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Facit Postal X 
Den ovärderliga katalogen för  
alla samlare av ortstämplar
och posthistoria

Facit Sverige 2021
Katalogen med alla Sveriges frimärken 
presenterade i färg

Nya kataloger: Facit Sverige 2021 och Facit Postal X

Nyheter:  
• Sjöpoststämplar
• Svenska brev; omfattande uppdatering
• Hård pärm, samt i färg 
Samtliga avsnitt är uppdaterade 

 

Nyheter:  
• Sveriges Järnvägsfraktmärken 
• Sveriges Helsaker; uppdaterad
• Gåva från PostNord medföljer
• Hård pärm

Fråga Din frimärkshandlare
eller i Din lokala bokhandel.

Distributörer:

Samlarcenter Sverige AB
Pramvägen 1  
312 51 KNÄRED
0430-50743
info@samlarcenter.se
www.samlarcenter.se

SAFE Album AB
Bruksgatan 30
252 23  HELSINGBORG
042-21 66 60
mail@safealbum.se
www.safealbum.se

FACIT  FÖRLAGS  AB
Box 537, 201 25 Malmö

info@facit.se, www.facit.se

Facit Förlags AB önskar Filatelistens
alla läsare en riktigt God Jul!
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Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Færøerne

Tel. +298 346200 
stamps@posta.fo

Færøske frimærker

Bestil nemt og bekvemt på www.stamps.fo

Frankeringsmærker 2020: Høhøsten
Suffía Nón’s fire designs viser det traditionelle arbejde omkring 
høbjærgningen på Færøerne. 

Årsmappe 2020
Årsmappen indeholder alle årets frimærker og miniark og sælges 
til pålydende værdi. 

Årbog 2020
Læs historierne bag årets frimærker. De omfatter bl.a. kunst, 
posthistorie, volleyball, smukke landskaber, Beethoven samt 

Dronningens fødselsdag. Teksterne er på dansk, engelsk og tysk.

NB! Et sorttryk af miniarket  ”Dronning Margrethe 80 år”  
er med i årbogen 2020 - helt gratis! 

Julemærker 2020
Julemærkerne fortæller den velkendte  

historie om den første jul.  De har et 

færøsk præg med det færøske land-

skab som baggrund og personer iført  

traditionelt færøsk tøj. Design: Suffía Nón.
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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 jättestort tack till alla er läsare 
som under året kommit med sypunkter, alla ni som har 
bidragit med artikelmaterial samt till alla våra annonsörer.

Nästa nummer utkommer den 4 februari. Notera gärna att 
sista dag för eventuell annonsbokning är den 13 januari. 
Artikelbidrag däremot måste 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 1E

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 2021:
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 13 januari!

Svensk Filatelistisk Tidskrift
utkommer 2020 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 2020 samt hela 2021 
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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Världens postkontor
Ett raffinerat bedrägeri
Elobey, Annobón y Corisco
Deutsche Ozean-Rhederei
Afghanska besvärligheter
För hembygdssamlingen: 
Järnvägskarta
Post från Julön
Föreningsnytt

I varje nummer
6    Ordföranden har ordet
8    Styrelsen informerar
9    Klubbat på auktion
12  Filatelistens samlarskola
30  Nya nordiska utgåvor
34  All världens frimärksländer
52  Firardags
53  Tävling
54  Samlarannonser
56  Sammanträden
59  Kalendarium
60  Annonser

Nästa nummer
kommer ut den
4 februari

Innehåll Dessutom
Peter Nordin berättar i det 
här numret om rek-etiketter 
från Älvsborgs län.

Lokalpostens makulerings-
stämplar. Om Aktiebolaget 
Stadsposten, Stockholms 
Stadspost, Stockholms Pri-
vata Lokalpost, Firma Pa-
ket-Transport Gösta Lindhé 
och Firma Paket-Transport 
B. Nyberg av Gertrude Alm-
quist-Bois.

Vykortsgalleri nummer 75 – 
Tecknade fordonskort. John 
Fritz visar sina personliga 
favoriter.

Posten & Kriget. Kjell Nil-
son redogör den här gången 
för valutakontrollen. Den 
innebar ny behandling av 
värdeposten.
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Ordföranden
har ordet

Ordförande:
Rikard Azelius
Otto Lindblads väg 13, 224 65 Lund
Rikard.Azelius@vinge.se
Vice ordförande:
Lars Nordberg
Maskinmästaregatan 2, 233 43 Svedala
Ulf Nilsson
Riksvägen 4, 241 94 Hurva
Ivan Forsgren
Åldermansvägen 36, 904 21 Umeå
Jan Palmén
Hjortstigen 4, 518 41 Sjömarken
Cajsa Ojakangas
Hjärnegatan 6, 3 tr, 112 29 Stockholm
Lars-Håkan Jonasson
Coromantvägen 28, 862 40 Njurunda
Revisorer:
Jan-Olof Ljungh
Falsterbovägen 100, 239 40 Falsterbo
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/

Gränsföreningen för filatelins främjande
www.sff.nu/gf/
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:
http://slaniasamfundet.se
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

När jag skriver detta har pan-
demin fått ny fart igen. Smitt-
spridningen har ökat markant 
och nya restriktioner har in-
förts. Inga offentliga möten 
med f ler än åtta personer 
tillåts. Detta innebär givetvis 
att det inte går att genomföra 
evenemang eller möten i våra 
föreningar. Det är tråkigt men 
vi måste givetvis anpassa 
oss till detta och var och en 
måste göra vad den kan för 
att minska smittspridningen.

Jag läste precis i dagstid-
ningen att man räknar med 
en topp i belastningen på 
sjukhusen i Skåne över jul- 
och nyårshelgen. Hoppet står 
nu till att ett vaccin visar sig 
vara effektivt och att vaccine-
ring kan påbörjas i början av 
nästa år. Även om detta sker så 
tar det nog lång tid innan allt 
kan återgå till det normala. Vi 
får nog ställa in oss på en vår 
som liknar det vi nu har gått 
igenom.

Detta innebär att vi får fort-
sätta med vår hobby på våra 
kammare. Det finns ju många 
auktioner med mera på nätet, 
inte minst på Samlamera, 
som man kan bjuda på. Det 
är intressant att konstatera 
att pandemin har medfört en 
vidare digitalisering av fri-
märksauktionerna, inte minst 
så att man via dator kan vara 
med live.

Inom Förbundet söker vi nu 
en kanslichef som kan ta vid 
när Per lämnar tjänsten. Vi 
har publicerat en annons och 
vi har redan fått in intresse-
anmälningar. Tanken är att 
förbundskansliet kan flyttas 
till den ort där vår nya kansli-
chef bor.

Som framgår av vår annons 
rör det sig om en tjänst som 
är gemensam med Sfu där 
tanken är att varje förbund får 
en halvtidstjänst. Många av 
arbetsuppgifterna är likartade 
i de båda förbunden.

Diskussionerna med Sfu har 
varit mycket positiva och jag 
hoppas att det framtida sam-
arbetet med ett gemensamt 
kansli kan bana vägen för 
ytterligare samarbete mellan 
förbunden. Vi arbetar ju trots 
allt mot ett gemensamt mål.

Det drar ihop sig mot jul 
och jag hoppas att alla, trots 
restriktionerna, får en riktigt 
god jul och ett gott nytt år.

Rikard

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

Julauktion                      17 dec 2020
Auktion 381                    21 jan 2021
Auktion 382                    18 feb 2021
Auktion 383                    18 mrs 2021
Kvalitetsauktion 385     27 maj 2021

Välkommen till Julauktionen och vårens auktioner i Stockholm! Samt-
liga kommer att vara live och du kan följa med hemifrån med din dator, 
platta eller telefon.
Vi söker inlämningar för vårens auktioner. Välkommen att kontakta oss!
Vi har nu ännu bättre möjlighet att sälja dina objekt till bra pris. 
Vår nya site har mottagits mycket positivt och vi når ut till rekordmånga 
kunder över hela världen.

Detta objekt kommer att säljas på auktin 381 i januari     Utrop 8000:-
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Styrelsen har haft telefonmöte. Utöver det lö-
pande styrelsearbetet kan följande rapporteras:

Pandemin fortsätter begränsa möjligheterna till 
möten och mässor. Även frimärkets dag har tyvärr 
måst ställas in.

Avin på medlemsavgiften kommer i år tillsammans 
med tidningen, så missa inte denna.

Förbundet har utannonserat tjänsten som kanslichef 

då Per Bunnstad går i förtjänstfull pension.

Kostnaden för utgivandet av Filatelisten är den 
högsta enskilda kostnaden i förbundets budget och 
styrelsen har under hösten diskuterat möjligheten 
att kostnadseffektivisera utgivandet. 

Filatelisten kommer att ges ut som vanligt och sty-
relsen arbetar vidare med frågan och tar tacksamt 
emot idéer.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen informerar

En bit in i januari får vi alla förtjänsttecken till 
SFF-kansliet för dem som varit medlemmar i 25, 
40 respektive 50 år i oavbruten följd.

Det handlar om de som gick med i förbundet 1995, 
1980 respektive 1970. Totalt är det lite över 100 
medlemmar och flest för 40 års medlemskap.

Utmärkelsen för 25 år är förbundets nål, 40 år silver-
medalj och 50 år guldmedalj.

För att vara berättigad till utmärkelse gäller att man 

betalat sin medlemsavgift för 2021 och att man gör 
det i god tid så att vi hinner beställa plaketter.

Namn på alla pristagare presenteras i nummer 1 av 
Filatelisten som beräknas utkomma den 4 februari 
2021. 

Utmärkelserna skickas till respektive förening 
och är man inte med i någon förening så postas 
utmärkelsen till mottagarens hemadress.

Förbundskansliet

Över 100 får utmärkelser

Frimärkets Dag med den 14 november som hu-
vuddag fick ställas in på grund av farsoten kallad 
coronapandemin. Likadant har det varit med en 
stor del annan planerad mötesverksamhet.

Frimärkets Dag kommer eventuellt att arrangeras en 
bit in på nästa år som en samlad dag eller enskilda 
dagar av de olika föreningarna.

Om inte detta går får vi nog räkna med att vänta 
till ordinarie Frimärkets Dag för 2021, preliminärt 
i november.

Från förbundskansliet hoppas vi kunna presentera 
mer information så snart sådan finns. Lättast finner 
man sådan på www.sff.nu/fd.

Per Bunnstad
Förbundskanliet

Inga evenemang på Frimärkets Dag

Wallentuna Frimärksklubb gjorde fin PR inför 
Frimärkets Dag. I Vallentuna Kulturfönster be-
rättade man om evenemanget som tyvärr fi k skjutas 
på framtiden.
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När denna artikel skrivs så är det väldigt många 
svenska auktioner på gång, eller har just varit. 
Den stora auktionen är Frimärkshusets Becke-
man-auktion del III i slutet av november. När 
detta läses så har auktionen varit och ni vet om 
det blev succé igen! Men även Philea har haft 
sin auktion efter att detta har skrivits och även 
där fanns många bra objekt. Resultaten från 
dessa får vi återkomma till nästa nummer.

Solna Frimärkshandel
Solna Frimärkshandel hade sin höstauktion den 20 
oktober och katalogen innehöll flera intressanta 
och spännande objekt. Det första frimärksobjek-
tet, efter en del mynt, var en 3-skilling stämplad i 
Gefle den 24 augusti 1856 och det var ett trevligt 
och snyggt frimärke. Utropet var 12 000 kronor 
och det slutade på 19 500 kronor.

En intressant tryckvariant på en 12 öre ringtyp var 
ett partiellt tydligt dubbeltryck. En variant som en-
ligt uppgift inte finns med i Facit. Märket var ock-
så snyggt stämplat i Stockholm i december 1884, 
Den såldes för 3 100 kronor, och det var nog den 
nya ägaren glad för.

Ett otandat färgprov på 4 öre ”Öletiketten” (Facit 
nr 64), i färgen brunröd och gulaktig orange, sål-
des för 14 500 mot ett utrop på 8 000 kronor. En 
samling, mer eller mindre komplett från 1855 till 
2003, med väldigt många snygga stämplade mär-
ken hade ett utrop på 40 000 kronor och den såldes 
för 48 000 kronor.

Malmö Frimärkshandel
Höstens stora auktion hos Malmö Frimärkshandel 
var den 23 oktober, och generellt sett var resultatet 
bra. Som vanligt innehöll katalogen många objekt 
från ett stort antal olika länder, men merparten av 
objekten var svenska.

Ser man på resultaten från mynt- och sedelavsnittet 
så verkar detta ha gått väldigt bra, eller så var utro-
pen lågt satta. Många såldes för höga priser och en 
del långt över utrop.

Det fanns ett litet vackert 4-skillingsbrev där mär-
ket var makulerat med ett bläckkryss och skickat 
från Lund till Malmö den 4 juni 1857. Då järnvägen 
mellan Malmö och Lund invigdes i slutet av 1856 

och att brevet är bläckmakulerat så talar mycket 
för att detta brev är ett järnvägspostbrev, och i så 
fall mycket ovanligt. Tyvärr fans det ingen anteck-
ning på brevet om detta, som det ibland gör. Detta 
gjorde nog att den nya köparen endast behövde 
betala 1 600 kronor för brevet, medan utropet var 
1 000 kronor. Hade anteckningen funnits om att 
det verkligen skulle ha medföljt järnvägsposten 
hade priset blivit ett annat.

Som vanligt fanns det många vackra märken med 
lyx/praktstämplingar och en del av dessa såldes 
också till bra priser. Slutpriserna finns på deras 
hemsida.

Engers frimerken
Den norska auktionsfirman Engers frimerken har 
funnits med länge och de har ofta två auktioner per 
år. Den senaste och sista auktionen var nu nummer 
119, och med ålderns rätt så har ägarparet beslutat 
att detta skulle bli den sista auktionen.

Under årens lopp har de även haft en hel del myck-
et bra svenska objekt, även om tyngdpunkten själv-
klart ligger på det norska materielat. Men Engers 
har bland annat haft en del bra vapenbrev under 
de senaste åren som nu finns i svenska samlingar. 
Den sista auktionen blev av den 30–31 oktober, 
och katalogen var nog minst dubbelt så tjock mot 
vad den brukar vara.

Även i denna sista katalog fanns en del roliga 
svenska objekt. Förutom cirka 50 objekt med skil-
lingmärken, en del hade riktigt snygga stämpling-
ar, så fanns det ett brev i andra viktklassen skickat 
från Alingsås i mars 1858 till Skara. Brevet är 
frankerat med en 8-skilling och stämplat riktigt 
snyggt med Alingsås fyrkantstämpel, en stämpel 
som inte är helt vanlig. Utropet var satt till 2 500 
norska kronor, och klubban föll vid 3 250 norska 
kronor. Ett pris som den nya ägaren borde vara 
nöjd med.

Den här månadens pris för 55 och 80 öre Medal-
jong, de så kallade Värnamomärkena, på små klipp 
är 19 750 norska kronor per styck. Den dagsaktu-
ella växelkursen för en norsk krona är nog ungefär 
0,95 svenska kronor. Så med växelkursen och pro-
visionen så blir väl detta ungefär 22 500 svenska 
kronor per styck.

Klubbat
på auktion

~ Fredrik Ydell ~

Många auktioner
på en gång
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Frimärkshuset – Beckeman del III
Så var det dags för del tre i Beckemans försäljning. 
Detta sker den 28 november. Som vanligt består 
katalogen av 400 objekt, och som vanligt är det 
många fantastiska objekt som de flesta bara kan 
drömma om, och ett fåtal kan köpa.

Det första objektet som nu säljs är ett ostämplat 
par av 3-skillingen i c-nyansen med hörnmarginal-
pappret kvar. Ett vackert och välkänt objekt som 
har suttit i många stora samlingar. Utropet är satt 
till 350 000 kronor, och det kommer säkerligen 
bli sålt. Ett liknande objekt finns också på 6-skil-
lingen, i a1-nyansen. Även detta ostämplat och i par 
med marginalpappret kvar. Även det har utropet 
350 000 kronor.

Ett av de snyggaste skillingbreven vi känner till är 
nu till salu. Detta är ett brev skickat från Piteå i maj 
1857 till London, med den härliga frankeringen av 
en 24-skilling (c-nyansen) och fyra stycken 3-skil-
lingar (i 1b-nyansen). Det totala portot blir 36 skil-
ling, och det gäller för första viktklassen från Sve-
rige till Storbritannien under 1855 till 1858. Brevet 
är även väldigt snyggt stämplat i Piteå, vilket gör 
att brevet är väldigt vackert. Idag känner vi till tre 
liknande brev med denna frankering. Utropet är 
satt till 600 000 kronor.

Detta par av 3-skillingen med pappersmargina-
len kvar har ett utrop på 350 000 kronor hos Fri-
märkshusets auktion den 28 november.

Det finns även många snygga och vackra vapen-
brev till olika länder, men även en del trevliga 
inrikesbrev finns också. Här borde nog de flesta 
samlare kunna hitta något som passar. Vi får åter-
komma till dessa efter auktionen och då även redo-
visa slutpriserna för dem. Skall dock nämna ett va-
penbrev till den svåra destinationen Singapore från 
Wimmerby i december 1862, med frankeringen en 
24 öre vapen, en 20 öre vapen samt två 50 öre va-
pen. Utropet ligger på 60 000 kronor, men kommer 
säkerligen att sluta på en annan prisnivå.

Samlare av 20/30 har tre olika objekt att välja mel-
lan; ett ostämplat med utropet 30 000 kronor, ett 
stämplat men med den ovanliga varianten spegel-
tryck som har ett utrop på 30 000 kronor, samt ett 
klipp tillsammans med en 5-öring med ett utrop på 
25 000 kronor.

Som vanligt finns det också många och sällsynta 
provtryck, färgprover, gravyrprover, gravyrav-
drag, plåtprover och liknande varianter på flera 
olika frimärksserier, men kanske främst på Oscar 
II. Här kommer det säkerligen bli väldigt höga pri-
ser på många av dessa.

En annan försändelse som också säkerligen kom-
mer att få ett betydligt högre slutpris än utropet 
är ett inrikes adresskort för postförskott som är 
frankerat med 80 öre Medaljong, alltså med 80 
öre Värnamofrimärket. Och detta är en av de få 
försändelserna med detta märke. Utropet ligger 
på 50 000 kronor, och slutpriset blir nog minst det 
dubbla.

Philea
Phileas stora höstauktion sker den 26 november, 
och katalogen innehåller många riktigt bra saker. 
Bland annat kommer Esbjörn Jansons stora sam-
ling Bältesspännarfilateli del II. Den första delen 
av denna mycket stora samling gick bra och en del 

Ett fantastisk snyggt och sällsynt brev från Piteå 
till London 1857. Kan knappast bli snyggare! Säljs 
hos Frimärkshuset. Utrop 600 000 kronor.
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väldigt höga slutpriser uppnåddes. Nu kommer del 
II, och den är dock inte lika omfattande som del I. 
Denna del består mest av stämpelpapper och stäm-
pelmärken.

Philea har också lyckats få in utställaren Klaus  
Michtners svenska trycksaksexponat. Och nu 
styckas denna upp och del 1 sker nu den 26 no-
vember. Denna samling har fått guldmedalj så sent 
som på utställningen Malmex 2018.

