta.

År 1928 efter påtryckningar från Svenska Luftfarts-
förbundet beslöt Kungl. Generalpoststyrelsen att 
göra fem försöksflygningar med nattpost. För att 
tjäna tid skulle även postsortering ske ombord under 
färden. Flygrutten var Stockholm–Malmö–Ham-
burg–Bremen–Amsterdam–London. Den andra 
turen måste avbrytas i Malmö eftersom landnings-
stället skadades vid landningen.

Eftersom varje tur fick en egen specialstämpel väck-
te dessa försöksflygningar ett enormt intresse bland 
samlare i hela Europa. Det finns därför en uppsjö av 
olika försändelser från diverse länder som ofta bara 
följt med en del av sträckan. Breven är ofta kraftigt 

överfrankerade. På flygplanet fanns nämligen en 
brevlåda i vilken post kunde nerläggas. För exempel 
på post från utlandet, se Hembygdsfilatelisternas 
hemsida (https://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/ fc/
ffc_1928.php).

Försändelse nummer ett är från den första turen och 
skickad av Uno Söderberg. På baksidan av kuvertet 
är det tryckt Uno Söderberg, Djursholm. Söderberg 
var tydligen så känd av posten att någon gatuadress 
inte behövdes. Även försändelse nummer två från 
den tredje turen är skickad av Söderberg (se nedan).

På den fjärde turen var Söderberg själv postiljon 
ombord. Han passade då på att skicka försändelse 
nummer tre från London till sig själv (se överst på 
nästa sida).

Att stämpla posten ombord var besvärligt eftersom 
specialstämplarna var stora och tunga. Postfacken 
vid sorteringsbordet var för grunda så vid luftgropar 

Söderberg – en svensk luftpostpionjär
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hände det att posten hamnade på golvet i en stor röra. 
Jag har några försändelser som måste ha gått med 
dessa turer, men som saknar den speciella stämpeln.

År 1929 gastkramades hela Norden av kyla. Katte-
gatt och stora delar av Skagerak och hela Östersjön 
var isbelagda. Därför kom flyget att spela en stor roll 
för postbefordran under större delen av februari och 
mars, vilket brukar kallas för ispostflyg.Försändelse 
nummer fyra (ovan) har Söderberg skickat till Junior 
Stamp Magazine i London.

Den 9 maj 1930 utkom de nya luftpostfrimärkena 
F 231–232 och den 15 maj återupptogs nattpostfly -
ningarna, som legat nere under vinterhalvåret, med 
anslutningar till ett 40-tal olika destinationer. Nytt 
för året var stämpeln Malmö–Köpenhamn Luftpost.

Flygposten från Stockholm och Oslo gick direkt till 
Köpenhamn. Malmös förbindelser med fly postlin-
jerna gick med båt till Köpenhamn. Därför inrättades 
ett speciellt luftpostkontor på färjan, vilket invigdes 
till nattpostpremiären. Den nya stämpeln användes 
på färjans luftpostkontor.

För försändelse nummer fem har Söderberg återan-
vänt informationskortet för de nya luftpostmärkena 
med en notering om att 5 öre Lejon nu trycks på vitt 
60 grams papper (se överst på nästa sida).

Söderberg har skickat kortet till Gallspach i Öst-
errike, med en beskrivning på tyska om den nya 
stämpeln och postkontoret på färjan. Försändelsen 
har gått via Berlin och Wien.
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Mina föräldrar brukade prata om de stränga vint-
rarna under kriget. Det drabbade naturligtvis Got-
land svårt. Därför skedde ispostflyg mellan Visby 
och Stockholm under vintrarna 1940 och 1941. Pre-
miärturen 1940 ägde rum 21 februari så Söderberg 
snubblade tydligen på tangenterna på skrivmaskinen 
och skrev 21.1 istället för 21.2.

Gunnar Zetterman

Källor:
Kungl. Generalpoststyrelsen Cirkulär
Luftpostens historia i Norden, Örjan Lüning
https://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/ fc/

Vi har frimärken från nästan alla LÄNDER / MOTIV i lager, ca 220 000 olika! Priser ca 20-
40% av katalogvärdet.
Dessutom finns begagnade tillbehör (t.ex. jättefina Schaubekalbum från många olika länder) och 
kataloger (t.ex. Michel olika områden både Europa och utomeuropa) till låga priser.

För dig MED dator och internet

Välkommen till vår sajt för frimärken, och till 
Sveriges största utbud, www.mimir.se!

Välj och vraka bland alla frimärken, sök fram ur 
vårt lager JUST det du samlar på!

För dig UTAN dator och internet

Välkommen att sända brev eller ringa till oss.
Meddela ditt samlingsområde, så tar vi fram 
en Personlig Prislista. Vi sänder den per 
post till dig.

Mimir HB
Svartensgatan 6 NB
   116 20 Stockholm

Tfn 08 - 38 13 23    Fax 08 - 643 22 38
stamps@mimir.se

www.mimir.se

Associerad med 
AB Philea

Klipp ut
och 

spara!
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När vi firade Frimärkets dag med fokus på järn-
vägar och järnvägsstationer kom vår medlem 
Karl-Åke Mattsson med tre bilder kring en 
järnvägsolycka.

Detta passade väl in för vi hade flera vykort från 
järnvägsolyckor. Bilderna misstänks vara från 
banan Ystad–Löderup men det är inte säkert. Kan 
någon av tidskriftens läsare hjälpa Karl-Åke med 
identifiering?

Sonne Persson
Ängelholms filatelistförening

Efterlysning

Lördagen den 16 november genomförde Nord-
hallands Filatelistförening sin höstauktion med 
lyckat resultat.

Det var stort intresse vid visningen och personalen 
fick slita hårt för att hinna med alla önskemål om 
”besiktning”.

Efter en välbehövlig fikapaus var det en stor och 
förväntansfull skara samlare som bänkat sig lagom 
till auktionen började. Nästan 550 objekt bytte 
ägare, en del blev sålt via Samlamera och resten 
ropades in i salen.