I samlingen finns flera snygga och sällsynta tryck-
saker till utlandet under vapenperioden. Och dessa 
är mycket ovanliga. Till exempel två brev med 
frankeringen 5 plus 9 öre vapen till både Tyskland 
(1862) och till Italien (1867). Båda har ett utrop på 
25 000 kronor styck.

Även det ovanliga trycksaksportot 11 öre till 
Frankrike finns med, en 5 öre vapen och två styck-
en 3 öre Liggande lejon. Det finns nog inte mer än 
tre liknande brev med detta porto till Frankrike. 
Utropet är satt till 25 000 kronor. Sammanlagt 
finns det cirka 60 olika försändelser från denna 
samling som nu säljs.

Samlare av försändelser till svåra destinationer har 

mycket att se fram emot. Det finns många roliga 
och posthistoriska försändelser till olika exotiska 
länder, till exempel Sydafrika (1873, obetalt brev, 
med utrop 8 000 kronor), Australien (1885, obetalt 
brev, utrop 20 00 kronor), Australien (1888, obetalt 
brev, utrop 13 000 kronor) etc etc. Vi får återkom-
ma mera utförligt efter auktionen.

Detta sällsynta ”Adresskort till Inrikes postför-
skott” med 80 öre Medaljong har ett utrop på 
50 000 kronor. Det säljs på Frimärkshusets auk-
tion den 28 november.
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Flera gånger under senare tid har jag noterat 
hur ett souvenirblock innehållande fyra olika 
frimärken har sålts för cirka tio kronor på en 
elektronisk auktionssajt medan exakt samma 
serie med fyra lösa frimärken har sålts för det 
femdubbla. Man kan verkligen fråga sig var 
logiken finns i detta handlande.

Kanske hänger det samman med att souvenirblock 
kan vara ganska stora till formatet varför de är be-
svärliga att hantera och de kan dessutom lätt drabbas 
av veck eller andra skador.

Ett av de första souvenirblocken gavs ut av Lux-
emburg år 1923 för att fira prinsessan Elizabeths 
födelse. Sedan dess har det kommit väldigt många 
block och vi kan genast konstatera att dessa objekt 
i högsta grad är riktade till oss frimärkssamlare. De 
har ofta getts ut för att finansiera frimärksutställ-
ningar och liknande arrangemang.

Ett souvenirblock består i allmänhet av ett eller 
flera frimärken med ibland en dekorativ ram och/
eller förklarande text. De kan vara både tandade 
och otandade och försäljningspriset är ibland något 
högre än frimärkenas nominella värde. I normalfal-
let har de frimärken som ingår i blocket också getts 
ut som lösa frimärken.

USA UPU-kongressen 1989.

Det är inte helt ovanligt att ett block har fått ett motiv 
som kompletterar en serie vanliga frimärken. Up-
penbarligen är detta ett sätt att få ytterligare objekt 
att marknadsföra till världens samlare.

Liberia frimärket 100 år 1960. Blocket har samma 
motiv som frimärksserien men en annorlunda valör.

Det finns också utgåvor som endast har getts ut i 
form av ett souvenirblock. De har oftast sålts för att 
uppmärksamma viktiga jubileer eller stora evene-
mang som frimärksutställningar.

På senare tid har det blivit allt vanligare att ge ut 
serier i form av små ark som ser ut som souvenir-
block. År 2019 gav lokalposten på den engelska ön 
Lundy ut en serie på sex frimärken med två olika 
valörer. En valör var avsedd för A-post och den 
andra för B-post. Det kan tyckas vara opraktiskt 
att ha två olika valörer i samma ark och det har 
sin giltighet. De ansvariga hade tänkt sig att arken 
skulle kunna delas för att kunderna skulle kunna 
köpa exakt de valörer som behövdes för att frankera 
brev och vykort. Samtidigt kan man se utgåvan som 
ett souvenirark.

Upplägget är tämligen identiskt med det block som 
Sverige gav ut år 1969 för att hedra konstnären Ivan 
Aguéli. Även i detta fall handlar det om sex frimär-
ken med två olika valörer: 55 och 45 öre.

Filatelistens
Samlarskola

Nr 
217

Souvenirblock
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Var i hela världen..
Frimärken från Japan, Kina eller Korea tillhör de kategorier som oftast skapar 
identifieringsproblem för oss samlare. Det är inte ovanligt att japanska frimärken 
listas som kinesiska eller vice versa på våra elektroniska auktionssajter. Speciellt 
komplicerat kan de bli när frimärkena är utgivna under den japanska ockupationen 
av Kina under andra världskriget.

Det här visade märket gavs ut under den japanska ockupationen av Shanghai och Nanking år 1944. 
Frimärket visar en kartbild över de tidigare utländska koncessionerna i Shanghai. I min Michelkatalog 
listas detta frimärke i slutet av Japanavsnittet tillsammans med ett stort antal andra ockupationsutgåvor.

Christer Brunström

Länge var det svenska postverket mycket försiktigt 
med att ge ut souvenirblock, även om det har kommit 
några för att bland mycket annat uppmärksamma 
kungliga evenemang av olika slag. Här har nog 
tanken varit att de skulle vara just minnessaker 
och inte primärt avsedda att användas som porto.

År 2004 introducerade Posten en helt ny serie 
av souvenirark som innehåller allt från fyra till 
nio frimärken med samma motiv. Motivet är 
identiskt med ett vanligt frimärke utgivet vid 
samma tidpunkt. Den stora skillnaden är att dessa 
arkmärken är fyrsidigt tandade. Redan namnet på 
produkten – souvenirark – anger att de är avsedda 
för samlarmarknaden. Dessutom är dessa ark något 
dyrare än frimärkenas nominella värde.

Trots låga upplagor kan nog flertalet ark köpas 
till strax över det nominella värdet. Det stora 
undantaget är det ark som 2005 uppmärksammade 
Greta Garbo. Det slutsåldes mycket snabbt och har 
idag ett katalogvärde på hela 1 000 kronor.

De ovan beskrivna souvenirarken är vackra men 
formatet är tämligen stort. Det behövs i princip ett 
albumblad för varje ark. När detta skrivs har det 
kommit runt 30 olika ark vilka skulle kunna utgöra 
en specialsamling.

Väldigt få av dessa souvenirarksmärken har använts 
på brukspost under kurseringstiden, varför vackert 
stämplade brev och singelmärken torde vara mycket 
svåra att komma över.

Jag inledde detta nummers Samlarskola med att 
peka på hur souvenirblock ofta kan köpas för en 
spottstyver, men det är inte alltid fallet. En del block 
är extremt värdefulla, och det gäller inte minst de 
block som gavs ut under kulturrevolutionen i Kina.

År 1962 gav Kina ut en serie på åtta valörer 
som uppmärksammar skådespelarkonst. Serien 
finns både tandad och otandad och av den senare 
varianten kom endast 10 000 kompletta satser, vilket 
är mycket lite för kinesiska förhållanden.

Utgåvan kompletterades med ett souvenirblock 
som fick en upplaga på 20 000, och det är något av 
en raritet inom Kinas moderna frimärksutgivning. 
Många av dessa block har köpts av kinesiska 
investerare och det drev för några år sedan priset 
till astronomiska nivåer. Numera har prisnivån för 
denna period av Kinas frimärksutgivning minskat 
kraftigt, men blocket är fortfarande värdefullt.

Det hör till historien att kvaliteten är avgörande för 
ett riktigt högt pris.

Christer Brunström
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I förra numret så var vi i Asien och Indonesien, 
en världsdel där vi känner oss väl hemmastadda 
efter 35 år. Jag återkommer med fler asiatiska 
länder, men nu ska det handla om Sydamerika 
och landet Argentina.

Vi har vid flera tillfällen rest runt i denna världsdel 
och Argentina med huvudstaden Buenos Aires har 
mycket trevligt att bjuda på. Utöver mat och ett gott 
öl (Kilmes) så kan man njuta av tango som dansas 
överallt på gator och torg.

När kvällen kommer så läggs det ut tunna plywood-
skivor på gågatorna i centrum, en stereo ställs fram 
och sedan uppträder professionella dansare och man 
betalar vad man vill.

I Buenos Aires ligger världens bredaste stadsgata, 14 
filer mitt i centrum. Man kan också besöka stadens 
Necropol, den mest fantastiska kyrkogård jag 
någonsin sett. Stadens centralpostkontor letades upp 
och besöktes, och några frimärksserier inhandlades. 
Och här följer bilder från Argentinas huvudstad.

Världens postkontor och brevlådor Nr 8
Av John Fritz

Interiör från postkontoret i Buenos Aires med 
postkassorna.

Här fanns också en bra filateliavdelning, där man 
sålde många års utgåvor.

En vacker brevlåda vid den pampiga entrén till 
postkontoret.

Kvällens underhållning i Buenos Aires, tango i 
gatuhörnen.
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2007 gavs detta 
vackra märke ut 
med en ballong 
som svävar över 
Rio De La Plata, 
ett deltaområde 
och bukt mellan 
Ur u g u a y  o c h 
Argentina.

Inne i avgångshallen på den internationella flyg-
platsen fanns en byst av vår svenska hjälte Raoul 
Wallenberg.

På kyrkogården vilade Eva Peron (Duarte) som 
var gift med president Juan Peron och vars liv 
skildrades i musikalen Evita.

Ett vackert block utgivet 2003 föreställande Otto 
Nordenskjöld och hans fartyg Antarctic. Han föddes 
i Hässleby socken i Småland och var den som gjorde den första svenska Antarktisexpeditionen.

Sällskapet för svensk posthistorisk dokumen-
tation, SSPD, bildades år 1970 och firar alltså 
50-årsjubileum i år.

SSPD är en riksförening inom Sveriges Filatelist-
förbund för samlare som ställer ut, dokumenterar 
och publicerar ny kunskap om svensk posthistoria.

En del av 50-årsfirandet är en jubileumsutställning 
där medlemmarna visar smakprov ur sina sam-
lingar. Utställningen skulle visats i inbjuden klass 
på Nordia 2020, men eftersom Nordia ställts in visas 
utställningen istället digitalt, på filatelistförbundets 

utställningssajt Netex: http://netex.se/sspd-50-ar

Förutom en presentation av sällskapet ingår 24 
enramsexponat som visar olika sätt att samla och do-
kumentera svensk posthistoria – med en och annan 
internationell utvikning. Det ingår både utdrag ur 
större utställningssamlingar, mindre presentationer 
och förhandsvisningar av nya projekt.

Ett posthistoriskt smörgåsbord där det förhopp-
ningsvis finns något för alla. Välkomna att titta, 
hälsar SSPD.

Per Gustafson

SSPD:s utställning blev digital
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Jag har nog ibland tänkt att det någon gång 
måste drabba även mig och nu har det blivit 
verklighet – ett bedrägeri av stora mått genom-
fört av signaturen Samlingshörnet på Tradera.

Som bekant har världen genomgått en alldeles 
enorm digitalisering och väldigt mycket verksam-
het har flyttat ut på nätet. Detta gäller naturligtvis 
även frimärkshandel och frimärkssamlande. Flera 
digitala plattformar som Tradera och Samlamera 
erbjuder privatpersoner möjligheten att köpa och 
sälja frimärken och allt annat.

Nu är ju Internet en rummelplats även för oärliga 
personer och yrkeskriminella av större eller mindre 
dignitet. I skydd av anonymitet ägnar sig många 
användare av sociala medier åt verbala attacker och 
hot om utpressning mot andra människor. Andra 
försöker tjäna pengar på dataintrång – på det hela 
taget är ”nätet” en tämligen laglös plats.

I början av oktober 2020 hittade jag på Tradera ett 
objekt som fångade mitt intresse. Det var en serie 
från Antigua och det var främst högvalören £1 
som jag sökte. Utropet var rimligt och säljaren – 
Samlingshörnet – hade flera goda omdömen. Det 
fanns därför ingen större anledning att ana ugglor 
i mossen.

Auktionen avslutades den 12 oktober 2020 och jag 
fick objektet för 450 kronor plus 11 kronor porto-
kostnad. Jag betalade omgående helt enligt Traderas 
anvisningar med PayPal.

Men när jag sedan kollade säljarens andra erbju-
danden började jag få onda aningar, och lyckligt-
vis valde jag att inte lämna några ytterligare bud. 
Samlingshörnet erbjöd nämligen under perioden 
12–15 oktober 2020 cirka 570 objekt från bland 
annat brittiska kolonier, Kina och Monaco. Det var 
riktigt bra material och det mycket låga startpriset 
på 13 kronor garanterade säkert en alldeles utmärkt 
försäljningsstatistik.

En annan köpare har rapporterat att han drog öronen 
åt sig när säljaren inte ville leverera de märken för 
2 000 kronor som han köpt den 12 oktober. Samma 
köpare hade vunnit frimärken för ytterligare 20 000 
dagen efter. Säljaren yrkade på betalning av hela 
beloppet före leverans, trots att köparen hade betalt 
2 000 kronor för sina inköp den 12 oktober.

Det har uppskattats att den totala försäljningen 
uppgick till runt 250 000 kronor, men Samlingshörnet 
hade uppenbarligen inga frimärken att leverera.

Säljaren har varit registrerad på Tradera sedan juli 
2018 och när man tittade på omdömena så var de 
positiva. Kanske var det ett noggrant planerat sätt 
att förbereda en större kupp? Hela systemet bygger 
ju på att säljare och köpare kan visa upp positiva 
omdömen.

Säljaren hade dessutom inkluderat en bild på en 
hylla fylld med en stor mängd frimärksalbum 
för att ge intrycket att det handlade om att sälja 
av en större samling. Det som fick mig att bli 
riktigt misstänksam var säljarens hänvisning till 
medlemskap i RPSL som skulle vara en garant för 
hans pålitlighet. RPSL är som bekant akronymen 
för Royal Philatelic Society London.

Jag är medlem i RPSL, och när jag kollade i den 
nyanlända medlemslistan fanns naturligtvis inte 
det uppgivna namnet med. Efter någon vecka sände 
jag (enligt Traderas anvisningar) en förfrågan till 
säljaren och fick då följande svar som här återges 
ordagrant: ”Förlåt men som jag skrev skickar en 
gång i veckan pga Corona och det var idag jag 
skickade massa post nyss med dottern sen jag är i 
riskgrupp tyvärr så hon var som hämtade de framför 
dörren och lämnade hos ombud så du skall få den i 
veckan tack för förståelse Mvh Sabbe.”

Trots meddelandet kom det inte några frimärken. 
Brevlådan förblev alltså tom och när jag efter 
någon tid kontaktade Tradera fick jag tipset att 
vänta ytterligare några dagar eftersom brev ibland 
försenas i posten. Jag kunde också konstatera att 
det inte kom några omdömen från nöjda köpare.

Men plötsligt dök det upp positiva omdömen för 
tre billigare objekt som Samlingshörnet faktiskt 
hade levererat och som också hade sålts den 12 
oktober. Var detta möjligen ett sätt att förhindra 
en kommande anstormning av negativa omdömen?

Sista veckan i oktober fylldes säljarens sida med 

Ett raffinerat bedrägeri
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mängder av negativa omdömen. Man rapporterade 
att inga frimärken hade anlänt och att säljaren inte 
besvarade vare sig epost eller telefonsamtal. Många 
hade betalt betydande belopp till Samlingshörnet.

Nya kontakter med Traderas kundtjänst besvarades 
undvikande. De kunde inte göra något eftersom 
det var en fråga mellan säljare och köpare. Jag 
rekommenderades dock att kontakta PayPal för att 
rapportera ärendet.

En köpare etablerade en grupp som fick namnet 
Traderascam, och snart strömmade olika vittnesmål 
in. Många gjorde polisanmälningar eftersom det 
blev allt mer tydligt att det handlade om ett allvarligt 
brott.

När det väl kommit ett stort antal negativa omdömen 
valde Tradera att stänga av säljaren den 29 oktober, 
utan att ge några närmare detaljer om orsaken. Jag 
fick nog intrycket att Traderas kundtjänst ville 
frånsvära sig allt ansvar för det inträffade.

Niclas Hjelm, säkerhetschef på Tradera, beklagade 
det som hänt men kom långt om länge med en längre 
förklaring till företagets agerande. Han framförde 
att det oftast finns en naturlig förklaring till att köpta 
objekt inte levererats. Det kan vara sjukdom eller 
något personligt trauma.

Hjelm menade vidare att Tradera gör allt för 
att förhindra att oseriösa säljare får tillgång till 
plattformen genom bland annat Bank-ID. Vi fick 
också veta att Tradera lämnade in en polisanmälan 
den 5 november och att man hoppas att de ansvariga 
kommer att ställas inför rätta.

Man kan fråga sig var alla bilder och beskrivningar 
kom från. Totalt handlade det om cirka 570 bilder 
och beskrivningar. Min teori är att Samlingshörnet 
helt enkelt har stulit bilder som har lagts ut på nätet 
av helt legitima frimärkshandlare. I de beskrivande 
texterna fanns både katalognummer och värden. 
Det är nog ganska lätt att ”knycka” bilder på detta 
sätt, och detta kriminella förfarande har tidigare 
förekommit på eBay och andra elektroniska 
auktionssajter.

På Tradera framgår det vem som döljer sig bakom 
signaturen. Säljaren – Sabbe – hade nyligen flyttat 
från Stockholmstrakten till en adress i Orsa, där 
han delar en fyrarummare med två andra personer. 
Det har också framgått att han är ägare till tre bilar.

Är det Sabbe som är Samlingshörnet eller är han 
bara ”målvakt” för bakomliggande kriminalitet? 
Man kan hoppas att polisanmälningarna leder 
till åtgärder och att alla drabbade får tillbaka sina 
pengar. En kvarts miljon är trots allt ett betydande 
belopp.

Jag rapporterade naturligtvis ärendet till PayPal 
som registrerade det och bad mig att göra ytterligare 
försök att kontakta säljaren. Det kom inga svar från 
Sabbe, varför jag, liksom många andra, gjorde en 
polisanmälan.

Den 5 november meddelade jag PayPal att inga 
frimärken hade anlänt, att jag inte kunnat få 
kontakt med säljaren och att Tradera stängt ner 
kontot Samlingshörnet. Redan dagen efter kom 
meddelanden från både Tradera och PayPal att hela 
beloppet skulle återbetalas. Man kan förmoda att 
PayPal kommer att kräva tillbaka pengarna från 
Samlingshörnet på något sätt.

Jag har använt mig av Tradera i mer än tio år och 
tidigare aldrig råkat ut för något liknande. Det 
är i högsta grad en verksamhet som bygger på 
förtroende mellan säljare och köpare och som nog 
fungerar mycket väl i nästan alla transaktioner. 
Det kan förekomma förseningar i posten och 
någon enstaka gång kan en försändelse komma 
bort. Säljarna är mycket angelägna om att få goda 
omdömen, varför de gör sitt yttersta för att lösa 
eventuella problem.

När detta skrivs har flera polisanmälningar lämnats 
in. Jag kan bara berömma den medarbetare på 
Polisen som jag har varit i kontakt med. Hon gjorde 
sitt yttersta för att sätta sig in i ärendet. Om Polisens 
utredare sedan tar sig an fallet och om det kommer 
att leda till åtal återstår att se.

Christer Brunström

Nästa år höjs portot för brev upp till 50 gram med 
en krona, från elva till tolv kronor.

Höjningen kommer som ett svar på det intäkts-
bortfall som följer av minskade brevvolymer.

För knappt ett år sedan höjdes portot från nio till 
elva kronor.

Regeringen har beslutat om direktiv för att utreda 
hur posttjänsten ska kunna finansieras i framtiden. 

Portot höjs igen
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Den västgötska utf lykten som påbörjades 
med Skaraborgs län fortsätter idag då vi ska 
titta på södra och västra Västergötland, som 
tillsammans med Dalsland fram till 1997 
utgjorde Älvsborgs län, för att sedan ingå i det 
större Västra Götalands län. Bland länets större 
orter hittar vi bland annat städerna Alingsås, 
Borås, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg.

Här ser vi rek-etiketter 
f rån Älvsborgs fem 
städer, där etiketten 
från residensstaden Vä-
nersborg har den gamla 
stavningen med e istället för ä.

Även Älvsborgs län är ganska förskonat från 
feltryckta etiketter. Egentligen finns det bara ett 
riktigt exempel när det blivit fel, på en etikett från 
Varnumskulle. Utöver denna kan man hitta ytter-
ligare en rek-etikett som får räknas till kategorin fel 
och fadäser, men här är felet mer begripligt.

N ä r  Va r n u m s k u l l e 
öppnade 1917 fick man 
felaktiga rek-etiketter 
med ett a på slutet istället 
för sitt e. Förmodligen 
använde man alla dessa innan man beställde nya, 
eftersom alla de rek-etiketter av typ 3 som jag har 
sett från poststationen har den felaktiga stavningen.

Poststationen Torskog namnändrades till Torrskog 
omkring årsskiftet 1895/96. De första rek-etiketter 
man fick (med stora siffror) hade också den nya 
stavningen.

När man så någon gång omkring 1907 beställde 
nya rek-etiketter (med små siffror) fick man en 
leverans med den gamla stavningen, drygt tio år 
efter att den nya börjat gälla. Den gamla stavningen 
levde säkert kvar, så det är inte omöjligt att det 

helt enkelt blivit fel i själva beställningen. Det var 
kanske inte tryckeripersonalen som råkade göra fel 
den här gången.

Liksom i Skaraborg har poststationerna i Älvsborgs 
län vid många tillfällen fått låna in rek-etiketter 
från andra poststationer och därigenom skapat 
provisoriska rek-etiketter. Antingen har rek-
etiketterna hunnit ta slut innan de nya hunnit 
komma, eller så har poststationen bytt namn utan 
att nya etiketter har hunnit anskaffas. Exempel på 
det sistnämnda är när Trädet namnändrades till 
Blidsberg 3.

Visar här tre exempel på 
provisoriska etiketter, 
där poststationerna fått 
låna in rek-etiketter 
från närbelägna post-
stationer. Ulricehamns inlånade etikett från 
Brismene är gjord någon gång på 1910-talet. På 
1950-talet fick istället Ulricehamn låna ut rek-
etiketter, nu till Hökerum. När Ödskölt skulle 
läggas ned 1975 hann rek-etiketterna ta slut och på 
slutet, bland annat på alla beställda sistadagsbrev, 
kan man hitta den trevligt provisoriska etiketten, 
inlånad från Åmål.

De äldsta exemplen på provisoriska rek-etiketter 
är från Alingsås, som redan före 1910 fick låna in 
etiketter när de egna tagit slut. Tydligen tog det lång 
tid att få sina nya etiketter levererade för man har 
åter fått låna in från ännu en annan poststation. 
Förmodligen har det skett vid samma tillfälle, då 
samma gummistämpel använts. Först när dessa 
rek-etiketter hittas på brev kan vi avgöra vilka man 
lånat först, Floda station eller Östadkulle.

Rek-etiketter
Del 57 – Älvsborgs län



19xxc          19Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2020

Som jag tidigare skrev är provisoriet från Blidsberg 
3 ett exempel på när man velat ändra på ett äldre 
namn till ett nytt, eftersom poststationen döptes om 
från Trädet till Blidsberg 3. Intressant nog har man 
använt en gummistämpel som enbart visar det nya 
ortnamnet, inte filialpostkontorets nummer.

Avslutar exposén av 
provisoriska etiketter 
från Lerum. När Lerum 
döptes om till Lerum 1 
fortsatte man att an-
vända de gamla etiketterna, men ändrade bara 
till en etta för hand. Här ser vi att poststationen 
vid tillfället hade flera olika typer av etiketter 
samtidigt, som alla kom till fortsatt användning. 
Ibland brydde man sig inte ens om att ändra de 
gamla etiketterna, och då kan man bara veta att 
det är en provisoriskt använd rek-etikett genom att 
ha den på brev, här visat på brevet med etiketten 
av typ 8, Nr i groteskstil (brevbilden är beskuren).

Postalt kortlivade poststationer väcker alltid lite 
extra intresse hos den hembygdsintresserade. Den 
korta öppettiden innebär att inte så många postala 
objekt är kända, och inte minst postala objekt som 
beskriver tilläggstjänster som rekommendation 
är lite ovanligare. Visar överst i nästa spalt några 
exempel från Älvsborg på sådana intressanta rek-
etiketter.

Poststationen i Sämb 
var öppen ända från 
år 1875 fram till 1897. 
Eftersom rek-etiketter 
började användas först 
1895, blev det bara de två sista åren som post-
stationen använde denna nymodighet. Bäckedal 
var en poststation som var öppen 1902 till 1906, 
och när poststationen Jordfallet namnändrades 
till Bohus 1907 dröjde det bara ett och ett halvt 
år innan den drogs in vid utgången av 1908. En 
ny poststation med namnet Bohus öppnade sedan 
1910, men här användes rek-etiketter med en 
smalare stil på bokstäver.

Vill man leta efter modernare men kortlivade 
poststationer, kan man exempelvis gå till Kinna-
Örby, öppen under drygt tre års tid, 1964–67, 
innan den namnändrades till Kinna 3. Visade 
tidigare i artikeln en provisorisk rek-etikett från 
när Trädet namnändrades till Blidsberg 3. Efter 
namnändringen 1971 fanns poststationen bara kvar 
ytterligare två år, innan den lades ner, och dess rek-
etiketter kom att bli svåra och eftertraktade objekt.

Avslutar dagens utflykt med att visa ett exempel 
på en tillfällig poststation. Väljer mitt exempel 
från när det annordnades en frimärksutställning i 
Borås 1942.

Poststaionen lydde under 
frimärksavdelningen, 
PFFS, vilken inrättade 
detta tillfälliga försälj-
ningsställe.

Ifall du är intresserad både av reketiketter och av 
Älvsborgs läns posthistoria har jag sammanställt 
ett första utkast till en katalog över Älvsborgs rek-
etiketter. 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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Bruksstämplar: 
D e n  v ä n s t r a 
stämpelns mått 
är 27x14 mm, 
d e n  i  m i t t e n 
40x17 mm och den högra 42x15 mm. Den sistnämnde användes för utskick av större antal icke priori-
tära försändelser. Användningstid: företagets existenstid. Stämpelfärg: violett eller svart.

Korkstämplar: Dessa stämplar 
användes antagligen för tjänster 
där försändelsen inte inlämnades 
på huvudkontoret, där de ordinarie 
stämplarna fanns. Detta kunde vara 
fallet för bland annat paket, som 
lämnats in på någon av paketstatio-
nerna. Att jämföra med den Kungl. Postens användning av korkstämplar under den relevanta perioden.

Lokalpostens makuleringsstämplar
Del 32 – Aktiebolaget Stadsposten 1887–1889

Stockholms Stadspost 1889–1892 – Fortsättning
I förra delen saknades tyvärr följande bit: Omkring den 1 november 1889 togs företaget över av 
Maria Johansson som ändrade namnet till ”Stockholms Stadspost”. Redan den 12 februari 1890 
lämnade hon det vidare till M. W. Nilsson och C. G. Åhrman, som fortsatte aktiviteten åtminstone 
fram till 1892.

Specimen: Ett fåtal ark av den 
först levererade emissionen med 
danskt Ø annullerades med svarta 
tuschstreck direkt i arken. De var 
antagligen tänkta att användas i rek-
lamsyfte. Turstämpel VI: I mitten 
av december 1887 annonserades i 
pressen en utökning av antalet turer utöver fem. Den sjätte turen ansågs inte medföra något mervärde 
för kunderna och bestod endast en kort tid. Turstämplar: Det var viktigt att kunna bevisa med vilken 
tur försändelserna distribuerades, och när en försändelse inte kom med den förutsedda turen, slogs den 
nya tursiffran ovanpå den tidigare.

Stockholms Privata Lokalpost 1925–1927
På initiativ av R. W. Lindhé, tidigare innehavare av Göteborgs Privata Lokalpost, registrerades 
denna firma den 21 november och startades den 14 december 1925 av J. W. Wahlström och C. A. 
Westerberg. Den 22 oktober 1926 omvandlades firman till aktiebolag med C. A. Westerberg som 
direktör och C. O. Taube som postmästare. Efter R. W. Lindhés bortgång i januari avregistrerades 
firman den 12 mars och likviderades den 4 maj 1927. Firmans aktiviteter upprätthölls hela tiden 
ända tills sonen Gösta Lindhé förde över dem till firman Paket-Transport.

Flikstämpel: De båda sista siffrorna är samma som dagen i bruksstämpeln, betydelsen 
av de båda första är inte känd. Mått 9x5 mm. Användningstid: företagets existenstid. 
Stämpelfärg: svart.



21xxc          21Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2020

Bruksstämplar: Den stora bruksstämpeln från Stockholms privata 
lokalpost användes fortfarande i slutet av augusti 1927, den lilla över-
gavs något tidigare. 

Denna flikstämpel kommer från samma brev som 
stämpeln och bekräftar datumet. Notera att siffer-
grupperna är slagna separat.

Trycksaker och Korsband: Användes 
bland annat för att kringgå förbudet att 
hantera brevkort. Den första stämpelns 
mått: 40x7,5 mm, den andras 40x5 mm. 
Känd användningstid: 1925 och 1926. 
Stämpelfärg: violett.

Adressat okänd: Mått 40x5 mm. Stämpelfärg: violett.

Avsändar- och kontorsstämplar: Den enra-
diga stämpelns mått: 59x3 mm. Stämpelfärg: 
rödviolett. Här använd i stället för signatur 
på ett kortmeddelande. Den treradiga 
stämpelns mått: 80x17 mm. Stämpelfärg: 
mörkt blåviolett (svart). Här använd som 
avsändare på ett brevomslag skickat den 
24 december 1925.

Firma Paket-Transport Gösta Lindhé 1927–1929
Följefirman registrerades inte förrän den 23 april 1927 av Gösta Lindhé, son till R.W. Lindhé. Han 
tog över manskapet och allt material från Stockholms Privata Lokalpost. Övergången mellan de 
båda firmorna skedde utan avbrott och utan men för kunderna. Den 9 november 1929 avregistre-
rade han rörelsen och överlät den samma dag till sin syster Barbro Nyberg.

De för firman Paket-Transport speciellt framtagna bruksstämplarna speglar två av firmans huvudsakliga 
aktiviteter: lokalpost och reklampost. En stämpel för avdelning för paketpost är inte känd. Däremot 
fanns det en avdelning för reklamation viktig nog för att föra en egen stämpel. Dessa tre stämplar är i 
verkligheten lika stora: 50x20 mm. Känd användningstid: 1928. Stämpelfärg: svart.

Kontorsstämpel: Här använd för att autentisera ägarens namn-
teckning på ett brev. Mått: 50x7 mm. Användningstid: företagets 
existenstid. Stämpelfärg: violett.
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Angående datumen för registrering och avregistrering av här behandlade företag, se även Leif Bergmans 
artikel i tidskriften Bälespännaren nr 1-1979, där han redogör för sitt sökande i Riksarkivets gömmor. 

Avsändar- och kontorsstämplar: Utsnitt ur ett brev 
från 2 augusti 1928 med tre successiva firmaadresser. 
Den tryckta adressen är Jakobsgatan. Sedan flyttades 
firman till Saltmätaregatan (mått 63x7 mm, färg svart)
och därifrån till Norr Mälarstrand (mått: 36x10 mm, 
färg violett).

Firma Paket-Transport B. Nyberg 1929–1932

Göstas Lindhés syster Barbro tog över firman Paket-Transport och förde den vidare tillsammans 
med C. O. Taube. Firmans aktivitet omorganiserades med tiden och avregistrerades den 10 sep-
tember 1932, då ägarinnan startade företaget Reklamexpressen.

Från Barbro Nybergs, sedan gift Taube, Firma Paket-Transport är ingen användning av märken eller 
postala stämplar känd och den räknas inte till lokalposterna. Men det är viktigt att känna till den för att 
kunna förstå sammanhangen och tidsbegränsningen för användningen av märken och stämplar.

Synpunkter och kompletteringar, även angående 
tidigare avsnitt, tas tacksamt mot.

Gertrude Almquist-Bois
Epost: galmquist@t-online.de

Sveriges Filatelist-Förbund och Sveriges Fri-
märksungdom har nyligen genomfört ett utskick 
med temat ”Vi saknar din e-post”.

Utskicket var gemensamt från SFF och Sfu, men 
betalades helt av Sveriges Frimärksungdom. Dom 
betalade både porto och tryckkostnaderna.

Anledningen är att Sfu gärna ser att våra barn och 
barnbarn blir medlemmar så att deras frimärksin-
tresse väcks. SFF saknar många e-postadresser till 
våra medlemmar och har därför svårt att skicka 
digitala nyhetsbrev.

Kampanjen har gett bra resultat. Redan har vi fått 
in 500 e-postadresser. Har du inte registrerat dig 
ännu, gå in på hemsidan och följ länken.

Har du inte registrerat dina barn/barnbarn ännu så 
finns en länk på sfu.se/bli-medlem

Vill samtidigt tacka Sfu för detta samarbete!

Lars Nordberg
Vice ordförande

Sveriges Filatelist-Förbund

”Vi saknar din e-post”
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Då var det dax för årets sista vykortsgalleri, 
och denna gång blir det kort helt i den tecknade 
världen. Jag har tidigare visat kort med de flesta 
sorters fordon, bilar, bussar, båtar, flygplan och 
inte minst tåg. Men en sorts kort som jag har 
intresserat mig för under alla år är tecknade 
kort med olika sorters fordon.

De flesta vykortskonstnärer/signaturer har någon 
gång gjort motiv på fordon av olika slag, en del 
några stycken, andra många sådana motiv. Däremot 
så varierar kvalitén på motiven mycket, några konst-
närer gjorde motiven mycket naiva och utan känsla 
för hur till exempel tåg och flygplan verkligen såg 
ut, medan andra gjorde mer exakta avbildningar av 
bilar, båtar och flygplan.

Jenny Nyström var en konstnär som var mycket 
noggrann i sina avbildningar av fordon, och hon har 
på sina vykort avbildat en stor mängd sådana, även 
sonen Curt Nyström – Stoopendaal – var mycket 
korrekt i sina motiv.

I detta galleri så blir tonvikten på flygmotiv, men jag 
återkommer kanske med kort av bilar, tåg och båtar.

Till nästa år och nästa deltiologiska galleri önskar 
jag er en God Jul och ett Gott Nytt År, och med 
många vykort i julklapparna.

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

VYKORTSGALLERIET Nr 75
Av John Fritz

Inleder med ett kort från flygets barndom. Ett tidigt 
sjöflygplan, och under syns enheter från kustflot-
tan. Ett osignerat kort som jag tror är tecknat av 
Herman af Sillén, och utgivet av Kvinnoförbundet 
för Sveriges sjöförsvar cirka 1912–15.

Ytterligare ett tidigt kort som avbildar ett flygplan. 
Glad Pingst och motiv i relief, med ett ganska naivt 
tecknat flygplan. Samma bild av planet förekom-
mer inkopierat på flera olika kort, både påskkort 
och julkort.
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Ett av mina trevligaste kort 
i denna genre, ett kort som 
passar in i flera olika sam-
lingar. Detta vackra kort är 
präglat i kraftig relief, och 
är som synes ett årtalskort 
från 1911, men som också 
passar in i en flygsamling 
då bilden inte är helt olikt 
ett plan från tiden om man 
bara tänker dit en motor.

Jenny Nyström var ju som 
bekant en erkänt duktig 
konstnär, men hennes son 
Curt var enligt mig väl så 
bra. När det kom till att 
avbilda olika fordon såsom 
bilar, båtar flygplan med 
mera var han enormt duk-
tig. Här har han tecknat ett 
tidigt glidflygplan. Tysken 
Otto Lilienthal var den 
som anses vara pionjären 
som glidflygare, även om 
Leonardo da Vinci långt 
tidigare gjorde ritningar 
på glidflygplan.

Vi tar ett kort av mamma 
Jenny också. Jenny Ny-
ström hade en mycket stor 
vykortsproduktion, och 
hon gjorde ett stort antal 
motiv där olika fordon är 
avbildade. Liksom sin son 
Curt var hon noga med att 
avbilda bilar och flygplan 
på ett mycket noggrant och 
detaljrikt sätt. På detta 
julkort från 1911 har hon 
avbildat ett franskt plan 
på ett mycket vackert kort.
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Ungdomsjournalen gav ut detta kort 1936, och 
skickade det som en födelsedagshälsning när de 
fyllde år. I januari fick den lilla flickan Gudrun 
Forssell detta kort som avbildar ett naivt framställt 
sjöflygplan. Kortet var säkert uppskattat när det 
kom.

När det handlar om naivt framställda och fantasi-
fulla kort av olika saker så finns det inom del-
tiologin en uppsjö. Och framförallt när motiven 
handlar om zeppelinare, ballonger och flygplan, 
som på detta kort där Hildur Söderberg har satt 
vingar på ett par påskägg.

Den tyske illustratören Hannes Petersen (1885–
1960) är en signatur som jag länge har samlat på. 
Han var mest känd för sina motiv med barn, men 
han lade ofta in olika fordon i sina motiv tillsam-
mans med barnen, som på detta motiv med ett 
naturtroget avbildat flygplan.

Ytterligare ett kort av Hannes Petersen, ett fint 
avbildat flygplan, och som vanligt är det barn med 
i hans motiv. Båda dessa kort är importkort från 
Tyskland och postgångna i Sverige 1936. Många av 
hans motiv gavs ut i Sverige.
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Helge Artelius (1895–1989) är en svensk illustratör 
och konstnär. Han är mest känd för att ha illustrerat 
tidningar, böcker, juldekorationer och bokmärken 
med rödkindade barn, men han har också gjort en 
stor mängd kort. 1951 kom detta trevliga kort, där 
ett flygplan väntar på en springande passagerare.

Ett osignerat nyårskort från 1913 som avbildar både 
en ballong och ett flygplan. Planet är inte helt olikt 
dom från tiden, där piloterna satt helt öppet och 
ofta vinkade med sin keps till publiken på marken. 
Utvecklingen gick sedan mycket snabbt, och bara 
tio år senare såg planen helt annorlunda ut.

Ett helt underbart kort tecknat av Helfrid Selldin, 
(1897–1973). Hon var en illustratör och akvarellist 
som mest gjorde illustrationer i jultidningar och 
böcker, men också hade en stor produktion av kort. 
Av alla kort jag har i denna genre så är detta det 
enda jag har som avbildar en pilot i sin uniform.