Kent Jiresjö

Lyckad auktion i Kungsbacka
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JANUARI

100 år
  2 Arne Zimmergren, Lund

95 år
  3 Nils-Ewe Orvarsson, 
     Spånga

90 år
22 Maj Kindahl, Västerås

85 år
  8 Börje Rolff, Stockholm
18 Ulla Svensson, Gränna
18 Ebbe Lindblom, Göteborg
19 Ralph Lundh, Stockholm
23 Henrik Edlund, Stockholm
24 Bengt Schéle, Åhus
28 Hans Claesson, Gävle

80 år
  3 Åke Karlsson, Nyköping
  4 Ove Ängheden, Söderdala
  6 Robert Kratochwill,
     Huddinge
13 Lage Olson, Lidingö
20 Olle Blom, Jönköping
20 Stig Persson, Halmstad
22 Gunnar Claesson, Sjömarken
23 Lennart Grahn,
     Kristianstad
23 Anders Lindeberg,
     Malmköping
30 Bo Johansson, Halmstad

75 år
  6 Bernt-Arne Magnusson,
     Halmstad
10 Lars-Erik Holmberg,
     Norsborg

12 Lars Borenius, Karlstad
18 Åke Rietz, Stockholm
24 Svante Rydén, Sundsbruk
26 Rolf Löfgren, Bara

70 år
  6 Leo Qvist, Trollhättan
  9 Lars Paulsson, Höganäs
  9 Kjell Einehag, Tidaholm
12 Agne Nyberg, Falun
24 Bo Edlén, Dénia, Spanien
28 Arne O Berglund, Uppsala

60 år
  5 Staffan Bengtsson,
     Halmstad
  7 Per Karlsson, Sollentuna
14 Bertil Larsson, Mörbylånga
28 Kjerstin Olofsson,
     Viskafors

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

C
Frimärkscentrum

i Växjö

D
Skanfil

B
Nordhallands 

Filatelistförening

A
Kjell 

Germeten

Vinnare och lösning:
I förra numrets Annonspussel drogs Anders Wallin, Sve-
dala, som vinnare av åländska postens årsbok , Ålands fri-
märken berättar 2018–2019, skänkt av Åland Post, www.
posten.ax/webshop/se. Priset på årsboken är 95 euro.

Birgitta Palmér, Vänersborg, och Christer Ihrstedt, Öre-
bro, får varsin trisslott.

Stort Grattis!
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1:a pris: Svenska postens årsbok 2019, skänkt 
av Postnord Sverige, ebutik.postnord.se

Årsboken på 79 sidor ges ut i en begränsad 
upplaga och innehåller alla frimärken som 
gavs ut under året. Priset på årsboken är 649 
kronor (nytt pris 2020 efter portohöjningen 
blir 726 kronor).

2:a–3:e pristagarna får varsin Trisslott. Vin-
nare och lösning presenteras i nästa nummer.

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 9 januari.

Vågrätt:
1.   Kan blåmärke
3.   Bedåra
8.   Behövs vid snuva
9.   Blandas i ibland
11. Förväntas man vid
      universitet
12. Brygd knuten till
      aktuell helg
14. ”Om svar anhålles”
15. Den visar ofta vägen
16. Kreatur i bestämd
      form eller strut
17. Ortstämpel i Lapp-
      land 1931–68
19. Åker man från Umeå
      till Vaasa
21. Gör man när man är
      trött
22. Kan svår terräng
      vara
23. Söker man en i jul-
      gröten
24. Ibland ett av sanning
      i lögn

Lodrätt:
1.   Kallas också sylta
      eller pub
2.   Malvafärgad
4.  Ortstämpel D-län ca
      42 år
5.   Lantlig
6.  Assurerad försän-
      delse
7.   Endast 18 månaders
      ortstämpel i Halland
10. Kylig ortstämpel i
      Z-län i cirka 50 år 
13. Som suktade
15. Berömda
16. Ljuskronan runt
      solen t ex
18. Ses med rim
20. Postanstalt 1174,
      R-län
21. Håller ihop

Julkrysset
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
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Jag köper de vackras-
te märkena till högsta 
dagspris. Allt av intresse, 
främst klassiskt (5,5,5) 
men även modernt. 
Magnus Engstedt, Sjö-
mansgatan 42, 553 12 
Jönköping.070–6667618
info@magnusengstedt.
se

OS 1912. Högt pris be-
talas för brefkort 22, 
24, 25, 27, 28, 30 i korta 
serien; 6, 297, 299, 303, 
315 i långa serien. 
callerland@gmail.com

Rabatthäften. Årgång 
1979–1980 115 kr/st 
inkl. frakt. Årgång 1981–
1990 130 kr/st inkl. frakt. 
Gärna stora partier. 
a.stahlberg@hotmail.
com

Ringtypsstämplar från 
Medelpad, allt av in-
tresse. Även Oscar. Olle 
Håkansson 
070–579 4165, 
olle.hakansson@olliam.se

VM 1958 120 öre på 
bättre försändelser. 
per@skillingaryd.nu

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

Berlin, 25% av Michel. 
Det mesta av o och en 
hel del **. Sänd man-
kolista till: Bengt Sjö-
gren, Östra Långgatan 
13, 45772 Grebbestad, 
0525–10474

Lyxstämplar. Jag har 
de märken du saknar 
i lyx-klassiskt eller mo-
dernt. Även svåra VM 
på band. Magnus Eng-
stedt, Sjömansgatan 
42, 553 12 Jönköping. 
070–666 76 18,  info@
magnusengstedt.se

Ländersamling styck-
as och säljes billigt. 
258 länder, drygt 42.000 
olika utgåvor. (Endast 
3 kr per Michel €) Från 
Aden till Övre Volta. 
Dessutom 5–15 % rabatt 
vid större köp Begär lis-
tor över länder du vill 
komplettera. K-E Svens-
son, P O Hallmans Gata 
17, 112 69 Sthlm. 
svenssonkarlerik44@
gmail.com

Massor av Ungern, FDC, 
postfriskt, stämplat: I 
pärmar förtryckta med 
fickor. Insticksalbum. I 
pergamentkuvert. Sä-
kert fyra/fem bananlå-
dor: Därför skickas de 
inte. Istvan Mikszath. 
Isse.mixat@swipnet.se 
070–693 07 08

Minnespoststämplar 
t.o.m 1987, cinderella, 
ortstämplar, vykort m.m. 
Kent.jiresjo@telia.com, 
070–775 08 25. Se även 
samlamera.sff.nu säljare 
Onsalakent

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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Motiv: Arkeologi, Bilar, 
Blommor, Boxning, Cy-
kel, Djur, Fartyg, Fiskar, 
Fjärilar, Flygplan, Folk-
dräkter, Fotboll, Friidrott, 
Fåglar, Hundar, Jul, 
Järnväg, Kartor, Katter, 
Konst, Läkare, Musik, 
Mynt, Nobel, Olympia-
der, Religion, Reptiler, 
Ridsport, Rymd,  Röda 
Kors, Scouting, Seg-
ling, Simning, Snäckor, 
Sport, Teater, Unifor-
mer, Vapensköldar. 
Nu även Arkitektur, 
Berömda personer, 
Flaggor, FN-UPU m.fl. 
41.500 olika utgåvor. 
100 motivområden. 
Begär listor! Billigt! En-
dast SEK 3 per Michel-
euro!  
5–15 % rabatt vid större 
köp. 
K-E Svensson, P O Hall-

mans Gata 17, S-112 69 
Sthlm. svenssonkarle-
rik44@gmail.com

Nationalfåglar ledan-
de motiv Europa Cept 
2019 – från över 50 eu-
ropeiska länder. Prislista 
mot returporto. Europa 
Cept, över 50 motiv från 
över 60 europeiska län-
der 1956–2019 post-
friska, i serie + block. 
Delvis häfte/fdc. Bear-
betar mankolistor. J. Ly-
sakowski, Box 181, 271 
24 Ystad slamag@telia.
com

Sverige postfriskt och 
stämplat säljes. Listor 
sändes gratis. 
Kjell Kvarnström, Mun-
kerudsvägen 72, 684 32 
Munkfors  

Säljes eller bytes BRD, 
CH, England med ko-
lonier, Australien, Nya 
Zeeland. Mankolista 
finns. Afa, Michel. Fynd-
paket Norden 100 kr, 
Europa 100 kr. 
Till bg 582–1426, Torgny 
Olsson, Hedkarbyvägen 
70, 811 96 Årsunda

Landstorm F118v. För-
söker återskapa arket 
av denna variant. Söker 
därför foton, information 
om Strandell-signatur 
och gärna försäljnings-
historia. Har väldigt lite 
info från utlandet. Leif. 
031254394@telia.com

KÖPESKÖPESÖVRIGT

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Sveriges bandfrimärken 1920–1936
250:- plus 60:- frakt!  
Den efterlängtade boken av Bo Dahlner presentera-
des på Stockholm 2019 i slutet av maj och har redan 
fått en strykande åtgång
Medlemspriset är 250 kronor plus porto 60 kronor, 
alltså 310 kronor.
Boken skickas snarast efter betalning av 310 kronor 
till bankgiro 568-1580. Uppge namn, adress och 
”Bandfrimärken”
Du kan läsa mer om boken på sff.nu/ bandfrimarken
Passa på för mer än halva upplagan är redan slutsåld.
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Jag köper de vackras-
te märkena till högsta 
dagspris. Allt av intresse, 
främst klassiskt (5,5,5) 
men även modernt. 
Magnus Engstedt, Sjö-
mansgatan 42, 553 12 
Jönköping.070–6667618
info@magnusengstedt.
se

OS 1912. Högt pris be-
talas för brefkort 22, 
24, 25, 27, 28, 30 i korta 
serien; 6, 297, 299, 303, 
315 i långa serien. 
callerland@gmail.com

Rabatthäften. Årgång 
1979–1980 115 kr/st 
inkl. frakt. Årgång 1981–
1990 130 kr/st inkl. frakt. 
Gärna stora partier. 
a.stahlberg@hotmail.
com

Ringtypsstämplar från 
Medelpad, allt av in-
tresse. Även Oscar. Olle 
Håkansson 
070–579 4165, 
olle.hakansson@olliam.se

VM 1958 120 öre på 
bättre försändelser. 
per@skillingaryd.nu

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

Berlin, 25% av Michel. 
Det mesta av o och en 
hel del **. Sänd man-
kolista till: Bengt Sjö-
gren, Östra Långgatan 
13, 45772 Grebbestad, 
0525–10474

Lyxstämplar. Jag har 
de märken du saknar 
i lyx-klassiskt eller mo-
dernt. Även svåra VM 
på band. Magnus Eng-
stedt, Sjömansgatan 
42, 553 12 Jönköping. 
070–666 76 18,  info@
magnusengstedt.se

Ländersamling styck-
as och säljes billigt. 
258 länder, drygt 42.000 
olika utgåvor. (Endast 
3 kr per Michel €) Från 
Aden till Övre Volta. 
Dessutom 5–15 % rabatt 
vid större köp Begär lis-
tor över länder du vill 
komplettera. K-E Svens-
son, P O Hallmans Gata 
17, 112 69 Sthlm. 
svenssonkarlerik44@
gmail.com

Massor av Ungern, FDC, 
postfriskt, stämplat: I 
pärmar förtryckta med 
fickor. Insticksalbum. I 
pergamentkuvert. Sä-
kert fyra/fem bananlå-
dor: Därför skickas de 
inte. Istvan Mikszath. 
Isse.mixat@swipnet.se 
070–693 07 08

Minnespoststämplar 
t.o.m 1987, cinderella, 
ortstämplar, vykort m.m. 
Kent.jiresjo@telia.com, 
070–775 08 25. Se även 
samlamera.sff.nu säljare 
Onsalakent

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

55xxc          55Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2019

Motiv: Arkeologi, Bilar, 
Blommor, Boxning, Cy-
kel, Djur, Fartyg, Fiskar, 
Fjärilar, Flygplan, Folk-
dräkter, Fotboll, Friidrott, 
Fåglar, Hundar, Jul, 
Järnväg, Kartor, Katter, 
Konst, Läkare, Musik, 
Mynt, Nobel, Olympia-
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Ridsport, Rymd,  Röda 
Kors, Scouting, Seg-
ling, Simning, Snäckor, 
Sport, Teater, Unifor-
mer, Vapensköldar. 
Nu även Arkitektur, 
Berömda personer, 
Flaggor, FN-UPU m.fl. 
41.500 olika utgåvor. 
100 motivområden. 
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dast SEK 3 per Michel-
euro!  
5–15 % rabatt vid större 
köp. 
K-E Svensson, P O Hall-

mans Gata 17, S-112 69 
Sthlm. svenssonkarle-
rik44@gmail.com

Nationalfåglar ledan-
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över 60 europeiska län-
der 1956–2019 post-
friska, i serie + block. 
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24 Ystad slamag@telia.
com

Sverige postfriskt och 
stämplat säljes. Listor 
sändes gratis. 
Kjell Kvarnström, Mun-
kerudsvägen 72, 684 32 
Munkfors  