Man kan flyga på två sätt, lättare eller tyngre än 
luften. Zeppelinare och ballonger är lättare än 
luften och flygplan och helikoptrar tyngre. Ett kort 
av Curt Nyström där han visar hur duktig konstnär 
han var när han klockrent avbildar en helikopter 
som tomtarna kommer med i stället för renar.



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8 -     202028xxc          28

Ett Novelty-kort av typen telegramkort, och är ett 
mekaniskt kort som både är dubbelt och utviknings-
bart. Den för mig okände konstnären har dock gjort 
ett fint plan.

Även detta kort är av samma typ, och skickat som en 
nyårshälsning 1936. Som synes så ser nu flygplanen 
lite annorlunda ut. Detta skulle man kunna kalla 
ett postflygplan.

De flesta kort inom detta område är dock väldigt 
naivt tecknade och inget som har någon verklig 
förebild, såsom detta kort från 1931. Men ett roligt 
kort är det, med brevlåda på utsidan.

Avslutar flygplansmotiven med ett lite ovanligare 
motiv, nämligen ett jetdrivet plan med tomte på. 
Kortet är från 1952 och tecknat av signaturen Y. 
Lundgren, som är okänd för mig.

Ett nyårskort från 1935 adresserat till min egen 
hemstad Nässjö. Lite roligt motiv med änglar som 
flyger ett plan, vadå!!! dom har ju egna vingar. 
Trevligt kort, tyvärr osignerat.

1950, och ännu ett fantasiflygplan, ser mer ut som 
en bil med vingar än ett flygplan. Tyvärr är många 
av dessa kort osignerade, och de flesta är import-
kort från något europeiskt land.
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Det finns en mängd olika motiv inom denna genre, 
och jag fortsätter med ett Art Deco-kort från 1930. 
Ett underbart motiv med både en motorcykel och 
en kvinna på skidor.

Ett trevligt kort med en mopeddragen släde av 
signaturen Ahlstrand vars kort alltid är mycket 
välgjorda. Han gjorde en stor mängd humorkort 
på 50- och 60-talet.

Den största mängden motiv inom detta område är 
nog på tecknade tåg. Detta kort från 1900 med en 
stork som lokförare och med en leverans av små 
barn är ett trevligt sådant.

Detta avslutande kort föreställer Kungsholm 2, 
på väg ut från Göteborg. Kortet är en exakt avbild 
av fartyget och finns med i vykortskatalogen över 
amerikalinjens fartyg som nr: K2/51.

Jag nämnde inledningsvis att jag tycker om Curt 
Nyströms kort eftersom de är så välgjorda, och av-
slutningsvis visas två fartygsmotiv av honom. Detta 
kort från 1959 avbildar en skärgårdsbåt i isen.

En del tågkort är mycket välgjorda, såsom detta 
kort av signaturen c.m. från 1904. Loket är mycket 
naturtroget tecknat där det far fram i det svenska 
vinterlandskapet.
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Nya frimärksutgåvor från Norden
Perioden 10 december – 3 februari

Sverige  14 januari

Värdefull natur
Ett märke i valören 24 kronor och tio märken för inrikes brev. Märket på 24 
kronor utges i rullar om 100 och de övriga i häften om tio märken. Illustration 
och design: Henning Trollbäck. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing.

Göteborg 400 år
Fem märken i valören för inrikes brev. Utges i häfte med tio märken. Illustratio-
ner: Ullevi: Tamara Kryvolap/Ann-Kathrin Görisch. Hisingsbron: Rocio Soto/
Mia Herman. Skärgårdsbåten Fröja: Ann-Kathrin Görisch/Antonina Shypotilo. 
Göteborgs Hamn: Sifen Wibell/Rocio Soto. Röda Sten: Mikel Nilsson/Antonina 
Shypotilo. Design: Norbert Tamas. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing.

Danmark  4 januari

Guldåldern
Fem märken i valören 33 kronor. Foton: Costin Rado och Bertil Skov Jørgensen. Teckningar och design: 
Bertil Skov Jørgensen. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing.
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Blomsterträdgård
Två märken i valören inrikes fixvärde-
märke. Utges i ark om tio med fem av 
vartdera motiv. Design: Paula Salvian-
der. Tryck: Offset hos Joh. Enschedé 
Security Printing.

Gratulationsblommor
Två märken i valören inrikes fixvärdemärke. 
Utges i ark om tio med fem av vartdera motiv. 
Design: Oona Himanens. Tryck: Offset hos 
Joh. Enschedé Security Printing.

Kakor
Fem märken i valören 11 kronor. Konstnär: Annemette Voss Fridthjof. Foto: Stine Christiansen. Design: 
Postnord/Ella Clausen. Tryck: Offset hos Cartor Security Printing.

Färöarna  7 januari

Posten 150 år
Tre märken i valören 17 kronor. 
Design: Kári við Rættará. Tryck: 
Offset hos Cartor Security Printing. 
FO 942–44.

Finland  20 januari
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Här presenteras Facits numrering av nya svenska utgåvor. Vi reserverar oss för senare ändringar.

Datum  Utgåva   Beskrivning          Valör         Facit nr

2020–11–12 Jul – snart är det jul! Ljuslykta i gran          Brev         3344 
  Jul – snart är det jul! Figur på balkong          Julpost         3345
  Jul – snart är det jul! Katt i fönster          Julpost         3346
  Jul – snart är det jul! Tomte i släde          Julpost         3347
  Jul – snart är det jul! Ren och katt          Julpost         3348
  Jul – snart är det jul! Julgran i fönster          Julpost         3349
  Jul – snart är det jul! Räv och julbak          Julpost         3350
  Jul – snart är det jul! Hare           Julpost         3351
  Jul – snart är det jul! Brevlåda           Julpost         3352
  Jul – snart är det jul! Snögubbe          Julpost         3353
  Jul – snart är det jul! Figur med julgröt          Julpost         3354
  Jul – snart är det jul! Häfte 1 x 10 (3345–3354)                   SH121

  Vinterdjur  Fjällräv           Brev         3355
  Vinterdjur  Lodjur           Brev         3356
  Vinterdjur  Skogshare          Brev         3357
  Vinterdjur  Hermelin          Brev         3358
  Vinterdjur  Ekorre           Brev         3359
  Vinterdjur  Häfte 2 x 5 (3355–3359)                   SH122

Vi tar hand om varandra
Sex märken i valören inrikes fixvärdemärke. Utges i häfte om sex märken. Design: Riku Ounaslethos. 
Tryck: Offset hos Joh. Enschedé Security Printing.

Åland  2 februari

Veterantraktorer
Två märken i valörerna 1,60 och 3 euro. 
Foto: David Lundberg. Tryck: Offset 
hos Cartor Security Printing. Upplaga: 
90 000 märken.

I Skanfils nätbutik finner du alltid ett stort och 
varierat utbud av frimärken, mynt, sedlar och 
tillbehör till dina samlarobjekt. Kom ihåg att 
du får 10 % bonus på alla köp i nätbutiken 
om du är Skanfil-medlem!

Skanfils Moldenhauer  
auktion 79 uppskjuten
Skanfils Moldenhauer auktion nr. 79 är uppskjuten 
till den 12 och 13 februari 2021 på grund av  
coronarestriktioner. Men du kan fortsätta att bjuda 
på auktionen fram till auktionsstarten på skanfil.no. 

www.skanfil.no  Danmarks-Bärby 32, 755 98 Uppsala / 08-26 27 33/ sverige@skanfil.no
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I Skanfils nätbutik finner du alltid ett stort och 
varierat utbud av frimärken, mynt, sedlar och 
tillbehör till dina samlarobjekt. Kom ihåg att 
du får 10 % bonus på alla köp i nätbutiken 
om du är Skanfil-medlem!

Skanfils Moldenhauer  
auktion 79 uppskjuten
Skanfils Moldenhauer auktion nr. 79 är uppskjuten 
till den 12 och 13 februari 2021 på grund av  
coronarestriktioner. Men du kan fortsätta att bjuda 
på auktionen fram till auktionsstarten på skanfil.no. 

www.skanfil.no  Danmarks-Bärby 32, 755 98 Uppsala / 08-26 27 33/ sverige@skanfil.no
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I den här mycket långa serien över världens 
frimärksländer har jag ibland blandat in per-
sonliga erfarenheter från länder som jag vistats 
i eller på annat sätt haft kontakt med. Jag har 
besökt Vatikanstaten några gånger och vid ett 
tillfälle fått vara med när Påven tog emot pil-
grimer i Peterskyrkan. Att vi fick en riktigt bra 
plats i kyrkan hängde samman med att jag under 
många år medarbetade i de svenska program-
men från Vatikanradion.

Vatikanen och Pe-
terskyrkan är som 
bekant centrum 
för den katolska 
delen av kristen-
heten. Kristendo-
men kom till Eu-
ropa redan under 
det första århund-
radet efter Kristus 
och Peterskyrkan blev klar 
år 1626. Det hade dock 
funnits en kyrka på samma 
plats sedan 300-talet. Pe-
terskyrkan är uppkallad 
efter Jesu lärjunge Petrus, 
som blev den förste bisko-
pen av Rom (och därmed 
den förste påven). Sedan 
dess har den katolska kyr-
kan haft 266 påvar.

Peterskyrkan har naturligtvis genomgått många för-
ändringar under seklernas lopp och lär idag vara den 
största kristna kyrkan 
i hela världen. Miche-
langelo (1475–1564) 
har hjälpt till att deko-
rera Peterskyrkan, men 
mest känd är han för 
de fantastiska takmål-
ningarna i Sixtinska 
kapellet.

Påvarna har styrt inte bara 
över den katolska kristenhe-
ten utan även rent geografiskt 
över delar av centrala Italien. 
År 1852 blev Kyrkostaten ett 
frimärksutgivande land, men 
detta upphörde i samband 
med Italiens enande år 1870.

Efter förlusten av sitt territorium fick kyrkan kon-
centrera sig på sitt andliga arbete, men man hade 
nog svårt att acceptera att kyrkan inte längre hade 
samma makt över människornas dagliga liv. I Italien 
och många andra länder har den katolska kyrkan 
spelat en mycket stor roll och regeringar har varit 
mycket försiktiga med att fatta beslut som inte passat 
in i den katolska läran.

I Rom var kyrkan inte på långa vägar nöjd med att 
bara vara en verksamhet som var underordnad den 
italienska staten. Efter långa förhandlingar kom 
man den 7 juni 1929 fram till en överenskommelse 
som har fått namnet Lateranfördraget. Detta innebar 
att Italien (och resten av världen) erkände Vatikan-
staden som en självständig stat. Territoriet blev dock 
synnerligen begränsat, och man kan säga att staten 
omfattar ett kvarter i centrala Rom.

På sex sammanhängande frimärken från 1986 ser 
vi en vy över hela Vatikanstaten.

Vatikanstaten
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Efter att åter ha blivit ett självständigt land kunde Va-
tikanstaten göra många saker som tidigare inte varit 
möjliga. För oss filatelister var kanske grundandet 
av ett eget postverk med frimärksutgivning den 
stora förändringen.

De första frimärkena kom den 1 augusti 1929 och 
de avbildade det påvliga vapnet och ett porträtt av 
Pius XI som var påve från 1922 till 1939.

År 1933 kom en ny bruksserie med olika motiv från 
Vatikanstaten. De två frimärkena för expresspost 
är speciellt intressanta, eftersom man på det lilla 
frimärksformatet i stort sett har lyckats få med hela 
Vatikanstaten!

Andra världskriget var en svår 
period för Vatikanstaten och 
för Pius XII, som var påve från 
1939 till 1958.

På Vat ikanradion brukar 
man avsluta sändningarna 
med orden ”Laudetur Jesus 
Christus” (Lovad vare Jesus 
Kristus) på latin. Även om latin fortfarande före-
kommer i vissa sammanhang är det italienska som är 
samtalsspråket i Vatikanstaten. Men befolkningen i 
det lilla landet är synnerligen internationell och man 
talar nog en mängd olika språk. Det torde vara svårt 
att precisera en exakt befolkningssiffra, eftersom 
den nog varierar från månad till månad. Många 
som är verksamma i Vatikanstaten bor dessutom på 
andra platser i den italienska huvudstaden.

Det finns mycket att se i Vatikanstaten. Jag har 
redan nämnt Peterskyrkan och Sixtinska kapellet 
men det finns många andra museer. Överallt träffar 
man på soldater ur schweizergardet som i sina stiliga 
ålderdomliga kostymer bevakar området. Man får 
heller inte glömma bort ett besök på postkontoret 
där man kan komplettera sin samling eller köpa 
frimärken till de vykort som man förmodligen vill 
sända hem till släkt och vänner.

En mycket speciell typ av 
utgåvor är de frimärken 
som ges ut för att markera 
den period som följer efter 
en påves död och intill 
dess att en ny påve har 
valts. Denna period kallas 
för ”Sede Vacante”.

Sede Vacante år 1963 
mellan påvarna Johannes 
XXIII och Paulus VI.

Enligt AB Phileas förteckning över världens fri-
märksområden har Vatikanstaten sedan 1929 gett 
ut 2 106 frimärken och 25 block. Till detta kommer 
de 62 frimärken som Kyrkostaten gav ut under 
perioden 1852–1868.

För den som samlar religion eller kristendom på 
frimärken är Vatikanstatens frimärksutgivning 
en rik källa att ösa ur. I stort sett samtliga utgåvor 
har teman som kan passa 
in i sådana samlingar. 
Men man har även gett ut 
frimärken som avbildar 
fåglar och andra populära 
motiv. Det finns till och 
med några frimärken med 
svensk anknytning. Här 
visas ett frimärke från 
1991 som avbildar Heliga 
Birgitta, vår t svenska 
helgon.

Men allt är inte frid och fröjd i Vatikanstaten eller 
i den katolska kyrkan. Ett ständigt återkommande 
problem är avslöjandena om hur präster har utnyttjat 
barn sexuellt. Ibland tycks dessa problem ha sopats 
under mattan, men det bör också tilläggas att den 
nuvarande påven ser mycket allvarligt på dessa 
övergrepp.

Christer Brunström

Faktaupplysningar
Statsskick: kyrkostat
Befolkning: 800
Språk: italienska
Huvudstad: Città del Vaticano
Valuta: euro = 100 cents (SEK 10.50:-)
Filateliservice: Ufficio Filatelico e Numismatico, 
00120 Città del Vaticano, Vatikanstaten
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Specialerbjudande 
till SFF-medlemmar 
Facit Sverige 2021 
399:- plus frakt! 
(ord. pris 450 kronor plus frakt)
Katalogen med alla Sveriges frimärken pre-
senterade i färg 
Nyheter:
– Sveriges järnvägsfraktmärken
– Sveriges helsaker – uppdaterad 
– Gåva från Postnord medföljer
– Hård pärm  

Facit Postal 10 
499:- plus frakt! 
(ord. pris 600 kronor plus frakt)
katalogen för alla samlare av ortstämplar och 
posthistoria 
Nyheter i Postal:
– Sjöpoststämplar
– Svenska brev – omfattande uppdatering 
– Hård pärm samt i färg
– Samtliga avsnitt är uppdaterade
 Vi tillämpar förskottsbetalning som 
sker till förbundets bg 568-1580
Ange Facit Sverige 2021 och/eller Postal på 
talongen samt gärna ditt medlemsnummer. Sveriges Filatelist-Förbund, 
Stationsg. 3, 568 30 Skillingaryd. Tel. 0370–70566, e-post: kansli@sff.nu
Porto: 79:-/bok eller 120:- för båda. För boende i Norden 
utanför Sverige tillkommer ytterigare 90:- i porto per bok
Vi har böckerna leveransklara kring 15/11  
Läs mer om SFF:s böcker: http://www.sff.nu/litteratur/
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I den hotande situation Europa befann sig i 1939 
önskade den svenska regeringen att kontrollera 
utflödet av valuta och andra monetära storheter 
såsom obligationer, växlar och liknande. I 
juni det året kom valutalagen och den följdes i 
februari 1940 av en valutaförordning som ba-
serades på valutalagen. Valutakontrollen innebar 
ny behandling av värdeposten och att ett antal 
nya etiketter och sigill infördes.

Lista över de olika indikatorer som var tecken på 
att valutakontroll och eventuell censur hade utförts:

a. transparentpapperssigill (oblat) ”Valutakontroll 
Postverket”
b. grön etikett ”Valutakontroll Postverket”
c. tvåraders pappersremsa ”Granskad enligt 
Kungl./Maj:ts förordnande”, två storlekar 40 
eller 20 mm
d. ett tvåraders violett eller svart gummistämpel-
avtryck”Granskad enligt Kungl. / Maj:ts för-
ordnande”
e. postens officiella vaxsigill
f. stämpelavtrycket från en vanlig datumstämpel
g. vaxsigill från Kontrollexpeditionen i två 
versioner; en med texten ”KTR/EXP/1” och en 
med ”KTR/EXP/2”
h. vaxsigill från PostCensurAnstalten ”PCA 1”
i. vit remsa med texten ”Öppnad för valutakontroll”

Rekommenderade och assurerade försändelser 

till utlandet måste lämnas in på ett postkontor 
eller postexpedition utan att vara förslutna. Om 
inlämningsstället inte var av klass 5 eller 6 så skulle 
de sändas vidare till ett överordnat större sådant som 
var av klass 5 eller 6.

Posten & Kriget
Del 10 – Valutakontroll

Detta är ett utrikes rekommenderat luftpostbrev 
till Schweiz. Brevet är avsänt från Varekil 25.2.46. 
Detta postkontor var inte av klass 5 eller 6. Brevet 
har därför sänts till Stenungsund, dit det ankom 
samma dag. Här skedde nu valutakontrollen. 
Brevet åsattes en grön etikett (typ b) och en stämpel 
Stenungsund 25.2.46 (typ f) slogs. Brevportot var 
30 öre, rekavgiften 20 öre och luftpostavgiften var 
10 öre. Brevet ankom Basel 27.2.46.

Ett rekommenderat brev som blivit valutakontrollerat, som man ser av de två papperssigillen (typ a) ett 
på kuvertets framsida och ett på baksidan samt avtrycket av en gummistämpel (typ d) ett vaxsigill (typ 
e) på kuvertets baksida.
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Posttjänstemannen som mottog försändelsen skulle 
kontrollera att den inte innehöll något som var 
förbjudet att föras ut ur landet, typ pengar eller 
liknande. Därefter skulle försändelsen förslutas. 
Om den inte innehöll något förbjudet så skulle 
tjänstemannen på baksidan av försändelsen fästa 
ett transparent papperssigill (typ a) med texten 
”Valutakontroll Postverket”. Om försändelsen inne-
höll värdehandlingar skulle den förseglas med både 
avsändarens och postkontorets lacksigill (typ e).

Om man vid valutakontrollen fann något otillåtet 
så skulle försändelsen överlämnas till polisen. 
Inrikes rek och ass fick inte eftersändas till utlandet. 
Ankommande utrikes värdeförsändelser valuta-
kontrollerades inte.

Det fanns två kategorier post som var helt undantagna 
från valutahanteringen: diplomatpost och post 
från vissa myndigheter. Dessutom kunde företag, 
mestadels banker, som hade behov av att sända 
stora mängder av rek och ass till utlandet, tillåtas att 
använda sig av en annan hantering. Försändelserna, 
utrikes rek och ass, skulle av avsändaren föras in 
i en kvittensbok och företaget skulle intyga att 
försändelserna inte hade innehållit något otillåtet. 
Dessa försändelser skulle ha en grön etikett 
(typ b) med samma text som pergamynoblaten 
(typ a) ”Valutakontroll Postverket”. Ofta bär de 
försändelser som har valutakontrollerats mer än en 
av indikatorerna a–i på att så har skett.

Ibland uppstod det en brist på pappersoblater.
De ersattes då av den gröna etiketten. Speciellt 
under 1940, men även senare som vi skall se, 
kunde det uppstå en situation då man varken hade 
tillgång till pappersoblater eller gröna etiketter. En 

datumstämpel kunde då få ersätta. Det förekommer 
ibland att man för hand skrev ”Valutakontroll” 
eller ”Valutakontroll utförd” eller att man ritade 
en etikett.

Om den mottagande posttjänstemannen vid 
valutakontrollen bedömde att allt inte stod rätt till 
med försändelsen så kunde den sändas vidare till 
säkerhetstjänsten (STJ) för kontroll. Man använde 
inte begreppet censur utan kontroll. Efter censur-
granskningen förslöts försändelsen med en pappers-
remsa (typ c) och med ett eller flera vaxsigill (typ 
g eller h). Mer om detta i nästa kapitel.

Ett tidigt rekommenderat brev till Island. Postkontoret har inte haft tillgång till någon oblat eller etikett. 
Som lösning har den mottagande posttjänstemannen skrivit ”Valutakontroll” och sin signatur ”D.O.” på 
baksidan samt slagit en stämpel därunder (typ f). Brevportot var 15 öre och rekavgiften 20 öre. Detta är 
ett ytpostbrev som blev avsänt Stocksund 19.3.40, det vill säga innan Danmark ockuperades, och därför 
sannolikt gått med båt från Köpenhamn och ankommit Reykjavik 16.4.40.

Detta är ett utrikes rekommenderat luftpostbrev 
till USA, avsänt från Alingsås den 5.2.44. Uppen-
barligen hade man slut på etiketter varför den 
rådige posttjänstemannen ritade en etikett. 
Brevportot var 30 öre, rekavgiften var 20 öre och 
luftpostavgiften 2x75 öre. Brevet ankom Wilmington 
den 3.4.44.
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Efter andra världskrigets slut ersattes pappersremsan 
med svart tryck (typ c) med en ny remsa med 
rött tryck (typ i). Valutakontrollen fortsattes av 
valutakontoret till 30 juni 1957. 

Detta är ett utrikes rekommenderat luftpostbrev i 
femte viktklassen (80 ≤ 100 gr.) avsänt från Stockholm 
24.1.46. Brevet bär en valutakontrolletikett (typ b), 
den nya förslutningsremsan (typ i) och en svensk 
tulletikett där man angivit att brevet innehåller 
postage stamps (frimärken) till ett värde av 392 
kronor. Vid ankomsten till USA fick brevet ett 
stämpelavtryck med texten Free of Duty (tullfri). 
Brevportot var 110 öre, rekavgiften var 20 öre och 
luftpostavgiften 17x65 öre. Brevet ankom New York 
den 1.2 1946.

Nästa avsnitt kommer att handla om censur i 
Sverige.

Kjell Nilson
SSPD, FRPSL

Alla Lennart Ivarssons medaljer har blivit stulna 
och nu ber familjen om hjälp från förbundets 
medlemmar att hålla ögonen öppna på olika 
försäljningssajter.

Familjen råkade i slutet av maj månad ut för en 
brand i sin lägenhet i Falkenberg och alla ägodelar 
togs om hand av en saneringsfirma i Halmstad. 
Efteråt har de fått tillbaka det mesta, men alla 
Lennarts medaljer saknas.

Det handlar om samtliga 50 medaljer från utställningar 
som Lennart deltagit på inklusive Strandellmedaljen 
och förbundets medlemskapsmedaljer.

– När vi ringde saneringsfirman i Halmstad och 
frågade efter medaljerna fick vi besked om att dessa 
hade funnits i en lokal där de hade haft ett inbrott i 
början av augusti, berättar Lennarts hustru Kerstin 
Ivarsson och fortsätter:

– Det visade sig att saneringsfirman har ett rum på 
2 300 kvadratmeter där de förvarar finare saker. 
Den lokalen var låst men de hade inte en aning om 
vilka kunder det handlade om eller vilka saker de 
hade förvarade. Inbrottet skedde just i detta rum, 
men de vet som sagt inte ens vilka kunder som har 
drabbats.

Kerstin vädjar nu om att SFF:s medlemmar kan 
vara behjälpliga genom att hålla ögonen öppna på 
exempelvis olika försäljningssajter.

– Alla som har upplysningar är välkomna att ringa 
mig på mobil: 070-853 08 63 eller bostaden: 0346-
172 45, hälsar Kerstin.

Stulna medaljer efterlyses

Strandellmedaljen är SFF:s främsta belöning 
för filatelistisk gärning. År 2008 tilldelades den 
Lennart Ivarsson av kommitténs ledamöter Lennart 
Daun och Gunnar Dahlvig. Nu är den stulen.
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Rubriken på den här artikeln är namnet på ett 
av historiens märkligaste frimärksområden. 
Under ungdomsåren var Olle Cronsjös bokserie 
Jordens Frimärksländer min filatelistiska favo-
ritläsning och författaren ägnade nästan en hel 
sida åt landet med det konstiga namnet. Vi fick 
veta att området bestod av ett antal spanska öar i 
Guineabukten utanför Afrikas västra kust. I den 
tredje upplagan av bokverket från år 1951 angav 
Cronsjö att befolkningen då uppgick till omkring 
2 000 personer. Det uppskattas att 2 900 personer 
var bosatta på öarna under frimärkstiden.

Elobey, Annóbon y Corisco var ett eget frimärks-
land från 1903 till 1909 och man hann med ett 
60-tal frimärken (antalet varierar i olika frimärks-
kataloger).

Cronsjö konstaterade att områdets frimärken inte 
lockar många samlare i vår del av världen. Han 
påpekade dessutom att ett antal högvalörer var 
svåråtkomliga och att de betingade höga priser. 
Kanske var det just därför som det tog lång tid innan 
jag kunde inkludera ett frimärke från landet med 
det långa namnet i min samling. Jag kan nog redan 
nu konstatera att detta är ett område som jag aldrig 
kommer att få komplett – det femtontal frimärken 
som saknas är riktiga dyrgripar.

Idag skulle nog de flesta frimärksintresserade 
inte hålla med Cronsjö om områdets bristande 
popularitet. Det finns riktigt många samlare som 
specialiserar sig på utgåvorna från europeiska 
kolonier i Afrika och dessutom många seriösa 
filatelister som roar sig med att fylla album med 
klassiska frimärken från hela världen. Kampen på 
auktioner om samlingar från Elobey, Annobón y 
Corisco kan därför bli riktigt hård.

Varför man valde att kalla denna förmodligen 
tämligen obetydliga koloniala skapelse för Elobey, 
Annobón y Corisco i just den ordningen är minst 
sagt oklart. Annobón är störst av öarna medan 
en av Elobeyöarna var säte för den koloniala 
administrationen.

Enligt historien upptäcktes och namngavs Annobón 
på nyårsdagen 1473 (en del källor uppger 1471) av 
portugisiska sjöfarare. Nyår heter Ano Bom på 
portugisiska så det var lätt att hitta på ett lämpligt 
namn på denna ö med en yta på 17 kvadratkilometer. 
När portugiserna kom till ön var den obebodd men 
de transporterade dit slavar från Angola. Idag är 
befolkningen på runt 5 000 personer ättlingar till 

portugiser och angolaner som under seklernas lopp 
bildat ett alldeles eget folk. Fortfarande talar man 
en variant av portugisiska på denna ö som sedan 
1968 är en del av Ekvatorialguinea där merparten 
av befolkningen använder spanska som nationellt 
språk.

Annobón utgör 
t i l l s a m m a n s 
med den större 
ön Bioko Ek-
vatorialguineas 
insulära region. 
Just detta icke-
utgivna frimärke 
från år 1984 har 
den  fe la k t iga 
texten REGIONES INSULARES.

När Spanien fick Annonbón år 1778 från Portugal var 
lokalbefolkningen långt ifrån nöjd med förändringen 
och man gjorde i princip genast uppror. Det var först 
långt senare som spanjorerna fick kontroll över ön 
där dessutom brittiska Royal Navy etablerade en 
marinbas för att försöka stoppa slavtransporterna 
över Sydatlanten. Annonbón har alltid använts som 
en hamn för att fylla på passerande fartygs vatten-
förråd. Annars är 
det fiske som varit 
den stora inkomst-
källan.

Fiskare från Anno-
bón på valjakt – 
frimärke från år 
1984.

På senare tid har en del västländer mot betalning till 
Ekvatorialguineas synnerligen korrupta statsledning 
enligt uppgift deponerat enorma mängder giftigt och 
farligt avfall på ön, vilket nog med tiden kommer att 
leda till skandalrubriker i världspressen.

Idag har Annobón en befolkning på runt 5 000 
människor och man är fortfarande ofta upproriska 
mot regimen i Ekvatorialguinea.

Elobey är två öar – Elobey Grande och Elobey Chico 
vilket blir Stora och Lilla Elobey. Stora Elobey har 
en yta på endast 2.3 kvadratkilometer och är idag 
i det närmaste obebodd. Kolonin styrdes från Lilla 
Elobey från 1884 till 1926, vilket säkert förklarar 
varför öns namn kom först i områdets namn. Ön är 
idag helt obebodd.

Elobey, Annobón y Corisco
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Den sista ön i landsnamnet heter Corisco, vilket 
kan översättas som ”blixt” på svenska. Ön är 15 
kvadratkilometer stor och ockuperades tidigt av 
bengafolket från fastlandet, som upprättade ett 
kungarike på ön. Portugiserna använde ön som bas 
för sin slavhandel. Idag har Corisco en befolkning 
på cirka 150 personer.

Öarna Elobey 
och Corisco ingår 
i Ekvatorialgui-
neas kontinentala 
region. På detta 
frimärke från år 
1984 ser vi dem 
längst ned till 
vänster.

Dessa små öar har trots sin obetydlighet en 
stor betydelse när det gäller Ekvatorialguineas 
territorialvatten och ekonomiska zon. Det finns 
nämligen stora olje- och gasfyndigheter i Guinea-
bukten. De ger rikedom till presidenten, hans familj 
och de närmaste vännerna, men mycket lite av olje-
inkomsterna sipprar ner till den fattiga befolkningen 
på öarna.

Före år 1903 hade postkontoren på öarna använt 
frimärken från Fernando Poo men 1903 kom 
en första serie för den nya kolonin. Utgåvan 
består av 18 valörer från ¼ 
céntimo till 10 pesetas och 
samtliga visar ett ungdomligt 
porträtt av kung Alfons XIII 
(1886–1941). Frimärkena har ett 
kontrollnummer på baksidan och 
årtalet 1903 finns med till höger 
om porträttet.

Kanske var tanken att det skulle 
komma en ny serie 1904 men 
man hoppade över det året, 
och i stället kom ytterligare 16 
valörer år 1905. Dessa frimärken 
är motivmässigt identiska med 
den första utgåvan; man har 
endast ändrat årtalet till 1905. 
Dessutom behövde man inte längre valörerna ¼ 
och ½ céntimo.

Valörerna 4, 5 och 10 pesetas måste ha haft obetyd-
liga upplagor, varför de idag är riktigt ovanliga. 
I ostämplat skick värderas de två serierna i våra 
kataloger till runt 7 000 kronor per styck och om 
man skulle lyckas finna postfriska serier får man 
räkna med betydligt mer. När jag kollade en större 
elektronisk auktionssajt varierade priserna mellan 

4 000 och 7 000 kronor för ostämplade serier. 
I stort sett alla erbjudna kompletta serier hade 
kontrollsiffror med enbart nollor (A 000 000) på 
baksidan. Detta var specimenmärken avsedda för 
UPU och andra syften.

År 1906 övertrycktes de fyra 
lägsta valörerna med årtalet 1906 
och nya valörer – 10, 15, 25 och 50 
céntimos. Här blev det en hel del 
felaktigheter, såsom övertryck på 
fel valörer, och vid några tillfällen 
tappade man bort årtalet.

Nästa ordinarie bruksserie kom 
1907. Kungen hade blivit några 
år äldre och det återspeglas i det 
nya porträttet. Serien bestod av 
samma valörer som tidigare, och 
även denna gång hade frimärkena 
kontrollsiffror på baksidorna.

Uppenbarligen uppstod år 1908 
en brist på valörerna 5 och 
25 céntimos. Detta löste man 
genom att övertrycka valören 
10c från 1907 med den nya 
valörsiffran i svart färg. Året 
efteråt fick valörerna 3c och 
4c även de ett övertryck, som 
omvandlade dem till frimärken med valören 5c.

År 1909 genomförde Spanien en större om-
organisation av sina kolonier i Guineabukten. Den 
nya beteckningen för Guinea, Fernando Poo och 
Elobey, Annobón y Corisco blev nu Spanska Guinea 
och vårt lilla öterritorium borde därmed ha upphört 
som frimärksland men bristen på frimärken med 
valören 5c ledde till att valörerna 1c och 2c från 
1907 år 1910 övertrycktes med den nya valören i röd 
färg. Därmed hade Elobey, Annobón y Corisco nog 
för alltid nått vägs ände som frimärksland.

De provisoriska frimärkena från perioden 1908–
1910 drabbades av diverse felaktigheter, som om-
vända övertryck eller varianter där ordet PARA har 
fallit bort. Det finns märken med dubbla övertryck 
i både svart och röd färg.

För att återgå till mitt studium av den internationella 
auktionssajten kan rapporteras att det fanns några 
enstaka erbjudanden om oanvända helsaker. Det 
som helt saknades var försändelser från perioden 
som frimärksland; de existerar naturligtvis men 
torde vara synnerligen ovanliga.

Christer Brunström
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På grund av den brittiska blockaden i Nordsjön 
upphörde praktiskt taget all tysk handelssjöfart 
väster ut. Därför bildade Norddeutscher-Lloyd i 
november 1915 ett helägt dotterbolag med nam-
net Deutsche Ozean-Rhederei GmbH. Bolagets 
syfte var att bedriva frakttrafik på USA med 
obeväpnade handelsubåtar.

Den första resan företogs den 23 juni 1916 från 
Helgoland med ubåten Deutschland. Ubåten Bre-
men avseglade den 26 augusti 1916 under befäl av 
Schwartzkopf från Helgoland. Men hon försvann 
spårlöst. Gick antagligen på en mina.

En andra tur med Deutschland företogs i månads-
skiftet september–oktober med ankomst den 1 
november 1916. Ombord på dessa färder fanns 
ingen allmän post, endast några brev medtagna av 
enskilda besättningsmän.

Men på Deutschlands tredje resa skulle post från 
allmänheten få följa med. För att inte bryta mot 
det tyska postmonopolet bestämdes det att för-
sändelserna skulle frankeras enligt gällande tyska 
portosatser, det vill säga 10 Pfennig för brevkort 
och 20 Pfennig för brev upp till 20 gram, därefter 
10 Pfennig för varje ytterligare 20 gram.

För att få en försändelse befordrad med Deutschland 
var man tvungen att teckna en försäkring hos 
Deutsche Versicherungsbank GmbH som kostade 
50 Mark. För brev tyngre än 50 gram redovisades 
avgiften med speciella värdemärken i valörerna 5, 
10, 15, 20, 25 och 50 Mk.

Deutsche Ozean-Rhederei GmbH

Kapten Königs bok Handelsubåten Deutschlands 
färd är ett bra exempel på hur propagandan kan se 
ut under krig. Boken ger inga detaljer om de postala 
förhållandena men ger en god bild av sjöresan och 
det storartade mottagandet man fick i USA och vid 
hemkomsten.

Ubåtsbrev till USA som returnerats med treradig stämpel ”Zurück/Wegen Einstellung des Tauchboot-/
briefverkehrs zurück an Absender” och ”Tauchbootgebühr erstattet (Ubåtsavgiften återbetald)” samt 
censurstämpel stjärna. På baksidan med stämpeln:”Tauchbootgebühr wird gegen Rück-/gabe des mit 
Quittung versehenen/Briefumschlags in der Auskunftstelle/des Pa. 1 hier erstattet.”. Stämpeln ger 
instruktioner om hur man skall få tillbaka kostnaden för ubåtsbrev.
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Posten censurerades men saknar censurremsor 
eftersom försändelser skulle lämnas in oförslutna. 
Breven förseddes istället med en obetydlig censur-
stämpel. Fjorton olika varianter finns. Stämpeln 
gömdes ofta i adressen. Troligen ville man inte 
visa att posten censurerades eftersom man höll 
fred med USA.

Men den 8 januari 1917 beslöt den tyska krigsled-
ningen att från och med den 1 februari föra oin-
skränkt ubåtskrig vilket ledde till att USA bröt de 
diplomatiska förbindelserna den 3 februari för att 
sedan träda in i kriget den 6 april.

Deutschlands färd blev därför inställd och breven 
returnerades till avsändarna. Deutschland och de 
ubåtar som var under konstruktion överfördes till 
den tyska marinen.

De två turerna blev dock en stor propagandaframgång 
för Tyskland. Trafiken slogs upp stort i alla tidningar, 
även de svenska. Besättningen betraktades som 
hjältar.

Svenska Dagbladet 
skriver den 13 oktober: 
”Originalupplagan på 
tyska av Handelsubåten 
Deutschlands fä rd 
av dess befälhavare 
kapten Paul König 
såldes på mindre än 
1 vecka i 1/4 miljon 
exemplar”.

I Norge uppskattade man inte trafiken utan krävde 
att om ubåten passerade norskt territorialvatten 
skulle färden ske i ytläge.

Gunnar Zetterman

Källor
Böcker
Geissler, Claus Deckname ”U 200” Die Tauchboots-
post-Story 1916/1917
Hennig, Bernard A. German Submarine Mail of 
World War I, German Philatelic Society No. 10, 
1991

Dagstidningar
Svenska Dagbladet (SvD)
The Boston Daily Globe July 11 1916

Tidskrifter
Norborg, Knut Ubåtspost. SFT mars 1989

Brev till Chile som returnerats med den treradiga 
stämpeln. Notera censursymbolen ”asterisk” i r:et 
i Hochstetter (se pilen). Ovan ses D.O.R.-stämpeln. 
Hur, när och var denna stämpel använts är oklart.

Vykort med kapten König och den tyska ubåten 
Deutschland. Kortet är publicerat av I & M Otten-
heimer i Baltimore, MD.

Fracht-Tauchboot Deutschland in Baltimore. 
Notera att ubåten har en civil flagga i aktern, det 
tyska rikets använd 1867–1918, inte den tyska 
marinens flagga. König är kapten i handelsflottan, 
inte Kapitän zur See i marinen.
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Afghanistan är ett land som präglas av politisk 
oro, religiös fanatism och gränslös terror. I stort 
sett varje vecka kommer nyheter om bombdåd 
med många oskyldiga offer. Läget har i decennier 
varit minst sagt besvärligt.

Även för oss frimärkssamlare kan Afghanistan vara 
problematiskt. De första afghanska frimärkena med 
text på ett för flertalet av oss begripligt språk kom 
först 1927, men därefter har de flesta utgåvor varit 
försedda med orden POSTES AFGHANES på 
franska, vilket underlättar identifiering.