Säljes eller bytes BRD, 
CH, England med ko-
lonier, Australien, Nya 
Zeeland. Mankolista 
finns. Afa, Michel. Fynd-
paket Norden 100 kr, 
Europa 100 kr. 
Till bg 582–1426, Torgny 
Olsson, Hedkarbyvägen 
70, 811 96 Årsunda

Landstorm F118v. För-
söker återskapa arket 
av denna variant. Söker 
därför foton, information 
om Strandell-signatur 
och gärna försäljnings-
historia. Har väldigt lite 
info från utlandet. Leif. 
031254394@telia.com

KÖPESKÖPESÖVRIGT

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Sveriges bandfrimärken 1920–1936
250:- plus 60:- frakt!  
Den efterlängtade boken av Bo Dahlner presentera-
des på Stockholm 2019 i slutet av maj och har redan 
fått en strykande åtgång
Medlemspriset är 250 kronor plus porto 60 kronor, 
alltså 310 kronor.
Boken skickas snarast efter betalning av 310 kronor 
till bankgiro 568-1580. Uppge namn, adress och 
”Bandfrimärken”
Du kan läsa mer om boken på sff.nu/ bandfrimarken
Passa på för mer än halva upplagan är redan slutsåld.
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Alby-Botkyrka 15/1, 29/1, 13/2, 26/2, 
11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5. Rådmans-
backen 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 tisda-
gen i månaden under jan-maj och 
sept-dec. Föreningsgatan 1 kl. 19

Arvika 16/12. Ingesunds Folkhög-
skola kl. 17.30

Boden 19/12, 23/1, 20/2, 24/3 Års-
möte, 21/4, 21/5. Hellgrensgatan 4, 
lokal Centern kl. 19

Bollnäs 2:a torsdagen i varje månad 
(utom maj, juni, juli, aug). 12/12. På 
våra möten förekommer föredrag, 
bildvisningar, lotteri, fika mm. + att 
varje person får lämna fem objekt 
till auktion. Ingen provision tas. 
Lenninge Bystuga kl. 19

Borås 16/1 Årsmöte, 13/2, 12/3, 16/4, 
14/5, 11/6 Vårutflykt. Simonsland, 
Viskastrandsgatan 5 kl. 18.30 (öp-
pet fr 17.30)

Eksjö 11/12, 29/1 Årsmöte, 19/2, 
18/3, 15/4, 13/5. NBV-lokalen Norra 
Storgatan 27 kl. 18.30

Enköping 10/1 Föredrag: En vand-
ring i bältesspännarfilatelins värld 
(börjar redan 17.30), 7/2 Årsmöte, 
6/3, 3/4 Arbetsmöte Bergvretenhal-
len, 8/5, 12/6. Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8 kl. 18.30

Eslöv 12/12, 9/1 Bytesafton med 
5-minutare, 23/1 SG Larsson be-
rättar om Steinbergbreven, 6/2 
Medlemmarnas val, 20/2 Årsmöte, 
5/3 Lars-Olow Carlsson från Postil-
jonen, 19/3 Fredrik Ydell, Urval av 
Svensk Pionjär luftpost, 2/4 Eskil 
Jönsson, Byar på Österlen, 16/4 Jan-
Olov Ljung, Tyska Riket Bröstsköl-

dar 1872–1875, 30/4 Större auktion, 
14/5 Christian Möller, Oscar II. Fika 
och miniauktion varje kväll. Ekenäs-
skolans nya matsal kl. 18.30–22.00

Fagersta 14/1, 11/2 i Smedjebacken, 
10/3, 14/4. Sveasalongen, Västanfors. 
Dörrarna öppnas kl. 19.00, klubb-
möte kl. 19.30

Falkenberg 11/12 Julbord och Claes 
Hederstierna: Salmo Salar. 2020: 
22/1 Christer Brunström: B -Z som 
i BluffZ, 29/1 Samlarträff, 19/2 Års-
möte. Förlängd 5-minutare av Claes 
Hederstierna, 26/2 Samlarträff, 18/3 
Lars Hansson: Danska Västindien 
25/3 Samlarträff. Dessutom lotteri, 
5-minuters föredrag och kvällsmat 
varje träff. Allt till det facila priset 
av 50:-. 17.00 Urvalshäften, 18.15 
Mötesförhandlingar. Framtidens 
hus, Torggatan 5, Falkenberg 

Falköping 9/1 Auktion, 6/2 Årsmöte. 
Inlämning av auktionsmaterial till 
marsmötet, 5/3 Inlämningsauktion, 
2/4 Föredrag, 21/4 Besök hos Lid-
köpings FF med samåkning från 
parkeringen utanför Träffpunkt 
Ranten kl. 18.00, 7/5 Auktion. Sä-
songsavslutning. Träffpunkt Ranten, 
Järnvägsgatan 10 kl. 19 

Falun 13/1, 10/2, 9/3 Årsmöte, 6/4, 
11/5. Nybrokyrkan SMU-ingången 
från Nybrogatan kl. 19

Filipstad Första tisdagen varje 
månad utom juli och augusti. Mö-
tesplats: Bergskolan kl. 18

Floby 19/12, 16/1, 20/2, 19/3, 16/4, 
Maj: Hemlig resa. Möten i Kyrkans 
Hus kl. 18.30

GÖTEBORG
GFF 14/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 7/4, 
21/4, 5/5. Lotter och auktion varje 
gång. OBS! Numera endast tisdagar. 
Dalheimersalen, Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 12 kl. 18.30

Islandsklubben 12/12 Sedvanligt 
julmöte med stort jullotteri, 9/1 
Stämplar, bilder och vykort från 
Hraungerði. Ta gärna med eget ma-
terial och visa, 13/2 Årsmöte. Fåglar: 
Ove Karlsson, 12/3 Bestäms senare, 
16/4 Christian X. Frimärkena 100 
år: Bengt Påhlman, 14/5 Bestäms 
senare. Gamlestadens Medborgar-
hus på Brahegatan 11 kl. 19. Öppet 
från kl. 18

SFF 16/1 Felsänd post: Ulf Eken-
stierna, 6/2 Diverse korta presen-
tationer med plats för frågor, 20/2 
Program fastställs senare, 5/3 Års-
möte, 19/3 Vapenmärkenas nyanse-
ring: Leif Hedstrand, 2/4 Varbergs 
posthistoria: Bengt Bengtsson, 23/4 
Göteborgs stadspost, Claes Heder-
stierna. Gamlestans Medborgarhus. 
Ungdomar kl. 18–19. Möte kl. 19, 
men vi har lokalen fr. 18