I den här artikeln skall vi titta lite närmare på en 
del synnerligen svåridentifierade frimärken, men 
det finns oftast hjälp att få genom att studera själva 
motiven.

Det afghanska riksvapnet avbildar porten till en 
moské med två korslagda kanoner nedanför. Det 
kan därför var en god idé att närmare studera 
nedanstående frimärke som visar just det här 
beskrivna motivet. Frimärket saknar valör och 
användes enbart på tjänstepost inom landet; av 
denna orsak fanns det ju egentligen ingen anledning 
med någon landbeteckning på franska eller något 
annat västerländskt språk.

Ovanstående tjänstefrimärke gavs ut år 1909 och 
det kom sedan flera tryckningar i olika nyanser av 
rött. Frimärket tycks ha dragits in år 1927.

Den afghanska posten återupptog användandet av 
tjänstefrimärken år 1939. Under de kommande åren 
fram till runt 1968 gav man ut fem olika valörer. 
Motivet är än en gång det afghanska riksvapnet men 
i betydligt bättre utförande. Dessa tjänstemärken 
kunde bara användas på post inom landet, vilket 
än en gång förklarar frånvaron av text på franska, 
se överst i nästa spalt.

År 1891 började Afghanistan använda speciella 
frimärken för rekommenderad post. De trycktes 
på mycket tunt papper och hade enbart text med 
arabisk skrift. Detta frimärke är synnerligen ovan-
ligt i stämplat skick, men uppenbarligen har stora 
restupplagor nått marknaden.

Från 1893 ändrades utseendet på dessa frimärken 
för rekommenderad post och man inkluderade det 
afghanska riksvapnet. Under de kommande åren 
kom flera utgåvor på olikfärgat papper och alltid 
på mycket tunt papper. Det här visade frimärket 
på rosafärgat papper användes under perioden 
1898–1900.

Afghanska besvärligheter
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Från 1909 började den afghanska posten använda 
speciella frimärken för hanteringen av paket. Även 
här ingår riksvapnet i motivet.

En helt ny typ av paketmärken introducerades år 
1921. De föreställer en skola (Old Habibia College) 
i närheten av Kabul. Dessa märken är oftast tandade 
på enbart två sidor, och det torde vara tämligen svårt 
att finna välcentrerade exemplar av denna utgåva 
där tryckkvalitén är långt ifrån perfekt.

Det sista paketmärket gavs ut år 1929 och de hade 
fått ett helt annorlunda utseende. Nu finns riks-
vapnet åter med.

Många av de vanliga 
postfrimärkena från 
tidigt 1900-tal hade 
även de riksvapnet som 
motiv. Det gäller även 
ett frimärke i mycket 
litet format som gavs ut 
år 1913 och som hade 
valören 2 paisa. Det 
kunde endast användas 
på postkor t, vilket 
f ramgår av texten 
” T i k e t wa r a q d a k ” 
( =  f r i m ä r k e  f ö r 
postkort). Frimärket 
accepterades inte som 
porto på någon annan 
typ av försändelse.

Det finns naturligtvis 
många andra tidiga 
o c h  s y n n e r l i g e n 
knepiga frimärken från 
Afghanistan. Rest-
upplagorna av f lera 
av de frimärken jag 
presenterat i den här 
artikeln tycks ha sålts 
till frimärkshandeln 
långt efter att de upp-
hörde att användas av 
det afghanska postverket. Detta förklarar säkert 
varför de ofta dyker upp, och varje gång får vi 
samlare problem med att korrekt identifiera dem.

Christer Brunström



46xxc          46 Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8  -     2020

Hur hitta nytt material för en hembygdsfilateli 
och/eller motivsamling? Har man valt ett till-
räckligt stort område att leka med tar det aldrig 
slut. Och hembygd på utländska frimärken är 
extra spännande.

Ett frimärksblock gavs ut i Finland 2006 till 
minnet av filosofen, journalisten och författaren 
(huvudsakligen på svenska), skolmannen, profes-
sorn, statsmannen Johan Vilhelm Snellman (1806–
1881), mannen som ”skapade Finland”.

Mycket finns att säga om honom, född på Söder 
i Stockholm, men vad Finlands postföretag 
Posti speciellt framhåller är hans betydelse för 
järnvägsnätet i Finland.

Två av frimärkena, ett med hans porträtt och 
det andra med ett lok, visar i bakgrunden en 
järnvägskarta med Mellansverige och södra 
Finland, även en flik av Norge. Loket, ”Ilmarinen”, 
det första i Finland, var tillverkat i delar av Peto, 
Brassey and Betts Canada-verkstad i Birkenhead, 
England och monterat vid Finska Statsjärnvägarnas 
verkstad i Helsingfors.

Järnvägskartan visar för Finlands del sträckan 
Helsingfors–Tavastehus, invigd 1862, samt 
Petersburgsbanan, Riihimäki–S:t Petersburg, invigd 
1870. Denna, i folkmun kallad ”Hungerbanan”, 
byggdes till stor del under hungeråren 1867–68. 
Arbetsfolket betalades med livsmedel.

I Sverige har vi Stockholm och den nya järnvägs-
knuten Katrineholm i Sörmland med Västra 

stambanan till Göteborg och Östra stambanan 
till Nässjö, byggda 1862 respektive 1864. Norra 
stambanan nådde Uppsala 1866; sträckan via Sala 
mot Krylbo är under byggnad, streckad på kartan, 
och blev klar 1873. Streckad, planerad och under 
byggnad är även Krylbo till Storvik vid Gävle–
Dalarnas Järnväg.

Märket visar även en del av sträckan Örebro–Arboga 
(1857) samt Arboga–Köping (1867). Nordväst från 
Köping förbi Kolsva har vi Köping–Uttersberg, 
KUJ, 1866. Norr om Uttersberg en streckad linje 
samt en järnväg. Vad är det för sträcka?

En svart prick vid Snellmans vänstra kind visar 
Smedjebacken och Väsman–Barkens Järnväg, 
Smedjebackens Järnväg, invigd 1859, som var en 
kort bana mellan sjöarna Väsman och Barken.

Gävle–Dalarnas Järnväg, GDJ, mellan Gävle och 
Falun invigdes 1859. I Hälsingland finns två korta 
banor till sjöar och vattendrag med båttrafik för 
vidare färder in i landet: Söderhamn–Bergvik, 
Söderhamns Järnväg (1861), samt Hudiksvall–
Forsa, Hudiksvalls Järnväg, HJ, (1859).

Vid Snellmans högra öra hittar vi järnvägar från 
Christiania (Oslo) i Norge: Hovedbanen, Norges 
första järnväg 1854 förbi Eidsvoll (E strax ovanför 
örat) och norrut samt Kongsvingerbanen förbi 
Lillestrøm. Kartan torde således kunna dateras till 
något år mellan 1870–73.

Vi återvänder till Katrineholm. Orten fick sitt 
ursprung i järnvägsknuten med Västra och Östra 

För hembygdssamlingen: Järnvägskarta
Tidigt 1870-tal över delar av Sörmland, Uppland, Västman-
land, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Norge och Finland

Del av blocket.
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stambanorna år 1864. En mycket tidig karta med 
detta stadsembryo, kanske den första offentliga, 
är Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, 
geologiska kartblad ”Eriksberg”, av år 1867, med 
kartbeskrivning av statsgeolog David Hummel: 
”Några ord till upplysning om bladet Eriksberg”, 
SGU serie Aa 22.

Kartan visar järnvägar ute på leråkrarna, Katrine-
holms station och vid den tecknet för värdshus, 
några kilometer sydost om herrgården Katrineholm. 
Fler hus fanns inte då.

SGU:s 1800-tals geologiska kartor, serie Aa, kan 
vara något för de hembygdsintresserade. De är 
baserade på den topografiska kartan, men utan 

karttopografin med sina streckningar, så ort-, 
gårds- och torpnamn är lättlästa. De diskreta 
bakgrundsfärgerna för jord- och bergarter stör inte.

Eftersom SGU ursprungligen inrättades främst 
för jordbrukets behov, behandlar dessa äldsta 
geologiska kartor jordbruksbygderna, det vill säga 
de mer bebodda områdena i Mellan-, Väst- och 
Sydsverige. 

De finns digitaliserade och kan hittas via SGU:s 
hemsida, Geolagret, förutsatt att man vet vilken 
karta man letar efter.

Sten-Anders Smeds
Motivsamlarna

Sällskapet för svensk posthisto-
risk dokumentation, SSPD, har 
gett ut ett nytt nummer av sin 
skrift Aktuellt om Posthistoria 
– nummer 15 i ordningen. Det 
är ett fullmatat nummer med 
nio artiklar om olika aspekter 
av svensk posthistoria.

Så här beskriver redaktören, 
Giselher Naglitsch, innehållet: 
Sven-Börje Ewers visar med sin 
artikel om Våra rakstämplar 
från 1819 att ”gamla ämnen” 
fortfarande kan bjuda på nya 
upptäckter, värda att undersöka 
och dokumentera. 

Lars Wester och Giselher Nag-
litsch visar med sina artiklar 
Frimärken som frankering – en 
återblick de senaste 50 åren 
respektive Svensk post-filateli, 
år 1975 till ca 2002, att även det 
som skett i relativ närtid snart är 
historia. Femtio år är faktiskt lång 
tid. Tid som behöver dokumen-
teras för att inte falla i glömska. 

Under dessa år har frimärkena 
– grunden till uppkomsten av 

filatelin – kommit alltmer i skym-
undan. Men uppsatserna visar 
att det finns mycket relaterad 
modern postal dokumentation att 
samla, studera och dokumentera. 

Gunnar Dahlst rands studie 
Svenska frankostämplar m/26, 
1924–1944 visar att frimärkena 
redan för hundra år sedan hotades 
av ny teknik.

Göran Persson och Rikard Aze-
lius visar i sina artiklar, Posten 
i Östersjön under Krimkriget 
respektive Några konsekvenser 
av fransk-tyska kriget 1870/71 på 
postförbindelserna mellan Sveri-
ge och Frankrike, hur kreativitet 
kunde lösa behovet av postföring. 

Staffan Karlssons Svensk valu-
takontroll och Jan-Olov Edlings 
Kristiden 1914–1919 visar hur 
posten involverades i att lösa 
landets bristsituationer under två 
världskrig. 

Svåra isvintrar för postföringen 
mellan Sverige och Finland 
1870–1900, av Erik Hamberg, 

visar att även väder och vind 
medför utmaningar för posten 
som måste lösas.

Aktuellt om Posthistoria finns 
till försäljning genom SSPD:s 
hemsida, http://sspd.se/aktuellt-
om-posthistoria/.

Per Gustafson

Nytt nummer av Aktuellt om Posthistoria
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I Indiska Oceanen mellan Australien och Indo-
nesien ligger den lilla ön Christmas Island eller 
Julön på svenska. Med tanke på de kommande 
helgerna kan det kanske vara på sin plats att lite 
närmare bekanta sig med detta frimärksland 
med en befolkning på runt 1 800. Trots den 
blygsamma befolkningen talas det här flera 
olika språk: engelska, malajiska och hela tre 
kinesiska dialekter. Det är alltså ett på många 
sätt kosmopolitiskt samhälle.

Den förste europé som siktade ön var Richard Row 
på fartyget Thomas år 1615. Han tycks dock inte 
ha gett ön något namn, utan det gjordes i stället av 
William Mynors, befälhavare på Royal Mary, som 
passerade ön på juldagen år 1643. Intressant nog 
har man en namne i Stilla Havet som numera har 
fått det mera lokala namnet Kirimati, som faktiskt 
är det lokala sättet att återge det engelska ordet 
Christmas. Kirimati är del av önationen Kiribati, 
medan Christmas Island i Indiska Oceanen tillhör 
Australien.

Christmas Island förblev obebodd fram till slutet 
av 1800-talet, då man började exploatera de stora 
förekomsterna av fosfat. Länge administrerades 
Christmas Island från Singapore som ingick i den 
brittiska kolonin Straits Settlements. Frimärken från 
denna koloni introducerades på ön 1901.

Det var inte så många som kom till Christmas 
Island vid början av 1900-talet, men med jämna 
mellanrum besöktes ön av skandinaviska sjömän, 
som då passade på att posta sina brev och kort till 
släkt och vänner i andra delar av världen. Detta var 
just något som en dansk sjöman gjorde år 1910, då 
han postade ett vykort föreställande en stilig ung 
dam till sin kollega H. Henchel i Singapore. Kortet 
är mycket riktigt frankerat med ett frimärke från 
Straits Settlements.

Frimärken från Straits Settlements användes fram 
till 1942 då ön ockuperades av japanska styrkor. 
Efter befrielsen användes frimärken utgivna av 
den brittiska militära administrationen av Malaya. 
År 1946 ersattes de av frimärken från den nyblivna 
kolonin Singapore.

Filatelister tyckte naturligtvis att det var spännande 
med brev från Christmas Island frankerade med 
frimärken från Singapore. Det visade brevet är 
kraftigt överfrankerat och sändes den 22 juni 1951 
från Julön till Western Australia. Av adressatens 
namn att döma tycks även denna försändelse ha 
dansk anknytning.

Den 1 augusti 1958 fick Singapore större självstyre, 
vilket inom några år skulle leda till självständighet. 
Nu gällde det att hitta en ny ägare av Christmas 
Island och det blev Australien som fick ansvaret 
från den 15 oktober 1958. Redan samma dag 
kom en första bruksserie 
med drottning Elizabeth 
som motiv. Frimärkena hade 
fått det nya landsnamnet 
övertryckt samt valörer i 
cents och dollar. Trots att 
man nu tillhörde Australien 
fortsatte man att använda 
den malajiska dollarn som 
valuta på ön.

År 1963 kom en ny bruksserie med lokala motiv. Här 
finns en vy över huvudorten Flying Fish Cove och 
en kartskiss över ön. Tre märken uppmärksammar 
brytningen och exporten av fosfat. På andra motiv 
får vi göra bekantskap med det unika djurlivet på ön.
Australiensisk valuta introducerades på Christmas 
Island år 1968 vilket bland annat fick som konse-
kvens att öns frimärken även kan användas på post 
i Australien. Den nya bruksserien fick fiskar som 
motiv, se överst på nästa sida.

Post från Julön
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I början av 2000-talet dök det upp rapporter från 
Christmas Island även i svenska medier. Det 
handlade om båtflyktingar som landade på ön. 
Myndigheterna i Canberra gjorde sitt yttersta 
för att förhindra att flyktingarna kunde ta sig till 
Australien. I stället inrättades stora flyktingläger på 
ön. Vid något tillfälle har en flyktingbåt havererat 
utanför ön med ett stort antal dödsoffer som följd.

Detta är dock inte något som frimärksutgivningen 
från Julön tar fasta på, utan man väljer ofta motiv 

från öns unika flora och fauna. Idag utgör mer än 
halva öns yta en nationalpark.

Vid flera tillfällen har man dessutom gett ut speciella 
frimärken för just julposten, vilket naturligtvis är 
det självklara motivvalet för Julön, trots att flertalet 
öbor nog praktiserar helt andra religioner än 
just kristendomen. 
Men alla barn tycker 
om leksaker, och 
sådana visades på 
fyra julfr imärken 
utgivna 1988. Som 
synes har man varit 
noggrann med att 
ange landsnamnet 
som CHRISTMAS 
ISLAND (Indian 
Ocean) för att und-
vika alla missför-
stånd.

Christer Brunström

I Filatelisten nummer 7/2020, 
sid 18 nämner Peter Nordin en 
felstavad reketikett, Ugsala i 
stället för Upsala, känd november 
1903 till januari 1904. Hur många 
försändelser kan vara bevarade? 

Har du någon? Vilket datum, 
vilket nummer?

Sten-Anders Smeds, Slåttervägen 
23A, 756 46  Uppsala, sasmeds@
tele2.se

Efterlyser brev med rek-etikett Ugsala

Jag är tacksam för de två artiklar som Christer 
Brunström har skrivit om förfalskningar även 
om de kom för sent för min del.

Köpte under våren in en hel del BC/CB-par vilket 
vid närmare genomgång visade sig innehålla 35 
procent förfalskningar. Det känns lite tungt att byta 
ut dem men så får det bli. Enda glädjen i bägaren är 
ju att den postala perioden var kortvarig.

Beträffande falska märken från tiden 1933–45 som 
säljs på Tradera har jag skrivit till alla som säljer 

att de skall ta bort dem och på sin höjd säljas under 
kuriosa med en förklaring att det är påhittemärken. 

De flesta har tagit bort skräpet. Många har neder-
ländskt ursprung. Då jag i grunden är Tysklands-
samlare har jag bra kontakt med tyska filatelister 
som varnat ett bra tag för dessa märken.

Mycket bra att det tas upp.

Johan Julin
Uppsala 

Mer om förfalskningar
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Inbjudan till Eslövia 2021  20 – 22 augusti 2021 
Nu är det dags att planera och anmäla ditt exponat till nästa utställning i  
Sverige, denna gång i Eslöv 20 – 22 augusti 2021 med både regional del och 
nationell del. 

• Alla större utställningsklasser finns med
• Ramarna är 4 rader á 4 blad i A4, eller 4 rader á 2 blad i A3. 

Kvalificering till Nationell utställning
• För mästarklassen gäller speciella kvalificeringsregler.  
• För övriga klasser gäller att exponatet ska ha erhållit minst 65 poäng på regional utställning. För 

ungdomsutställare gäller 50 poäng.
• I litteraturklassen behövs ingen tidigare kvalificering.  Kataloger och Tidskrifter måste vara pu-

blicerade efter 1 jan. 2019 och  annan litteratur måste vara publicerade efter den 1 jan. 2016.

Kvalificering till Regional utställning
Exponat som inte tidigare ställts ut (eller tidigare ställt ut men ej uppnått 65 poäng) kan anmäla sig till 
den regionala delen av utställningen.

Ramavgifter
Per ram är avgiften 400 kronor (för litteratur per exponat).
För ungdomsexponat ingen avgift.

Utställareavgifter per exponat (avgiften tillfaller Sveriges Filatelist-Förbund)
Mästarklassen: 500 kronor per exponat
Enram, open, vykort och litteratur: 200 kronor
Övriga: 400 kronor
Ungdom: ingen avgift

Försäkring
Alla exponat måste vara försäkrade. Filatelist-Förbundets försäkring kommer att erbjudas.

Anmälan  
Reglementet och anmälningsblanketten finns på hemsidan,  www.eslovia2021se.
Dessa kan du få i pappersform genom att ringa eller sända mejl till kommissarien.
Anmälningsblankett, exponatets 1:a blad och eventuell synopsis ska du sända till  kommissarien 
senast den 1 april 2021. Anmälan kan du sända som brev eller via mail, scanna då den underskrivna 
blanketten.

Välkommen med din anmälan till kommissarien för Eslövia 2021
Valter Skenhall                                                                                   
Vindvägen 3
245 38 Staffanstorp
070 625 49 69
skenhall@telia.com



51xxc          51Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8    -     2020

Ängelholms Filatelistförening genomförde 
för tredje gången sin samlardag i mitten av 
september. Evenemanget sker i samverkan med 
Spannarpsortens hembygdsförening.

Deras museer var öppna och även äppel- och frukt-
gården där det finns 100-tals olika sorter samlade 
på ett litet område i anslutning till byggnadsminnet 
Ausås Prästgård.

En hel del funderingar ägnades åt att coronasäkra 
evenemanget. Avstånd mellan borden och utnytt-
jande av fler ytor var huvudmetoden. Handsprit 

fanns tillgängligt. Antalet som kunde vara inne i 
lokalen samtidigt begränsades till cirka 40.

Inte bara filatelistiskt och vykortsmaterial visades 
utan också andra samlarområden som katter (ej 
levande), lergökar med mera. Dagen avslutades med 
auktion på inlämnat material.

Intresset från de som kom var stort men besöksantalet 
var något lägre jämfört med förra året, totalt cirka 
60 utspridda över tid.

Hans-Åke Jönsson

Samlardag i Ausås

Vårt 100-årsfirande var tänkt att ske på månads-
mötet i november, men har tyvärr fått skjutas 
på framtiden. En jubileumsstämpel finns dock 
framtagen.

Föreningen grundades den 6 november 1920 med 
namnet Dalarnes Filatelistförening. Sammankal-
lande var landsfiskal Karl Stål som även valdes till 
ordförande. Årsavgiften sattes till tre kronor och 
antalet medlemmar var 16.

Under åren har namnbyte skett ett par gånger, och 
föreningen heter sedan 2008 Falu Filatelist- och Vy-
kortsförening. År 1980 hade föreningen sitt högsta 
medlemsantal, 120 stycken.

Idag har föreningen 40-talet medlemmar med 
Lars-Erik Måg som ordförande och verksamheten 
består av månadsmöten med bland annat auktioner 
och fika.

Vi arrangerar också årligen Frimärkets Dag och 
Öppet Hus dit vi inbjuder allmänheten för att de 
ska få veta mer om vår verksamhet och även få 
frimärkssamlingar värderade.

En mer omfattande beskrivning av föreningens his-
toria finns att läsa på vår hemsida: www.sff.nu/falun

Agne Nyberg

Falu Filatelist- och Vykortsförening firar 100 år

Klipp ur Dalpilen den 9/11 1920.



52xxc          52 Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8  -     2020

JANUARI
95 år
14 Lennart Hjalmarsson, Borås
28 Inga Stern, Lund

85 år
  1 Råland Gunnarsson,
     Jönköping
17 Einar Torstensson, Ängelholm
27 Ingmar Gabrielsson,
     Ölsremma

80 år
  8 Per-Gunnar Johansson,
     Järfälla
15 Thor Ahlkvist, Klintehamn
21 Per-Erik Wahlstedt,
     Västra Frölunda

75 år
  2 Jan Cedwall, Nyköping
  6 Göran Hahne, Uppsala
12 Elin Egilson, Halmstad
21 Christer Löfqvist, Trollhättan
21 Orvo Erling, Oxelösund
23 Sten-Anders Smeds, Uppsala
26 Tommy Mårtensson,
     Halmstad
28 Henrik Sundén, Umeå

70 år
  6 Per Olsson, Stockport

11 Conny Jonsson, Mora
15 Yngve Rydberg, Bromma
18 Peter Nordell, Halmstad
19 Matti Riukka, Mölndal
21 Lars-Erik Sporre, Göteborg
21 Stefan Svensson, Boden

60 år
25 Börje Johansson, Njurunda
28 Mikael Blomberg, Eksjö

50 år
12 Fredrik Nilsson, Ystad
22 Heléne Nyman, Enköping

FEBUARI
95 år
  7 Hugo Orup, Malmö

85 år
  2 Curt Sjöberg, Hässleholm
  3 Leif Eriksson, Uppsala
21 Kjell Eriksson, Uddevalla

80 år
  2 Sölve Nygren, Norrtälje
  4 Steinar Halvorsen, Mora
  5 Per Edgar Pettersson, Delsbo
  5 Torbjörn Schyberg, Lund
  9 Verner Hållpås, Dalsjöfors
13 Ewa Szpak, Huddinge

75 år
  2 Eric Knutsson, Uppsala
  5 Jan Olsson, Höganäs
16 Tomas Hellström,
     Västra Frölunda
21 Göran Roos, Sundsvall
23 Sören Karlsson, Motala

70 år
  1 Lars Jönsson, Sorunda
  8 Thomas Lave, Svedala
11 Anders Lind, Göteborg
14 Bertil Olsson, Landskrona
24 Monica Jonsson, Åkersberga
26 Mats Tornvall, Lund
27 Boleslaw Haupt, Kristianstad
27 Lennart Tallbring, Göteborg

60 år
  1 Rolf Tufvesson, Ramlösa
  2 Erik Sjödin, Österbybruk
  3 Per Carlsson, Helsingborg
  4 Thomas Hagström,
     Rönninge

50 år
  6 Christer Larsson, Gränna
  8 Fredrik Bengtsson, Uppsala
16 Håkan Palm, Perstorp
20 Patrik Appelgren,
     Gammelstad

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

C
DT Stamps

B
Nordhallands FF

A
Kjell Germeten

D
Nordfilateli

Vinnare och lösning:
I förra numrets Annonspussel drogs Arne Frinndal, Lingingö, som vinnare av Postens årsbok 
Svenska frimärken berättar 2020, skänkt av Postnord Sverige, www. postnord.se/butik. Års-
boken är på 79 sidor och ges ut i en begränsad upplaga. Den innehåller alla frimärken som 
givits ut under året. Priset på boken är 799 kronor.

Christer Ihrstedt, Örebro, och Juris Mors, Kungsbacka, får varsin Trisslott. Stort Grattis!
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Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Ev. e-postadress:

Posta lösningen, gärna en fotostatkopia, i ett fullt frankerat kuvert till 
redaktionen: SFF-Filatelisten, Teknikringen 1E, 583 30 Linköping, 
så att vi har den oss tillhanda senast den 13 januari 2021.

Vågrätt:
1.  Ungersk dryck
5.  Postal försändelse
7.  Den är den unike
8.  Etik
9.  Julbocksmaterial på
     F1276
10. Lutter eller pur
12. Falusjö
13. Börjar veckan med
17. Ortstämpel cirka 25
     år, I-län
18. Valuta eller nöje
19. Med stad ortstämpel
       1889–1922 och grimas
20. Sorti
24. Tittar man ibland
     under
26. Står grann gran i
     stugan
27. Trägen och nitisk
28. Med tripp och trapp
29. Står för motiven i H497
30. Man som sammanför
     och F2646
31. Ses på F2075 bl.a.

Lodrätt:
1.  En slags gongong
2.  Den på F1673
3.  Ort med aktuell helg-
     anknytning 
4.  Gör kocken såsen
5.   I motsats till otymplig
6.  Tänds numera i stället
     för de levande
11. Öppnas dagligen i
     advent
14. Flödets överkant
15. Supermjukt att ligga på
16. Varm dryck
21. Ett par F2058
22. Behövs vid rodd
23. Vill man inte skaka
25. Går mellan Norge och
     Sverige

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 25

26

27 28

29

30 31

vanG

1:a pris: Danska postens årsbok 
2020, skänkt av Postnord Danmark, 
www.postnord.dk/filateli

Årsboken på 68 sidor innehåller 
årets alla frimärken och miniark. 
Priset på årsboken är 549 danska 
kronor.

2:a–3:e pristagarna får varsin triss-
lott. Vinnare och lösning presente-
ras i nästa nummer. Lycka till!
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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

Jag söker svenska järn-
vägsfraktmärken och lo-
kala lösenmärken. Gärna 
hela samlingar. Söker 
också järnvägsbrevkort 
från olika privata linjer.
ingestenby@gmail.com
073–986 29 30

Rabatthäften. Årgång 
1979–1980 130 kr/st 
inkl. frakt. Årgång 1981–
1990 150 kr/st inkl. frakt. 
Gärna stora partier. 
a.stahlberg@hotmail.com

Rabatthäften. Årgång 
1979–80 170 kr/st. År-
gång 1981–90 190 kr/st, 
evert.johansson@telia.
com 070–724 85 99 

Österåsen, Forss, Ryt-
tern, Lillhärad. Jag kö-
per frimärken och brev 
stämplade: Österåsen 
från Z län på vapen-, le-
jon- och ringtyp. Forss på 
ringtyp från Z län. Öster-
åsen på O II Y  län, Ryt-
tern, Haraker, Lillhärad 
U län på ringtyp, lösen. 
Arne Strömbäck, Box 
155, 721 05 Västerås. 
0224–201 87, stromback.
arne@gmail.com

20 % på xx x o Norden. 
Allt för påseende. Jan-
Åke Eriksson, Klöxhults-
vägen 55, 343 34 Älmhult. 
0476–712 42, 070–637 
12  42

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 procent av 
Michel. Det mesta av o 
och en hel del **. Sänd 

mankolista till: Bengt Sjö-
gren, Östra Långgatan 
13, 457 72 Grebbestad, 
0525–10474

Europa-Cept 1956–2019 
+ nyheter 2020 – post-
frisk = över 50 motiv 
från över 60 länder. Po-
len 1960–2020 abonne-
mang, Bearbetar man-
kolistor: Alb, Bg, R, Su, 
H – 2000. Michel kata-
lognummer. Svarsporto. 
J. Lysakowski, Box 181, 
271 24 Ystad. slamag@
telia.com

FDC-brev 1990–1997, 
cirka 50 styck säljes bil-
ligt. Många vackra motiv. 
Hör av dig till Urban Both-
zén, Trastgatan 48 56534 
Mullsjö. urban@bothzen.
se. 070–306 75 50

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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Lyxstämplar. Jag har de 
märken du saknar i lyx, 
klassiskt eller modernt. 
Även svåra VM på band. 
Magnus Engstedt, Sjö-
mansgatan 42, 553 12 
Jönköping.070–666 76 18
info@magnusengstedt.se

Ländersamling styckas 
och säljes billigt. 258 
länder, drygt 42.000 oli-
ka utgåvor. (Endast 3 kr 
per Michel €) Från Aden 
till Övre Volta. Dessutom 
5–15 % rabatt vid större 
köp. Begär listor över 
länder du vill komplet-

tera. K-E Svensson, P O 
Hallmans Gata 17, 112 
69 Stockholm. 
svenssonkar ler ik44@
gmail.com

Motiv: Arkeologi, Bi-
lar, Blommor, Boxning, 
Cykel, Djur, Fartyg, Fis-
kar, Fjärilar, Flygplan, 
Folkdräkter, Fotboll, Fri-
idrott, Fåglar, Hundar, 
Jul, Järnväg, Kartor, Kat-
ter, Konst, Läkare, Mu-
sik, Mynt, Nobel, Olym-
piader, Religion, Reptiler, 
Ridsport, Rymd,  Röda 
Kors, Scouting, Segling, 
Simning, Snäckor, Sport, 
Teater, Uniformer, Va-
pensköldar. 
Nu även Arkitektur, Be-
römda personer, Flag-
gor, FN-UPU m.fl. 41.500 
olika utgåvor. 100 motiv-

områden. Begär listor! 
Billigt! Endast SEK 3 per 
Micheleuro!  5–15 % ra-
batt vid större köp. 
K-E Svensson, P O Hall-
mans Gata 17, S-112 69 
Sthlm. svenssonkarle-
rik44@gmail.com

Svenskt postfriskt säl-
jes. Listor sändes gra-
tis. Kjell Kvarnström, 
Munkerudsvägen 72, 684 
32 Munkfors.

Säljes eller bytes Nor-
den, Grönland, Åland 
och Danska Västinden. 
xx, x, o. Bättre äldre. 
Lågt pris. 
Torgny Olsson, Hedkar-
byvägen 70, 811 96 År-
sunda.

50:-/5 rader
En annons om 5 rader 
(cirka 150 tecken) kostar 
endast 50 kronor. 
6–10 rader 100 kronor.
11–15 rader 150 kronor. 

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Sveriges bandfrimärken 1920–1936
250:- plus 60:- frakt!  
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 ”Bandfri-
märken”
Du kan läsa mer om boken på 
sff.nu/ bandfrimarken 
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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

Jag söker svenska järn-
vägsfraktmärken och lo-
kala lösenmärken. Gärna 
hela samlingar. Söker 
också järnvägsbrevkort 
från olika privata linjer.
ingestenby@gmail.com
073–986 29 30

Rabatthäften. Årgång 
1979–1980 130 kr/st 
inkl. frakt. Årgång 1981–
1990 150 kr/st inkl. frakt. 
Gärna stora partier. 
a.stahlberg@hotmail.com

Rabatthäften. Årgång 
1979–80 170 kr/st. År-
gång 1981–90 190 kr/st, 
evert.johansson@telia.
com 070–724 85 99 

Österåsen, Forss, Ryt-
tern, Lillhärad. Jag kö-
per frimärken och brev 
stämplade: Österåsen 
från Z län på vapen-, le-
jon- och ringtyp. Forss på 
ringtyp från Z län. Öster-
åsen på O II Y  län, Ryt-
tern, Haraker, Lillhärad 
U län på ringtyp, lösen. 
Arne Strömbäck, Box 
155, 721 05 Västerås. 
0224–201 87, stromback.
arne@gmail.com

20 % på xx x o Norden. 
Allt för påseende. Jan-
Åke Eriksson, Klöxhults-
vägen 55, 343 34 Älmhult. 
0476–712 42, 070–637 
12  42

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 procent av 
Michel. Det mesta av o 
och en hel del **. Sänd 

mankolista till: Bengt Sjö-
gren, Östra Långgatan 
13, 457 72 Grebbestad, 
0525–10474

Europa-Cept 1956–2019 
+ nyheter 2020 – post-
frisk = över 50 motiv 
från över 60 länder. Po-
len 1960–2020 abonne-
mang, Bearbetar man-
kolistor: Alb, Bg, R, Su, 
H – 2000. Michel kata-
lognummer. Svarsporto. 
J. Lysakowski, Box 181, 
271 24 Ystad. slamag@
telia.com

FDC-brev 1990–1997, 
cirka 50 styck säljes bil-
ligt. Många vackra motiv. 
Hör av dig till Urban Both-
zén, Trastgatan 48 56534 
Mullsjö. urban@bothzen.
se. 070–306 75 50

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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Lyxstämplar. Jag har de 
märken du saknar i lyx, 
klassiskt eller modernt. 
Även svåra VM på band. 
Magnus Engstedt, Sjö-
mansgatan 42, 553 12 
Jönköping.070–666 76 18
info@magnusengstedt.se

Ländersamling styckas 
och säljes billigt. 258 
länder, drygt 42.000 oli-
ka utgåvor. (Endast 3 kr 
per Michel €) Från Aden 
till Övre Volta. Dessutom 
5–15 % rabatt vid större 
köp. Begär listor över 
länder du vill komplet-

tera. K-E Svensson, P O 
Hallmans Gata 17, 112 
69 Stockholm. 
svenssonkar ler ik44@
gmail.com

Motiv: Arkeologi, Bi-
lar, Blommor, Boxning, 
Cykel, Djur, Fartyg, Fis-
kar, Fjärilar, Flygplan, 
Folkdräkter, Fotboll, Fri-
idrott, Fåglar, Hundar, 
Jul, Järnväg, Kartor, Kat-
ter, Konst, Läkare, Mu-
sik, Mynt, Nobel, Olym-
piader, Religion, Reptiler, 
Ridsport, Rymd,  Röda 
Kors, Scouting, Segling, 
Simning, Snäckor, Sport, 
Teater, Uniformer, Va-
pensköldar. 
Nu även Arkitektur, Be-
römda personer, Flag-
gor, FN-UPU m.fl. 41.500 
olika utgåvor. 100 motiv-

områden. Begär listor! 
Billigt! Endast SEK 3 per 
Micheleuro!  5–15 % ra-
batt vid större köp. 
K-E Svensson, P O Hall-
mans Gata 17, S-112 69 
Sthlm. svenssonkarle-
rik44@gmail.com

Svenskt postfriskt säl-
jes. Listor sändes gra-
tis. Kjell Kvarnström, 
Munkerudsvägen 72, 684 
32 Munkfors.

Säljes eller bytes Nor-
den, Grönland, Åland 
och Danska Västinden. 
xx, x, o. Bättre äldre. 
Lågt pris. 
Torgny Olsson, Hedkar-
byvägen 70, 811 96 År-
sunda.

50:-/5 rader
En annons om 5 rader 
(cirka 150 tecken) kostar 
endast 50 kronor. 
6–10 rader 100 kronor.
11–15 rader 150 kronor. 

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 

Sveriges bandfrimärken 1920–1936
250:- plus 60:- frakt!  
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 ”Bandfri-
märken”
Du kan läsa mer om boken på 
sff.nu/ bandfrimarken 
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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

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

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

Borås 21/1 Årsmöte, 11/2 Före-
läsning, 11/3 Föreläsning, 27/3 
Auktion, 15/4 Föreläsning, 20/5 
Föreläsning, 10/6 Vårutflykt, 26/8 
Köp-sälj, 16/9 Föreläsning, 18/9 
Inlämningsauktion, 14/10 Före-
läsning, 11/11 Föreläsning, 2/12 
Julmöte, 2022: 20/1 Årsmöte.  
Simonsland, Viskastrandsgatan 
5 kl. 18.30 (öppet fr 17.30)

Enköping 5/3 Årsmöte. Wallin-
ska gården, Kryddgårdsgatan 8 
kl. 18.30

Eslöv 21/1 Bytesafton, 4/2 Att 
ställa ut. Ulf visar montering av 
exponatblad med powerpoint, 
18/2 Årsmöte, 4/3 Nils Ivars 
bildspel, 18/3 Större auktion, 1/4 
Auktionsfritt möte, 15/4 Christian 
Möller om sin samling Oscar II, 

29/4 5 minutare, 13/5 Jerker håller 
föredrag. Fika och miniauktion 
varje kväll. Ekenässkolans nya 
matsal kl. 18.30–22.00

Fagersta 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 14/9 
Årsmöte. Sveasalongen, Västan-
fors. Dörrarna öppnas kl.19.00, 
klubbmöte kl. 19.30

Falun 11/1, 8/2 Årsmöte, 8/3, 
12/4, 10/5. Nybrokyrkan SMU-
ingången från Nybrogatan kl. 19

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

Floby 17/12. Möten i Kyrkans Hus 
kl. 18.30

GÖTEBORG
GFF Preliminärt 19/1 Lotteri och 
auktion varje gång. Dalheimersa-
len, Dalheimers hus, Slottsskogs-
gatan 12 kl. 18.30

SFF 21/1, 4/2. 18/2, 4/3, 18/3, 15/4, 
22/4. OBS! Ny plats Lundenhal-
len mellan Nya och Gamla Lun-
denskolan, Kärralundsgatan 3.
 
Haninge 14/12 avslutning med 
närvarolotteriet. PRO-Villan, 
Runstensvägen 38,  Handen kl. 
19.30

Hultsfred-Vimmerby Mötesverk-
samheten ligger nere. Ring Mor-
gan: 070-6048021 eller e-post: 
morgan.savetun@telia.com för 
besked om start.