Halmstad 11/12 Auktion, diskussion 
om filatelins framtid och julbord, 
8/1 Miniföredrag, miniauktion 
(Edmund Strøbaek) och tävling, 
12/2 Årsmöte, större auktion och 
miniföredrag, 11/3 Diskussion om 
nyansering och miniauktion samt 
tävling, 11/3, 8/4, 13/5. Varje gång 
har vi dessutom urval, servering och 
mycket annat. Servicehuset Karl XI 
vid Lilla Torg i Halmstad kl. 18

Helsingborg 13/1, 10/2, 2/3, 6/4. 
OBS! Ny möteslokal; Lybecksgatan 
22, Råå kl. 18

Hudiksvall 11/12 Avslutning, auk-
tion. Östra Samlingssalen, Djupe-
gatan 43, Hudiksvall kl. 18

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

OBS!
Skicka oss vårens 
mötesdagar senast 
20/12 så kommer 

de med i nr 1
info@sff.nu
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Alby-Botkyrka 15/1, 29/1, 13/2, 26/2, 
11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5. Rådmans-
backen 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 tisda-
gen i månaden under jan-maj och 
sept-dec. Föreningsgatan 1 kl. 19

Arvika 16/12. Ingesunds Folkhög-
skola kl. 17.30

Boden 19/12, 23/1, 20/2, 24/3 Års-
möte, 21/4, 21/5. Hellgrensgatan 4, 
lokal Centern kl. 19

Bollnäs 2:a torsdagen i varje månad 
(utom maj, juni, juli, aug). 12/12. På 
våra möten förekommer föredrag, 
bildvisningar, lotteri, fika mm. + att 
varje person får lämna fem objekt 
till auktion. Ingen provision tas. 
Lenninge Bystuga kl. 19

Borås 16/1 Årsmöte, 13/2, 12/3, 16/4, 
14/5, 11/6 Vårutflykt. Simonsland, 
Viskastrandsgatan 5 kl. 18.30 (öp-
pet fr 17.30)

Eksjö 11/12, 29/1 Årsmöte, 19/2, 
18/3, 15/4, 13/5. NBV-lokalen Norra 
Storgatan 27 kl. 18.30

Enköping 10/1 Föredrag: En vand-
ring i bältesspännarfilatelins värld 
(börjar redan 17.30), 7/2 Årsmöte, 
6/3, 3/4 Arbetsmöte Bergvretenhal-
len, 8/5, 12/6. Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8 kl. 18.30

Eslöv 12/12, 9/1 Bytesafton med 
5-minutare, 23/1 SG Larsson be-
rättar om Steinbergbreven, 6/2 
Medlemmarnas val, 20/2 Årsmöte, 
5/3 Lars-Olow Carlsson från Postil-
jonen, 19/3 Fredrik Ydell, Urval av 
Svensk Pionjär luftpost, 2/4 Eskil 
Jönsson, Byar på Österlen, 16/4 Jan-
Olov Ljung, Tyska Riket Bröstsköl-

dar 1872–1875, 30/4 Större auktion, 
14/5 Christian Möller, Oscar II. Fika 
och miniauktion varje kväll. Ekenäs-
skolans nya matsal kl. 18.30–22.00

Fagersta 14/1, 11/2 i Smedjebacken, 
10/3, 14/4. Sveasalongen, Västanfors. 
Dörrarna öppnas kl. 19.00, klubb-
möte kl. 19.30

Falkenberg 11/12 Julbord och Claes 
Hederstierna: Salmo Salar. 2020: 
22/1 Christer Brunström: B -Z som 
i BluffZ, 29/1 Samlarträff, 19/2 Års-
möte. Förlängd 5-minutare av Claes 
Hederstierna, 26/2 Samlarträff, 18/3 
Lars Hansson: Danska Västindien 
25/3 Samlarträff. Dessutom lotteri, 
5-minuters föredrag och kvällsmat 
varje träff. Allt till det facila priset 
av 50:-. 17.00 Urvalshäften, 18.15 
Mötesförhandlingar. Framtidens 
hus, Torggatan 5, Falkenberg 

Falköping 9/1 Auktion, 6/2 Årsmöte. 
Inlämning av auktionsmaterial till 
marsmötet, 5/3 Inlämningsauktion, 
2/4 Föredrag, 21/4 Besök hos Lid-
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Järnvägsgatan 10 kl. 19 
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månad utom juli och augusti. Mö-
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Maj: Hemlig resa. Möten i Kyrkans 
Hus kl. 18.30
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GFF 14/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 7/4, 
21/4, 5/5. Lotter och auktion varje 
gång. OBS! Numera endast tisdagar. 
Dalheimersalen, Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 12 kl. 18.30

Islandsklubben 12/12 Sedvanligt 
julmöte med stort jullotteri, 9/1 
Stämplar, bilder och vykort från 
Hraungerði. Ta gärna med eget ma-
terial och visa, 13/2 Årsmöte. Fåglar: 
Ove Karlsson, 12/3 Bestäms senare, 
16/4 Christian X. Frimärkena 100 
år: Bengt Påhlman, 14/5 Bestäms 
senare. Gamlestadens Medborgar-
hus på Brahegatan 11 kl. 19. Öppet 
från kl. 18

SFF 16/1 Felsänd post: Ulf Eken-
stierna, 6/2 Diverse korta presen-
tationer med plats för frågor, 20/2 
Program fastställs senare, 5/3 Års-
möte, 19/3 Vapenmärkenas nyanse-
ring: Leif Hedstrand, 2/4 Varbergs 
posthistoria: Bengt Bengtsson, 23/4 
Göteborgs stadspost, Claes Heder-
stierna. Gamlestans Medborgarhus. 
Ungdomar kl. 18–19. Möte kl. 19, 
men vi har lokalen fr. 18

Halmstad 11/12 Auktion, diskussion 
om filatelins framtid och julbord, 
8/1 Miniföredrag, miniauktion 
(Edmund Strøbaek) och tävling, 
12/2 Årsmöte, större auktion och 
miniföredrag, 11/3 Diskussion om 
nyansering och miniauktion samt 
tävling, 11/3, 8/4, 13/5. Varje gång 
har vi dessutom urval, servering och 
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vid Lilla Torg i Halmstad kl. 18

Helsingborg 13/1, 10/2, 2/3, 6/4. 
OBS! Ny möteslokal; Lybecksgatan 
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de med i nr 1
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Hörby 7/1, 4/2, 22/2 Samlarmässa, 
3/3, 7/4, 5/5. ABF:s lokal, Tingsg 
26 C kl. 18 

Järfälla 17/12 Eventuell julfest. Pro-
gram på mötena: Medlem visar och 
berättar i all enkelhet om sin sam-
ling. Fika och auktion. Hästskovägen 
81, Järfälla kl. 18

Jönköping 28/1, 25/2 Årsmöte, 24/3, 
28/4, 12/5 Våravslutning. Varje 
möte: Lotteri, auktion, cirkulation 
och fika. Duvgatan 22, Österängen, 
Jönköping kl. 18.30

Kalmar 12/12 Julavslutning med 
paketauktion med mera. Ta med 
paket till ett värde av 50 kronor. 
IOGT-NTO huset, Trädgårdsgatan 
12, kl. 18.00–20.30 

Karlsborg 13/1, 10/2, 9/3 Årsmöte, 
(april ej bestämt), 11/5. OK Träffs 
lokal Parkvägen kl. 19

Karlshamn Första måndagen i varje 
månad utom juni-augusti. Flottans 
Män, Lärkgatan 2 kl. 18

Karlskrona 11/12 Årets sista ons-
dagsöppet, 8/1 Första onsdagsöppet 
2020, 22/1 Klubbinformation, 12/2 
Vykortskväll, 25/3 Klubbinforma-
tion, 4/4 Vårmässa och GM auktion 
i Militärhemmet Karlskrona, 15/4 
Vykortskväll. Onsdagsöppet med 
urvalssändningar, samlarbörs med 
mera kl. 13–18 varje vecka. Nya 
Skeppsbrogatan 3 Karlskrona.

Karlstad 11/12, 15/1, 19/2, 18/3, 15/4, 
13/5. SKPF:s lokal, Vävaregatan 4 
kl. 18.30

Katrineholm 14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 
12/5, Mariagården, Fredsgatan 40 
kl. 18.30

Kil 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5. Servicehu-
set Smeden kl. 17

Kramfors 19/12. HSO-lokalen, 
Strandgatan 19, Kramfors. Samling 
från kl 17.30, möte kl. 18.30 

Kungsbacka 21/1 Christer Brun-
ström: Bluff från D till Z, 18/2 
Årsmöte, NHFF 60 år, 24/3 Kjell 

Crone; Germania, 21/4 Björn Ros-
vall: Queen Elisabeth, 26/5 Vårav-
slutning. Samlarträffar 29/1, 26/2, 
25/3. ABF-huset, Verkstadsgatan 
14 kl. 17.00

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

Lidingö 12/12 Höstavslutning. 15/1, 
29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3 årsmöte, 
15/4, 29/4, 13/5. Föreningsgården, 
Larsbergstorget 9 kl. 14.30–17.00

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 6 E kl. 18 (mötes-
start kl. 19)

Luleå 11/12 Julmöte inklusive för-
täring! OBS! En onsdag, 14/1, 11/2 
Årsmöte, dragning närvarolotteri, 
10/3 Vårauktion, 14/4, 12/5. Kungs-
gatan 28, Luleå kl. 19

Lund 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5. 
Träffpunkt Sankt Laurentiigatan 18, 
kl. 17.45–21.00

Malmö  13/12 Julfest (OBS! Fredag) 
Förhandsanmälan. Folkets Hus i 
Limhamn, Linnégatan 61. Bytestim-
men börjar kl. 18 och mötet kl. 19

Marks FK Andra måndagen i varje 
månad. Kommunalhusvägen 3, 
Fritsla, Chickidés lokaler, kl. 19

Mjölby 13/1, 10/2 Årsmöte, 9/3, 
14/4. ABF-lokalen, Kanikegatan 15, 
Mjölby kl. 19

Mora 13/1, 3/2, 2/3 Årsmöte, 6/4, 4/5. 
Mora Kulturhus kl. 18

Motala 21/1, 4/2 Årsmöte, 3/3, 
7/4, 5/5. Framtidslokalen, Nedre 
Borgmästargatan 10, ingång från 
Kungsgatan kl. 19

Nacka-Värmdö 16/12. Nacka Gym-
nasium, Griffelvägen 17, Nacka 
kl. 18

Norrköping 13/1, 15/1 Förenings-
möte, 27/1, 10/2 Årsmöte, 24/2, 
9/3, 11/3 Föreningsmöte, 23/3, 14/4, 
15/4 Föreningsmöte, 27/4, 11/4, 13/5 
Föreningsmöte kl. 17.30 - måndags-
möten kl.13.30.  City dagcentral. 
Norra Lundsg. 7

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

Nybro 12/12, 30/1. Smålandsgatan 
48 kl. 18. Ingång från källaren

Olofström Andra tisdagen i varje 
månad utom juni-augusti. Folkhög-
skolan 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 3:e onsdagen september-
november och januari-april. Folkets 
Hus, hobbylokalen i källaren kl. 18

Oxelösund 12/12. Häftessektionen: 
19/12 Alstigen 10 kl. 19

Piteå 19/12. (3:e torsdagen i varje 
månad sept-april). Samvaron, Hamn-
plan 4 kl. 18

Sandviken 11/12, 22/1, 19/2, 18/3, 
15/4. Valhalla kl. 18

Skivaryd 11/12 Jufest. Östbos gamla 
lokal vid Artillerigatan i Skillinga-
ryd kl. 18–20. 

Sollefteå 7/1, 4/2, 3/3 Årsmöte, 7/4, 
5/5. Hullsta Gård kl. 18.30

Sollentuna 11/12 Julfest med filate-
listisk frågesport. Minervavägen 4, 
Häggvik kl. 18.00–20.00

Mötesprogrammen 
mer utförligt 

finns p
www.sff.nu/moten 
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Solna 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 
24/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5. Skyt-
teholmsskolans matsal kl. 17

STOCKHOLM
Hembygdsfilatelisterna 29/1, 26/2, 
25/3 Årsmöte, 29/4 . Postmuseum 
kl. 17

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 11/12, 8/1, 22/1, 
12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4
Postmuseum på Lilla Nygatan 1 tr 
kl. 18.30

SSPD 8/1 Anders Fridell: Lösen öre 
stämplar och andra intressanta för-
sändelser, 12/2, 11/3, 15/4 Årsmöte. 
Postmuseum kl. 18.30

Vällingby 16/12 Julfest med inläm-
ningsauktion. Medlemsmöte med 
kvalitetsauktion, cirkulationshäften 
vid de flesta mötena. Trappans an-
nex på Albert Aronsons torg 5 kl. 18

Sundsvall 13/1, 3/2, 2/3 Årsmöte, 
6/4, 4/5. OBS! Ny möteslokal och 
tid: Selånger SK:s klubbhus, Västra 
Vägen 105. Samling från 17.30 – 
möte 18.30.

Sunne 8/1, 5/2, 4/3 Årsmöte, 1/4, 6/5 
Timotejvägen 8 kl. 18.30

Tingsryd 20/2 Årsmöte, 16/4. Eng-
landerska fastigheten klockan 18.30

Torshälla 15/12, 12/1, 26/1, 9/2, 23/2 
Årsmöte, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 
17/5. Riktargatan 66 kl. 09.30

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 15/1, 29/2, 12/2, 26/2, 
10/3 Besöker vi Uddevalla, 11/3, 21/3 
AuktionNils Ericsonsgymnasiet, 
25/3, 8/4, 22/4, 6/5. Kyrkans Hus, 

Drottninggatan 42 kl. 18.30–21.00. 
Veterangruppen: Tisdagar kl. 10 
Kaggetorpsgården.

Täby 16/12 Terminsavslutning med 
förtäring, lotteri. Auktion med utrop 
minst 50 kr. Viggbysalen, Söderv. 
30 kl. 18.30

Uddevalla 14/1, 11/2 årsmöte, 10/3, 
14/4, 5/5. FD i Bohusläns museum 
kl. 10–16. Övriga möten Skogslyck-
ans äldreboende samlingssal kl. 
18– cirka 21

Ulricehamn 18/12 Julmöte, 15/1 
2020 Årsmöte. Equmeniakyrkans 
kafeteria, Jägareg. 6 kl. 18

Umeå 12/12. Föredrag av Thomas 
Gunnarsson: En vykortsresa längs 
Blå Vägen, 16/1 Föredrag av Erik 
Idhult: Alla hade sina budskap, 
20/2, 19/3, 16/4, 14/5. Ö Kyrkog. 14 
(Tempelriddarna) kl. 18.30. 

Uppsala 16/12. Sensus i Kaniken-
huset, Västra Ågatan 16, plan 5. 
Hiss finns i huset från gårdssidan 
källarplan upp till plan 5 kl. 18–21

Wallentuna 11/12 Årsavslutning. 
Julbord, Jultrevnad tillsammans i 
Åbybergskyrkan. Tid 17.00 Mörby-
vägen 36, Vallentuna kl. 17.30

Vetlanda 17/12 Julavslutning med 
julbord. Stationsgatan 5 D, Vetlanda 
kl. 19. Vid auktion visning från kl. 
18.30 

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

Värnamo 30/1, 27/2, 26/3. Myntga-
tan 5 mitt emot Taxi kl. 18

Västervik 11/12 Jultallrik och liten 
auktion. Ny lokal: Lionslokalen på 
Hallströmsgatan 26 kl. 19

VÄSTERÅS
Västerås FF 14/1 Planering inför 
VFF 100 år.Föreningens medlem-
mar, 11/2 Stämpel Postanstalten: 
Göran Eurenius, 10/3 Årsmöte, 14/4 
Auktion, 12/5 Föremål ur Kenneths 
spännande och intressanta samlingar 

8: Kenneth Antonsson. Ny lokal: 
OBS! Ny lokal: Studieförbundet 
Vuxenskolan, Lysgränd 1, Västerås. 
kl. 19

Västerås ABB 16/12, 20/1, 17/2, 16/3, 
20/4, 18/5. IOGT kl. 19

Västerås FK 16/12, 13/1, 3/2, 2/3, 6/4, 
4/5. Hotell Valsaren kl. 19 

Växjö 8/1 Månadsmöte i Mariakyr-
kan med direktinlämningsauktion, 
12/2 Årsmöte i Mariakyrkan, 21/2 
Preliminärt 78-årsjubileum i Skå-
res Konditori, 11/3 Månadsmöte i 
Mariakyrkan, 21/3 Frimärks/vy-
kortsmässa i Domkyrkocentrum, 
15/4, 6/5. Till detta kommer ett antal 
dagledigträffar i klubblokalen. Ma-
riakyrkan, Kungsvägen 117 kl. 18.30 
eller Österleden 66 F gaveln kl. 18.30 

Ystad 13/1 Bengt Lindwall berättar 
om Dag Hammarskjöld + miniauk-
tion. Lancasterskolan, vid klostret, 
S:t Petri Kyrkoplan 2 kl. 19

Åmål 14/1, 11/2 Årsmöte, 10/3, 14/4 
Vårauktion, 12/5 Avslutning.
Åmålsgården kl. 18

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

Ängelholm 16/12 Julavslutning, 20/1 
Hans-Åke Jönsson: Bildspel Järn-
vägsstationer i nordvästra Skåne” 
17/2 Årsmöte 16/3 Jan Fält: Udda 
samlarområden – avarter etcetera 
20/4 Vårauktion 18/5 Johan Brinck: 
Helga Lassen vykortskonstnär från 
Rebbelberga. Godtemplargården 
kl. 19

Örnsköldsvik 11/12, 8/1, 12/2, 11/3, 
8/4 och 13/5. Möte andra onsdagen 
i månaden. OBS! Ny lokal: Öd-
bergska Gården, Skyttegatan 3 kl. 
18.30–21.00.

Östersund 7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 
17/3, 31/3, 21/4 Årsmöte, 5/5, 19/5, 
6/6. Biblioteksgatan 33 kl. 18

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

       

      Mässor / Evenemang

 13–16/2  Naposta 2020, Haldensleben, Tyskland (N)
 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)
 25–29/6  Ostropa 2020 i Berlin i Tyskland (Fepa)
 10–12/7  Estonia 2020 i Estland (N)
 6–11/8  Indonesia 2020 (Fip)
 4–6/9  Nordia 2020 i Malmö (No)
	 17–20/9		Balkanfil 	2020	i	Bukarest	
  i Rumänien (Fepa)
 2–4/10  Övebria 2020 i St. Pölten i Österrike (N)
 7–10/10  Ankara 2020 (I)

2021
 Feb  Melbourne 2021 Australien (Fiap)
 Mars  Ibra 2021 Tyskland (I)
 12–14/3  Nordia 2021 Kuopio i Finland
 27–20/3  Cape Town 2021, Kapstaden, Sydafrika (I)
 6–9/5  Ibra 2021 i Essen, Tyskland (Fepa)
 Aug-sep  Philanippon Japan 2021 (I)
 24–26/9  Övebria 2021 i St- Pölten i Österrike (N)
 Nov  Notos 2021 Athen i Grekland (Fepa)

2026
 23–30/5  Boston 2026 (I)

 1/2  Göteborg
 22/2  Haninge 
 29/2  Torshälla
 7/3  Falköping
 14/3  Näsbyparks Centrum  
 21/3  Växjö i Domkyrkocentrum
 28/3  Uppsala. Vykortets dag
 4/4  Enköping
 17–19/4  Värnamo. SFF-dagar med kongress 
 9/5  Helsingborg. Frimynt
 10/5  Olofström 
 12/9  Ausås i Ängelholm 
  UPPDATERAS KONTINUERLIGT PÅ 

WWW.SFF.NU/EVENEMANG

	 17–18/1		Skanfil	i	Oslo
 19/1  Björn Jarlvik i Stockholm
 23/1 Philea i Stockholm
 13–14/2 Rölli Auction i Rothenburg
 20/2  Philea i Stockholm
 23/2  Swestamps i Johanneshov
 24–28/2  Christoph Gärtner i Tyskland
 29/2 Göta Frimärken i Göteborg
 13–14/3 Hellman Auctions i Naantali
 15/3  Frimärks-Netto i Helsingborg
 30/3  Göta Frimärken i Göteborg
 3–4/4 Postiljonen i Malmö
 16/4  Philea i Stockholm
	 17–18/4		Skanfil	i	Oslo
 9/5  Philea (mynt) i Stockholm
 11/5  Göta Frimärken i Göteborg
 15/5  Frimärks-Netto i Helsingborg
 23/5  Philea (kvalitet) i Stockholm
 11/6  Philea i Stockholm
 15–19/6  Christoph Gärtner i Tyskland               
 15/7  Frimärks-Netto i Helsingborg 
 15/9  Frimärks-Netto i Helsingborg
 25–26/9  Postiljonen i Malmö
	 25–26/9		Skanfil	i	Oslo
 12–16/10  Christoph Gärtner i Tyskland
 16–17/10  Hellman Auctions i Naantali
 15/11  Frimärks-Netto i Helsingborg

Rapportera nya datum till oss 
info@sff.nu

Frimärksutgivning mm
 9/1 Nya svenska frimärken
17–19/4   SFF-dagar och kongress i Värnamo
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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

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

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

contentastamps@hotmail.com

Här finns plats för fler
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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!

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

Den här annonsplatsen
kostar 250 kr/nr under ett år!
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Utställningar på nätet: www.netex.se Kallelse till kongress
Välkommen till Värnamo för kongress 

och SFF-dagar 17–19 april 2020 
(kongress lördag–söndag).

Inbjudan och bokningsunderlag för 
rum och mat skickas till föreningarna.

Motioner
Motioner till förbundskongressen

ska skriftligen ha inkommit till
förbundskansliet senast den 

15 december 2019.
Adress: Sveriges Filatelist-Förbund, 
Stationsgatan 3, 568 30 Skillingaryd, 

eller per e-post: kansli@sff.nu

Läs mer om kongressen på:
http://sff.nu/forbundet/kongress/

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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www.hffrimarken.com

Lurendalsvägen 7, 439 62 Frillesås, 
Tel 0706-88 11 85, Tel.tid 17.00–20.00

Julklappstips!
Tillbehör och kataloger finner du hos oss!

CONTENTA FRIMÄRKEN AB
Tomtebogatan 17, S-113 39 Stockholm 

Tel & Fax 08-611 36 51, 
Ny e-mail: contentastamps@hotmail.com

www.contenta.se

Frimärkssamlingar 
hela världen

i insticksböcker m.m.
Från 50 kr och uppåt.
Välkommen att FYNDA!

Åhus Vykortsantikvariat

Köper & säljer
Vykort, brev, dokument,
nostalgi,   militaria m.m.

Lingonrisvägen 47, 296 38 Åhus
0733-29 24 59, peterpe@gmail.com

Öppet sista sönd. i månaden 13–16 el. efter över ensk.

www.ahusvykortsantikvariat.se

Bokserien XpoNAT
Nu fortsätter vi utgivningen av bokserien XpoNAT – beställ ditt exemplar idag!

Alla priser inklusive frakt inom Norden. Tidigare utgivna volymer (1–11) kan beställas i mån av tillgång.

Göta Frimärken AB
Eckens väg 16, 433 33 Partille, 0708-10 68 03, info@gotafrimarken.se

XpoNAT nr 12, Pris 400 kr XpoNAT nr 13, Pris 500 kr XpoNAT nr 14, Pris 500 kr
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VÄLKOMMEN TILL

FRIMÄRKSMÄSSA
Försäljning av

frimärken, brev, vykort och tillbehör.
Dalheimers Hus, Slottsskogsg. 12, Gbg.

Öppet 10–15
Lördag 1 februari
(Även den 29 augusti 2020)

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

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

Rabatthäften köpes 170 kr styck.
Brevmärken köpes 7 kr/st. Gärna större partier.

Även större samlingar alla länder köpes.

Nästa Auktion 19/1
Vill ni ha ett e-mail när katalogen är klar på nätet så

skicka er e-mailadress. Annars bevaka hemsidan.
Eller beställ en tryckt katalog till kommande auktioner.

www.jarlvik.com
Björn Jarlvik Filateli

Box 9110, 102 72 Stockholm
Tel 070 6504926,  E-post: bj@jarlvik.com
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Svensk Filatelistisk Tidskrift
Stationsgatan 3  568 30 Skillingaryd 

Huvudsponsor till:

Sälj i gott sällskap!
Internationell auktion 3-4 april 2020

Postiljonen önskar Filatelistens
alla läsare en riktigt God Jul!

Höjdpunkter:
”Postvägar från och till Finland”

från Risto Pitkänen´s Grand Prix samling
Fotpost från Köpenhamn

Förnämliga avsnitt Danska Västindien samt Färöarna

Schleswig-Holstein,
ovanlig mörkrosa nyans

Inlämning till vårauktionen pågår nu för fullt!

Vit gummering

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

SFF 8 2019.P65 2019-11-27, 11:431