Hässleholm 27/1, 24/2 Årsmöte, 
31/3, 28/4. Orienteringsklubbens 
lokal på Hövdingegatan 26 kl. 18

Hörby 12/1, 9/2 Handlarmässa 
27/2, 9/3, 6/4, 4/5. ABF:s lokal, 
Tingsg. 26 C kl. 18

Jönköping  26/1, 23/2 Årsmöte. 
Varje månadsmöte: lotteri, auk-
tion, föredrag, information och 
fika. Lokal: Duvgatan 22, Öster-
ängen, Jönköping kl. 18.30

Karlshamn Första måndagen i 
varje månad utom juni-augusti. 
Flottans Män, Lärkgatan 2 kl. 18
  
Katrineholm 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 
11/5, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12.  
Mariagården, Fredsgatan 40 kl. 
18.30

Klippan 12/1, 2/2 Vinterauktion, 
23/2 Årsmöte, 16/3, 27/3 Vårauk-
tionen, 6/4, 27/4, 18/5 Avslutning. 
Sågen (Ängelholmsgatan 9) kl. 19

Kramfors 17/12. HSO-lokalen, 
Strandgatan 19, Kramfors. Sam-
ling från kl 17.30, möte kl. 18.30

Kungsbacka Månadsmöten: Tis-
dagar 26/1, 23/2, 23/3, 27/4 och 
25/5 kl. 18.00. Ungdomar: Tisda-
gar 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5 samt 
vid månadsmöten Arbetsgrup-
pen; Varje torsdag 14/1–20/5 från 
kl. 09.00. ABF-huset, Verkstads-
gatan 14, Kungsbacka

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

Lidköping 15/12. FUB-lokalen 
Hästhagsvägen 3. Lidköping kl. 
19. Bytesafton från kl. 18

Linköping Andra måndagen varje 
månad september-maj. Klockhu-
set, Hjälmsätersgatan 6 E kl. 18 
(mötesstart kl. 19)

Kontrollera så att 
inte möten ställts 

På grund av 
coronapandemin
med mängder av uppskjutna 
möten gäller det att verkligen 
kontrollera att mötena blir av 
enligt vad som framgår här. 
Kontakta gärna den aktuella 
föreningen för det kommer 
att vara mycket inställt under 
december och våren. 
När vi får vetskap uppdate-
rar vi på vår hemsida under 
www.sff.nu/moten.
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Malmö 13/1 16.00, 20/1 Mel-
lanmöte, ta med byt/köp/sälj, 
27/1 16.00, 3/2 Stormöte - Auk-
tion - föredrag, 10/2 16.00, 17/2 
Mellanmöte, ta med byt/köp/
sälj, 24/2 16.00, 3/3 Stormöte – 
Årsmöte - Auktion - föredrag, 
10/3 16.00, 17/3 Mellanmöte, 
24/3 16.00, 31/3 Mellanmöte, ta 
med byt/köp/sälj,7/4 16.00,14/4 
Stormöte - Storauktion - föredrag, 
21/4 16.00, 28/4 Mellanmöte, ta 
med byt/köp/sälj, 5/5 16.00, 12/5 
Mellanmöte, ta med byt/köp/sälj, 
19/5 Tid meddelas om vårfest. 
Möten 16.00 = klubblokalen. Fol-
kets Hus i Limhamn, Linnégatan 
61 kl. 18.00 där annat inte anges 

Marks FK Andra måndagen i 
varje månad (ej under sommar-
månaderna). Kommunalhusvägen 
3, Fritsla, Chickidés lokaler, kl. 19

Mora 11/1, 1/2, 1/3, 12/4, 3/5. 
Mora Kulturhus kl. 18

Norrköping 13/1. Cirkulations-
verksamhet. Tillfällig lokal: 
Folkets hus i Åby kl. 17.00–21.00

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

Nybro 17/12 och 28/1. Bowling-
hallen kl. 18.

Olofström Andra tisdagen i varje 
månad utom juni-augusti. Folk-
högskolan i Jämshög kl. 18.30

Osby 2:a onsdagen i varje månad 
utom juli-augusti. Vykortssektio-
nen samma tid men 3:e onsdagen. 
Rönnebacken 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 septem-
ber-november och januari-april. 
Folkets Hus, hobbylokalen i käl-
laren kl. 18

Piteå 17/12. Samvaron Hamnplan 
4 kl. 18 om inte annat anges

Skivaryd Uppgifter om förening-
ens verksamhet finns på gamla.
skillingaryd.nu/skivaryd/

Sollefteå 12/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5. 
Hullsta Gård kl. 18.30

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

Islandssamlarna  20/5 Möte hos 
Leif Nilsson - preliminärt

SPFK - Stockholms Pensionärers 
Frimärksklubb. OBS!   MÖ-
TEN ÄR TILLS VIDARE IN-
STÄLLDA. Annars varje tisdag 
under januari-april och augusti-
november. Timmermansgården, 
Timmermansgatan 46 på Söder-
malm i Stockholm kl. 9.30–11.30

Sundsvall 11/1, 1/2, 1/3 Årsmöte, 
12/4, 3/5, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12. 
Ny möteslokal och tid: Selånger 
SK:s klubbhus, Västra Vägen 105. 
Samling från 17.30 – möte 18.30.

Tingsryd 18/2 Årsmöte, 15/4, 
16/9, 18/11. 
Englanderska fastigheten kl. 
18.30

Torshälla 10/1, 24/1,7/2, 21/2 
Årsmöte, 7/3, 21/3, 11/4, 25/4, 
9/5, 23/5
Riktargatan 66 kl. 09.30

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

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

Täby (Norrort) 11/1, 25/1, 8/2, 
22/2, 8/3, 13/3 Samlarmässa, 
22/3, 12/4, 26/4, 10/5, 6/9, 20/9, 
4/10, 18/10 ,1/11, 15/11, 29/11, 
13/12 OBS! På grund av corona 
har vi en större lokal: Tibble 
Gymnasium matsalen kl. 18.30

Ulricehamn 20/1 Årsmöte, 17/2 
Lars-Olof Svensson och Anders 
Nordell: Island i bilder och fri-
märken, 17/3 Inlämningsauktion, 
21/4 Förfilateli från Ulricehamn, 
Anders Nordell, 19/5 Lars Lager-
ström: Stämplar från Ulricehamn 
och Sjuhäradsbygden. 
Kl. 18.00 i Vuxenskolans lokaler, 
Södra Kullagatan 3 A, 1 tr, 523 30 
Ulricehamn. Inga möten i juni, 
juli och augusti. Alltid auktion 
på bra material och alltid kaffe.

Vindeln 1:a onsdagen varje må-
nad från september. Vindelgal-
lerian. Karlsgårdsvägen 22 kl. 18
 
Värnamo 28/1, 25/2, 25/3, 
29/4, 27/5. Myntgatan 5 mitt 
emot Taxi kl. 18

Västerås ABB 18/1, 15/2, 15/3, 
19/4, 17/5. IOGT kl. 19

Västerås FK 11/1 Årsmöte, 1/2, 
1/3, 12/4, 3/5. Hotell Valsaren 
kl. 19

Ystad 11/1 Föredrag, 1/2 Auktion, 
22/2 Föredrag, 19/3 Årsmöte med 
auktion, 29/3 Föredrag, 19/4 Auk-
tion, 10/5 Föredrag, 31/5 Auktion. 
Lancasterskolan, vid klostret, S:t 
Petri Kyrkoplan 2 kl. 19

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

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

Kontrollera så att 
inte möten ställts 

Skicka mötesdatum 
till info@sff.nu
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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

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

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

Borås 21/1 Årsmöte, 11/2 Före-
läsning, 11/3 Föreläsning, 27/3 
Auktion, 15/4 Föreläsning, 20/5 
Föreläsning, 10/6 Vårutflykt, 26/8 
Köp-sälj, 16/9 Föreläsning, 18/9 
Inlämningsauktion, 14/10 Före-
läsning, 11/11 Föreläsning, 2/12 
Julmöte, 2022: 20/1 Årsmöte.  
Simonsland, Viskastrandsgatan 
5 kl. 18.30 (öppet fr 17.30)

Enköping 5/3 Årsmöte. Wallin-
ska gården, Kryddgårdsgatan 8 
kl. 18.30

Eslöv 21/1 Bytesafton, 4/2 Att 
ställa ut. Ulf visar montering av 
exponatblad med powerpoint, 
18/2 Årsmöte, 4/3 Nils Ivars 
bildspel, 18/3 Större auktion, 1/4 
Auktionsfritt möte, 15/4 Christian 
Möller om sin samling Oscar II, 

29/4 5 minutare, 13/5 Jerker håller 
föredrag. Fika och miniauktion 
varje kväll. Ekenässkolans nya 
matsal kl. 18.30–22.00

Fagersta 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 14/9 
Årsmöte. Sveasalongen, Västan-
fors. Dörrarna öppnas kl.19.00, 
klubbmöte kl. 19.30

Falun 11/1, 8/2 Årsmöte, 8/3, 
12/4, 10/5. Nybrokyrkan SMU-
ingången från Nybrogatan kl. 19

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

Floby 17/12. Möten i Kyrkans Hus 
kl. 18.30

GÖTEBORG
GFF Preliminärt 19/1 Lotteri och 
auktion varje gång. Dalheimersa-
len, Dalheimers hus, Slottsskogs-
gatan 12 kl. 18.30

SFF 21/1, 4/2. 18/2, 4/3, 18/3, 15/4, 
22/4. OBS! Ny plats Lundenhal-
len mellan Nya och Gamla Lun-
denskolan, Kärralundsgatan 3.
 
Haninge 14/12 avslutning med 
närvarolotteriet. PRO-Villan, 
Runstensvägen 38,  Handen kl. 
19.30

Hultsfred-Vimmerby Mötesverk-
samheten ligger nere. Ring Mor-
gan: 070-6048021 eller e-post: 
morgan.savetun@telia.com för 
besked om start.

Hässleholm 27/1, 24/2 Årsmöte, 
31/3, 28/4. Orienteringsklubbens 
lokal på Hövdingegatan 26 kl. 18

Hörby 12/1, 9/2 Handlarmässa 
27/2, 9/3, 6/4, 4/5. ABF:s lokal, 
Tingsg. 26 C kl. 18

Jönköping  26/1, 23/2 Årsmöte. 
Varje månadsmöte: lotteri, auk-
tion, föredrag, information och 
fika. Lokal: Duvgatan 22, Öster-
ängen, Jönköping kl. 18.30

Karlshamn Första måndagen i 
varje månad utom juni-augusti. 
Flottans Män, Lärkgatan 2 kl. 18
  
Katrineholm 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 
11/5, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12.  
Mariagården, Fredsgatan 40 kl. 
18.30

Klippan 12/1, 2/2 Vinterauktion, 
23/2 Årsmöte, 16/3, 27/3 Vårauk-
tionen, 6/4, 27/4, 18/5 Avslutning. 
Sågen (Ängelholmsgatan 9) kl. 19

Kramfors 17/12. HSO-lokalen, 
Strandgatan 19, Kramfors. Sam-
ling från kl 17.30, möte kl. 18.30

Kungsbacka Månadsmöten: Tis-
dagar 26/1, 23/2, 23/3, 27/4 och 
25/5 kl. 18.00. Ungdomar: Tisda-
gar 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5 samt 
vid månadsmöten Arbetsgrup-
pen; Varje torsdag 14/1–20/5 från 
kl. 09.00. ABF-huset, Verkstads-
gatan 14, Kungsbacka

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

Lidköping 15/12. FUB-lokalen 
Hästhagsvägen 3. Lidköping kl. 
19. Bytesafton från kl. 18

Linköping Andra måndagen varje 
månad september-maj. Klockhu-
set, Hjälmsätersgatan 6 E kl. 18 
(mötesstart kl. 19)

Kontrollera så att 
inte möten ställts 

På grund av 
coronapandemin
med mängder av uppskjutna 
möten gäller det att verkligen 
kontrollera att mötena blir av 
enligt vad som framgår här. 
Kontakta gärna den aktuella 
föreningen för det kommer 
att vara mycket inställt under 
december och våren. 
När vi får vetskap uppdate-
rar vi på vår hemsida under 
www.sff.nu/moten.
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Sveriges Filatelist-Förbund och Förbundet Sveriges Frimärksungdom 
söker en kanslichef 

SFF är riksorganisationen för frimärks-, brev- och vykortssamlare med flera. Förbundet bildades 1886 
och har i dag nästan 3.000 medlemmar. De flesta är med i någon av drygt 100 lokalföreningar runt 
om i landet eller i någon av de olika riksföreningarna. Vår kanslichef Per Bunnstad ska gå i pension 
och det blir en nyinrättad tjänst tillsammans med SFU. 

Förbundet Sveriges Frimärksungdom (SFU) finns för att utveckla intresset för frimärkskunskap och 
frimärkssamlandet hos ungdomar. SFU vill ge alla medlemmar tillfälle att utveckla sin kreativitet, 
förverkliga sina idéer, träffa andra med samma intresse. 

Arbetsuppgifter 

Vi erbjuder dig omväxlande och utmanande arbetsuppgifter med stor möjlighet att vara med och 
bidra till utveckling av verksamheterna. Du ansvarar för all hantering och administration av 
förbundens hemsidor och förbundens sociala medier. Du ansvarar för förbundens ekonomi så som 
löpande redovisning, utbetalningar, ekonomiska rapporter samt kontakt med bank. I rollen ingår 
hantering av medlemsregistret vilket innebär registrering av nya medlemmar, förändringar, utskick 
samt rapporter. Som kanslichef har du ansvar för att förbereda och koordinera olika former av 
möten, evenemang och mässor som anordnas av förbunden. Du har även ansvar för kansliets 
korrespondens samt andra vid kansliet förekommande arbetsuppgifter. 

Kvalifikationer 

För att lyckas i rollen har du: 

 Ett intresse av frimärkssamlande/filateli 
 Erfarenhet från administrativt arbete 
 Grundläggande kunskaper i Office 
 Kunskap och erfarenhet från arbete inom ekonomi och redovisning  
 God teknisk förmåga och kunskap för att kunna hantera arbete med hemsidor och sociala 

medier 
 Körkort 
 Flytande svenska i tal och skrift 
 God kunskap i engelska i tal och skrift 

Som person tar du stort ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god förmåga att skapa struktur 
och planera. Du är serviceinriktad och sätter medlemmarnas intressen först. Du är bra på att knyta 
kontakter och samarbeta. Du har mycket god kommunikativ förmåga såväl skriftligt som muntligt 
och kan snabbt ställa om och prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetet så kräver. Du är 
prestigelös och har en god förmåga att kunna leda de ideella krafterna.  

Vi håller intervjuer löpande. Välkommen in med din ansökan. Frågor besvaras av och ansökningar 
skickas till Lars Nordberg, vice ordförande SFF,  lars@baravi.se, 072-544 65 98 och Glenn Larsson, 
ordförande SFU, glenn.larsson@sfu.se,  070-935 29 62. 
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Kalendarium

Auktioner Utställningar

       

      Mässor / Evenemang

  Feb  Melbourne 2021 Australien (Fiap)

 17–20/2  Stampex i London, England

 6–9/5  Ibra 2021 i Essen, Tyskland (I)

 13–15/8  Nordia 2021 Kuopio i Finland  

 25–30/8  Philanippon Japan 2021 (I)

 24–26/9  Övebria 2021 i St. Pölten i Österrike (N)

 20–22/8  Eslövia 2021 i Eslöv

 9–13/11  Cape Town 2021 i Kapstaden, Sydafrika (I)

 19–22/11  Notos 2021 Athen i Grekland (Fepa)

2022

 19–26/2  London 2022 (I)

2026

 23–30/5  Boston 2026 (I)

 6/3   Falköping. Samlarmässa för frimärken - vykort 

 13/3  Näsbypark: Samlarmässa

 24/4  Helsingborg: Frimynt

 9/5  Olofström 

 20–22/8  Eslövia 2021 i Eslöv

 13/11  Täby. Samlarmässa i Näsbyparks Centrum

   

 UPPDATERAS KONTINUERLIGT PÅ 
WWW.SFF.NU/EVENEMANG

 27/12 D&T International, Skogås 
 9/1  Islandssamlarna
 10/1  Björn Jarlvik  
 15/1  Frimärksnetto i Helsingborg
 17/1  Swestamps i Stockholm
 21/1  Philea i Stockholm
 25–30/1  Corinphila, Zurich
	 12–13/2		Skanfils	Moldenhauer		i	Oslo
 18/2  Philea i Stockholm
 22–26/2  Christoph Gärtner i Tyskland
 6/3  Tre Kronor i Lindesberg
 15/3  Frimärksnetto i Helsingborg
 18/3  Philea i Stockholm
 26–27/3  Postiljonen i Malmö
 15/4  Philea i Stockholm
 15/5  Frimärksnetto i Helsingborg 
 27/5  Philea i Stockholm – kvalitetsauktion
 17/6  Philea i Stockholm
 21–25/6  Christoph Gärtner i Tyskland
 15/7  Frimärksnetto i Helsingborg
 15/9 Frimärksnetto i Helsingborg
 18–22/10  Christoph Gärtner i Tyskland
 15/11  Frimärksnetto i Helsingborg 

Rapportera nya datum till oss 
info@sff.nu

Frimärksutgivning mm
 14 /1 Nya svenska frimärken
 

OBS! Risk för inställda aktiviteter 
på grund av coronapandemin
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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!

   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@gmail.com     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.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

Den här annonsplatsen
kostar 250 kr/nr under ett år!

öppnar under september 2014 
ny webbutik !Hög kvalitet av bättre Sverige före 1940

Tel: 070–518 92 30
Se www.mystamps.se

Märket för köptrygghet!

Sveriges Frimärkshandlareförbund

www.stampdealers.se



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #8 -     202062xxc          62

Utställningar på nätet: www.netex.se

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 info@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

För
senaste

information.
Besök

förbundets
hemsida!

www.sff.nu
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Inställt i Trollhättan!
Auktionen återkommer någon gång 2021.

Trollhättans Filatelistförening
0730 593562
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Hemsida:  www.samlavykort.se 
Facebook: www.facebook.com/Samlavykort 
Mejl:          info@samlavykort.se

Allt om vykort!

Svenska Vykortsföreningen

Fyra tidningar och tio 

till tolv nyhetsbrev/år

150 kr PG 467 48 88-5 

Ange namn, 
adress och mejl!

En Riksförening inom SFF

Efter Annus Horribilis 2020: 2021
- Digitalt medlemsmöte 20 januari

- Mässor planeras som vanligt om…                     

 - Vår tidning kommer som vanligt!  

- Nyhetsbrev kommer som vanligt

- Facebooksidan uppdateras ofta 

Håll ut - vi ses Post Corona!!!

Frimärken Köpes
Större samlingar alla länder, bättre singlar, 

rabatthäften köpes för 170 kr, nominalpartier

Auktion 10/1 2021
Beställ en tryckt katalog till auktionen 10/1 2021

www.jarlvik.com
Björn Jarlvik Filateli

Box 9110, 102 72 Stockholm
Tel 070 6504926,    bj@jarlvik.com

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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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Svensk Filatelistisk Tidskrift
Stationsgatan 3  568 30 Skillingaryd 

Sälj i gott sällskap!
Internationell auktion 26-27 mars 2021

Terttu Östermans Stort Guld-belönade Finlandssamling 
”The Norsemen Collection” Pakke-Porto del 2 

Mats Gustafssons Guldsamling Stora Tjänstefrimärken
Klassiskt Sverige & Danmark

Postiljonen önskar Filatelistens
alla läsare en riktigt God Jul!

Inlämning pågår nu för fullt! 

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

Höjdpunkter:

Huvudpartner till:




