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TROLLHÄTTANS STÖRSTA FRIMÄRKSFEST 2021 

TROLLEX SAMLARMARKNAD 

FRIMÄRKETS DAG 

 
 

20 november 2021 
 

SFU Trollhättan, SFU-Västra Götaland och Trollhättans Filatelistförening. 

 
 

Det finns plockbord med frimärken, vykort, teckningstävling, lotterier. 
 

Ungdomar som kommer erhåller gratis en present. 
 

Folkets Park/Parkhallen 
Lördag 10.00–15.00  

 
Årets chans att skaffa bra vykort och frimärken i Trollhättan. 

 
Handlare som önskar bord: roland.420548@hotmail.com 

 
 

Fri entré 
 

 
 
 
 

85xxc 
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Box 3016, 200 22 Malmö      Tel: 040–93 99 09
Besöksadress: Lundavägen 15

www.malmofrimarkshandel.se     malmofrim@telia.com

HÖSTAUKTION

MALMÖ FRIMÄRKSHANDEL

Online med Live-budgivning

Ett axblock skillingar som 
kommer på höstauktionen.

Hela auktionskatalogen 
finns på vår hemsida:

www.malmofrimarkshandel.se
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Bästa samlarvänner!
Här kommer höstsäsongens andra nummer av Filatelisten 
och min förhoppning är att du som läsare ska finna en hel 
del av intresse.

Passar samtidigt på att inför säsongens två återstående num-
mer påminna om talongerna för gratis småannonser som 
erhölls i samband med inbetalningsavin och medlemskortet. 
Annonsmanus för dessa sänds numera till redaktionen (ej 
till medlemskansliet). Läs mer på sidan 52.

Nästa nummer utkommer den11 november. Notera gärna att 
sista dag för eventuell annonsbokning är den 20 oktober. 
Artikelbidrag däremot måste som tidigare vara redaktionen 
tillhanda senast fyra veckor före utgivningsdagen.

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: 073–203 02 00

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 20 oktober!

Svensk Filatelistisk Tidskrift
utkommer 2021 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 Filatelistförbund, 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.

Förbundskansli:
Kansli:  Elisabeth Björklund Joback
Besöksadress: Glasfibergatan 8, 2 tr, Älvsjö
Postadress: Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö
Telefon:   073–203 02 00 (helst måndag–torsdag
  09.00–11.00, andra tider kan du lämna
   ett meddelande eller skicka ett mejl)
E-post:  kansli@sff.nu

Internet: htpps://sff.nu       Bankgiro: 568–1580
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Nationell och regional

Frimärks- och Vykortsutställning
Nya datum 5-7 november 2021
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Välkommen till Eslövia 2021 
första helgen i november
Var i hela världen...
Världens postkontor och
brevlådor
Bältespännarna på Eslövia – 
Antikrunda
Plakettutdelningar med mera i 
Umeå och Ulricehamn

I varje nummer
  6  Ordföranden har ordet
  8  Styrelsen informerar
  9  Klubbat på auktion
12  Filatelistens samlarskola
29  Nya nordiska utgåvor
34  All världens frimärksländer
50  Firardags
51  Tävling
52  Samlarannonser
54  Sammanträden
57  Kalendarium
58  Annonser

Nästa nummer
kommer ut den
11 november

Innehåll Dessutom
Arne Sandström uppmärk-
sammar att Czesław Słania 
i år skulle ha fyllt 100 år. 
Arne berättar bland annat 
om Słanias frimärken, sed-
lar och privata gravyrer, och 
att det dessutom hände att 
Słania ibland placerade sig 
själv på frimärke.

Vykortsgalleri nummer 81 – 
Lisa Lindberg. John Fritz vi-
sar sina personliga favoriter.

Posten & Kriget. Kjell Nil-
son redogör den här gången 
för några konstiga båtbrev.

Svensk post-filateli – År 
1975 till cirka 2002. Av och 
med Giselher Naglitsch. I 
den här sjätte delen av åtta 
tar Giselher upp postens 
försäljning.
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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 Filatelistförbund

Beslutet att lätta på restriktio-
nerna från slutet av september 
medför att de aktiviteter som 
planerats inom filatelivärl-
den kan genomföras under 
hösten. Även om pandemins 
verkningar mattas av nu 
är det hela ännu inte över. 
Folkhälsomyndigheten har 
lämnat allmänna råd till de 
som inte vaccinerat sig och 
uppmanat ovaccinerade att 
vara fortsatt försiktiga.

I Skåne, där jag bor, har flera 
klubbar dragit igång höstens 
verksamhet och i Malmö var 
det stormöte med auktion i 
mitten av september. Mötet 
var väldigt välbesökt och 
klubben fick nytta av de stora 
lokaler man hyr. Det är mycket 
trevligt att kunna gå på möten 
igen och träffa och prata med 
andra filatelister.

Lättandet av restriktionerna 
gör också att det blir möjligt 
att genomföra Eslövia 2021 
i början av november. För-
beredelsearbetet pågår för 
fullt och jag är övertygad 
om att det blir en bred och 
intressant utställning. Dess-
utom kommer det att finnas 
möjlighet att besöka handlare 
samt andra aktörer. SFF och 
Sfu kommer att ha en monter 
under utställningen så det 
finns möjlighet att träffa oss 
där. Jag hoppas att många får 
tillfälle att besöka Eslöv under 
utställningen. Glädjande nog 

har vi ytterligare en utställning 
att se fram emot, Norrphil 
2022 i Täby i början av mars.

Förbundsstyrelsen har beslutat 
att förlägga 2022 års kongress 
till Täby i början av april 
2022. Med tanke på att många 
handlare kommer att närvara 
på Norrphil kommer vi inte 
att ha några SFF-dagar denna 
gång. Mer information om 
kongressen kommer inom 
kort.

Pandemin har medfört att fler 
har kommit att intressera sig 
för vår hobby. Aktiviteterna 
på vår hemsida Samlamera 
ökar kontinuerligt och när 
man läser om resultaten 
från genomförda auktioner 
kan man bara konstatera att 
intresset för filateli är stort. 
De kampanjer vi genomfört 
under året har lett till att vi fått 
mer än 200 nya medlemmar 
hittills i år. Jag hälsar alla nya 
medlemmar varmt välkomna 
och hoppas att ni ska trivas 
hos oss.

Rikard

Glasfibe gatan 8
125 45  Älvsjö

Tel 073-203 02 00
www.sff.nu
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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

Myntauktion 21               13 nov 2021
Kvalitetsauktion 389       25 nov 2021
Auktion 390                15-16 dec  2021

Alla auktioner LIVE på internet – 389 
och Myntauktionen dessutom i sal. 
Se status, bjud och betala dina 
fakturor direkt på www.philea.se

Vi söker inlämningar för kommande auktioner. Välkommen att kontakta oss!
Vi har mycket bra möjlighet att sälja dina objekt till bra pris.

Kommer att säljas på kvalitetsauktion 389 i 
november.

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, Örnsköldsvik och 
Helsingfors.

www.philea.se

Ny onlinebutik med tusentals objekt till 
fasta priser utan provision

www.philea.se/shop  webshop@philea.se 

Tre skilling med 
stjärnstämpel

12 öre Vapen med 
rättvänt tryck på baksidan
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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

Myntauktion 21               13 nov 2021
Kvalitetsauktion 389       25 nov 2021
Auktion 390                15-16 dec  2021

Alla auktioner LIVE på internet – 389 
och Myntauktionen dessutom i sal. 
Se status, bjud och betala dina 
fakturor direkt på www.philea.se

Vi söker inlämningar för kommande auktioner. Välkommen att kontakta oss!
Vi har mycket bra möjlighet att sälja dina objekt till bra pris.

Kommer att säljas på kvalitetsauktion 389 i 
november.

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, Örnsköldsvik och 
Helsingfors.

www.philea.se

Ny onlinebutik med tusentals objekt till 
fasta priser utan provision

www.philea.se/shop  webshop@philea.se 

Tre skilling med 
stjärnstämpel

12 öre Vapen med 
rättvänt tryck på baksidan



Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #6    -     20218xxc          8

Styrelsen har haft möte, för första gången på 
länge fysiskt. Utöver det löpande styrelsearbetet 
kan följande rapporteras:

Styrelsen har haft ett strategi- och planeringsmöte 
i september på kansliet i Älvsjö. Ett långsiktigt 
strategidokument kommer att presenteras senare.

Frimärkets Dag genomförs den 13 november 2021 

med tema: friluftsliv vintertid. Hitintills har drygt 
40 klubbar anmält sig. Anmälan i september, retur-
rätt återinförs med vissa begränsningar. Informa-
tionen om Frimärkets Dag uppdateras på hemsidan.

På Eslövia 2021 kommer förbundet att vara repre-
senterat med en monter och möjlighet att träffa flera 
av ledamöterna.

Förbundsstyrelsen

Styrelsen informerar

Samhället börjar så smått återgå till det normala 
efter pandemin och alla frimärksklubbar kan 
åter välkomna medlemmarna, likaså kan Eslö-
via 2021 äntligen lägga in högsta växeln. Efter 
beskedet att restriktionerna kommer att lättas 
försvann det sista hindret och vi blickar framåt 
mot den 5 november då vi öppnar dörrarna till 
utställningen.

Med runt 450 ramsidor och 15 handlare och för-
bund ser det ut att bli en intressant utställning 
och vi hoppas att alla kan komma till oss. Bland 
exponaten finns några särskilt intressanta, bland 
annat en Sverigepremiär då det visas de berömda 
”Missionaries” från Hawaii i komplett serie om 
fyra märken, 2, 5 och 13 cents (båda varianter) för 
första gången.

Utställningskommittén har gjort nästan allt arbete 
på distans i likhet med de flesta andra som haft 
den möjligheten. Att vi kunnat göra detta kan vi 
tacka det goda samarbetet som finns här i Skåne 
mellan klubbar och enskilda medlemmar. Ett antal 
utställningar de senaste åren bland annat, Baltex 
2014, Malmex 2018 och den planerade, men tyvärr 
inställda Nordia 2020, har lett till kontakter mellan 
oss och erfarenheter som byggts upp och fortsätter 
utvecklas.

Att intresset för frimärken och vykort finns och 
ökar såg jag nyligen på Stamps in Svedala som 
genomförts årligen sedan 2000, (med undantag för 
ifjol). Både handlare och besökare verkade nöjda 
såvitt jag kunde bedöma och flera såg fram emot 
Eslövia vilket gladde mig särskilt. Även Samlamera 
har berättat om ökade volymer och stigande priser. 
En personlig tolkning av detta är att många plockat 
fram sin gamla samling och tagit ett nytt grepp. 
Detta intresse behöver alla klubbar utnyttja och så 
försöker även Eslövia dra sitt strå till stacken.

Klubben i Eslöv som firar sitt 70-årsjubileum 
med denna utställning bildades den 3 oktober 
1951 som Eslövs Frimärksklubb. Intresset för våra 
möten är ganska stort, vilket kan bero på den goda 
stämning det brukar vara och blandningen mellan 
intressanta föredrag och möjligheten att byta/köpa 
frimärken och annat filatelistiskt material. På senare 
tid ändrades namnet till Eslövs Frimärks- och 
Vykortsklubb för att spegla det ökande intresset 
för att samla vykort. Klubben arrangerade Eslövia 
2011 samband med Eslövs 100-årsjubileum och 
klubbens eget 60-årsjubileum, då i samband med 
en regional utställning.

Jag vill tacka mina kollegor i utställningskommittén 
som ställt upp och lagt ner ett stort arbete. Våra 
sponsorer, Postiljonen AB, Facit AB, Postnord 
samt SFF och Sfu har också en stor del i att vi kan 
genomföra detta. Ett lika stort tack till alla frivilliga 
som hjälper till att bygga och montera allt som 
skall sättas upp samt hjälper till att få alla känna 
sig välkomna. Också handlarna skall ha tack som 
ställer upp och jag hoppas att alla tar chansen att 
hitta något intressant till sina samlingar. Återigen 
välkomna till Eslövia 2021!

Ulf Nilsson
Ordförande Utställningskommittén

Hälsningar från Eslövia 2021
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Just nu är det lite lugnare på den svenska 
auktionsfronten. Vi inväntar höstens större 
auktioner, och först ut är då Postiljonen som 
har sin auktion från den 30 september till den 2 
oktober. När detta läses så har katalogen kom-
mit och auktionen nyss varit. Men fram till att 
de olika katalogerna börja komma så tittar vi 
lite bakåt i tiden.

I förra numret av Filatelisten gick vi igenom Fri-
märkshusets två auktioner, där främst del fyra av 
Beckemans auktion hade de stora och dyra objekten. 
Veckan efter FH:s ordinarie auktion så hade Philea 
sin stora vårauktion. Och på grund av koncentratio-
nen på FH:s auktioner i förra numret så kunde vi 
inte gå igenom slutpriserna för Phileas auktion, så 
vi gör detta nu i stället, även om auktionen var för 
flera månader sedan.

Philea
Den 27 maj hade Philea sin större kvalitetsauktion 
med mycket intressant material. Den andra delen av 
Klaus Michtners utställningssamling av trycksaker 
fanns med, och även Harry Hohndorfs samling av 
militärpost ropades ut. Förutom dessa samlingar 
fanns det även ytterligare många spännande objekt.

De första objekten i katalogen fanns under rubriken 
Handskrifter, och här fanns många intressanta his-
toriska objekt. Här fanns dokument och även hela 
brev med riktig adressida som var signerade av flera 
av våra kända kungar/regenter. Personligen tycker 
jag bara hela brev med riktig adressida är de mest 
intressanta och det är dessa vi skall titta på. Det 
första brevet var signerat av Erik XIV från oktober 
1564 skickat till hans systrar. Brevet var dock tyvärr 
tvättat, och signeringen var väldigt vag. Men Erik 
XIV är mycket ovanlig att hitta på helt brev. På 
privat hand finns det mindre än en handfull kända 
brev signerade av honom. Utropet var satt till 15 000 
kronor, och det såldes för 43 000 kronor.

Ett annat helt brev var signerat av Sigismund från 
september 1585 (han var dock inte kung vid denna 
tid), och detta var ett väldigt snyggt och vackert brev. 
Det såldes för 20 000 kronor, som var samma som 
utropet. Ett pris som köparen måste vara mycket 
nöjd med. Med hänsyn till sällsyntheten av att 
hitta brev signerat av Sigismund borde priset varit 
betydligt högre.

Brev från Karl XII är alltid intressant, och ett sådant 
från december 1699 till Wismar startade på 4 000 

Klubbat
på auktion

~ Fredrik Ydell ~

Trycksaker och
militärpost

Ett brev från 1585 skickat från Borgholms slott i september 
och signerat av Sigismund, som senare blev kung i både 
Sverige och Polen. Brevet såldes för 20 000 kronor på 
auktionen hos Philea den 27 maj. Ett lågt pris för denna 
sällsynthet.
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kronor men såldes först vid 12 500 kronor. Brev 
signerade av Karl XII finns det en hel del av, men 
eftersom kungen är intressant och spännande brukar 
brev från Karl XII alltid bli ganska dyra.

Kungen Fredrik I var inte vår bästa kung (troligen 
en av våra sämsta kungar) och kanske inte den mest 
kända heller, även om han regerade en lång tid. 
Han var svensk kung mellan 1720 och 1751. Men 
brev från honom är intressanta eftersom det finns 
brev både signerade av honom själv men även brev 
signerade med hjälp av en namnstämpel. Att man 
behövde ta fram en namnstämpel berodde på att 
Fredrik I inte ville vara med på olika möten och då 
var det lättare att skaffa en stämpel så att brev och 
dokument kunde ”signeras” utan att han närvarade.  
Brevet hos Philea är signerat av kungen själv i maj 
1744. Utropet var satt till bara 1 500 kronor, men 
nya köparen fick betala 4 800 kronor.

Philea sålde del 2 av Klaus Michtners samling 
svenska trycksaker. Den första delen såldes för 
några auktioner sedan. Och den försäljningen gick 
bra. Även försäljningen nu får man nog anse vara 
lyckad. De mesta av försändelserna såldes, och 
en del till riktigt bra priser. Just denna samling 
har Klaus M. fått en guldmedalj på utställningen 
Malmex 2018.

Svenska trycksaker till utlandet under vapenperio-
den är ganska sällsynta och priserna blir därefter. 
Den första försändelsen var ett 14 öres porto (be-
stående av 5 öre plus 9 öre vapen) skickad från 
Stockholm i november 1869 till London. Detta är 
troligen det enda kända trycksaken till England som 
vi känner till just nu. Utropet var satt till 20 000 
kronor, och den såldes för detta pris också.

Två andra trycksaker med samma porto (14 öre) 
var ett brev till Schweiz skickat från Stockholm 
i juli 1867 med flera transitstämplar och ett utrop 
på 30 000 kronor. I dagsläget finns det två kända 
trycksaker med vapenmärken till Schweiz, och 
brevet såldes för utropspriset. Den andra trycksaken 
var skickad från samma företag, från Stockholm 
i juli 1867, som ovanstående trycksak men denna 
gång till Italien. Utropet var satt till 20 000 kronor, 
men den blev osåld under auktionen. Men den blev 
troligen såld efter auktionen för utropet.

En välkänd och mycket vacker trycksak var skickad 
till Danzig i juni 1869 från Stockholm med fran-
keringen 9 öre vapen, den nya köparen fick betala 
30 000 kronor. Det var samma pris som utropet. 
Denna trycksak har suttit i flera kända samlingar 
och är avbildad i flera böcker. Den nya ägaren komp-
letterade sin guldsamling med detta brev.

En väldigt spännande trycksak var en försändelse 
med en banderoll frankerad med två stycken 5 öre 
vapen plus en 9 öre vapen, skickad från Stockholm 
i april 1867 till Italien. En väldigt ovanlig portosats 
på sammanlagt 19 öre, som gör att det är nog den 
enda kända trycksaken med detta porto till Italien. 
Enligt uppgift skall det även vara den tidigaste 
kända trycksaken till Italien. Även denna förblev 
osåld under själva auktionen, med utropet 50 000 
kronor. Men den blev såld på efterförsäljningen.

Sammanlagt var det cirka 120 objekt som nu var 
utbjudna, och merparten såldes om man även räknar 
in efterförsäljningen. För er som vill ha mera infor-
mation om slutpriserna så hänvisas ni till Phileas 
hemsida, där finna resultaten.

Philea har fått möjligheten att sälja stora delar av 
Harry Hohndorfs samling av militärpost, dels mi-
litära helsaker inklusive militärbrev samt svarsmär-
ken, och dels militär posthistoria. Harry Hohndorf 
är en av de riktigt stora inom militärpostsamlandet, 
och har medverkat vid flera utställningar med sina 
samlingar och även skrivit många artiklar och 
böcker i ämnet. Detta leder till att det var mycket 
bra material som såldes.
 
Den första delen av Harry Hohndorfs samling 
bestod av militära helsaker där militärbrev och 
svarsmärken ingick. Är man samlare av detta 
område fanns det många väldigt bra och sällsynta 
försändelser att köpa, varav flertalet är helt unika. 
Det första objektet var en handritad essay för Mu1 
(som det heter i katalogen) gjord i röd och svart 
färg. Ett unikt och väldigt attraktivt objekt som är 
en perfekt start i ett exponat inom detta område. 
Utropet var satt till 12 000 kronor, men efter en 
kamp så slutade priset på 34 000 kronor.

En härlig handritad essay till ”Militärbrev”, Mu1, 
som såldes för 34 000 kronor hos Philea den 27 maj.  
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Efter detta objekt kom ett provtryck på Mu1 gjord 
av Jacob Bagges Sedeltryckeri 1916 som avviker lite 
från det sedan godkända Mu1. Detta är ett av de få 
kända provtrycken och den nya köparen betalade 
11 500 kronor för att få med det i sin samling, utro-
pet var 10 000 kronor. Det fanns även ett provtryck 
på Mu2 som klubbades för 17 500 kronor, jämfört 
med utropet på 10 000 kronor.

Philea sålde även flera olika provtryck på militär-
posthelsakerna med svarsmärken, i katalogen heter 
de M och sedan ett nummer. För M2 fanns det ett 
provtryck med tre (!) tryckta svarsmärken på bak-
sidan, där mittenmärket var tryckt i originalfärgen 
blågrå medan de två andra var tryckta i gråsvart 
färg. Detta är det enda kända och såldes nu för 
23 000 kronor, medan utropet var 20 000 kronor.

Det fanns ytterligare två provtryck på M2, där 
svarsmärket hade en annan färg än den slutliga 
versionen. Av de två som nu såldes hade den ena 
färgen röd-lila och den andra var tryckt i grön-gul 
färg. Idag finns det två tre kända exemplar av dessa 
färgprover. Utropen var satta till 12 000 kronor 
respektive 10 000 kronor, och de såldes för 16 500 
konor och 20 000 kronor.

Philea hade gjort flera större poster av Harry Hohn-
dorfs material och allt såldes till höga priser. Till 
exempel fanns det en större post med Mu1 och Mu2 
som såldes för 3 600 kronor, en studiesamling av M1 
som betalades 20 000 kronor för, en studiesamling 
av M2 som klubbades för 8 000 kronor, en väldigt 
stor samling av M3 som gick för 20 000 kronor 
och så vidare.

Ett avsnitt inom svensk posthistoria som många 
posthistoriska exponat missar är försändelser som 

är skickade under de krig som vi svenskar har 
medverkat i, allt från 1500-talet fram till 1900-ta-
let. Personligen tycker jag detta område är mycket 
intressant och anser att området självklart skall ingå 
i ett svensk utställningsexponat. Detta är brev som 
har transporterats av svenska kurirer från exempel-
vis en svensk kung som är utomlands och krigar, 
och brevet är skickat till Sverige eller till en annan 
person som också är med i kriget. Nästan de enda 
posthistoriker som har med dessa i sina samlingar 
är Militärpostsamlarna. Och självklart hade Harry 
Hondorf liknande brev i sin samling.

Det fanns nu dryga 20 olika objekt med sådana för-
sändelser till salu. Breven som nu såldes var egent-
ligen inte från de svenska krig där det är väldigt 
svårt att få tag på brev, men många var ändå väldigt 
intressanta. Det första brevet kom från 30-åriga 
kriget (1618–1648) och uppläst i Main den 7 april 
1632, där svenska kungen hade sitt högkvarter vid 
denna tid. Tyvärr fanns det inte något brevinnehåll, 
men brevet såldes ändå för 5 600 kronor, medan 
startpriset var satt till 3 000 kronor.

Sedan fanns det brev från bland annat följande 
krig; Finska kriget (1808–1809) skickat den 16 maj 
1808 såldes för 10 500 kronor, kriget mot Danmark 
(1808–1809) daterat 31 maj 1808 betalades 4 300 
kronor, flera brev från Karl Johans krig mot Na-
poleon (1813–1814) och de såldes för mellan 3 000 
kronor och 4 900 kronor styck. Sedan fanns det 
ytterligare brev från frivilliga svenskar som deltog 
i olika krig ända fram till 1900-talet. Ett brev från 
en svensk frivillig soldat i det dansk-tyska kriget 
(1848–1851) skickat till Sverige såldes först vid 
24 000 kronor, utropet var satt till 8 000 kronor.

En större samling från den intressanta SMS Al-
batross internering i Sverige 1915–1918, som har 
visats på utställningen Nordia 1990 och innehöll 
54 olika försändelser fick den nya köparen betala 
22 000 kronor för. Ett pris han säkert är nöjd med. 

Det fanns också en hel del objekt med anknytning 
till Ålands detachement 1918 och 1919. Detta är ett 
stort och intressant samlingsområde med många 
samlare, och slutpriserna blev därefter. Samtliga 
objekt såldes och flera en bra bit över utropspriserna. 

Postiljonen
Precis före denna artikels deadline kom Postiljonens 
auktionskatalog på nätet och innehållet ser väldigt 
lovande ut när det gäller det svenska materialet. Här 
finns flertalet bra godbitar, som samlare kommer 
att betala bra för. I nästa nummer får vi dissekera 
objekten bättre och då även ha med resultat från 
auktionen.

Det enda kända provtrycket av M2 med tre tryckta 
svarsmärken såldes hos Philea för 23 000 kronor.
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Målet för mångas samlande är att få det aktuella 
området helt komplett men vad gör man när 
detta har uppnåtts? En av de stora drivkrafterna 
i vår hobby är just jakten på nya objekt. En del 
löser detta problem genom att sälja samlingen 
för att sedan börja samla och utforska något helt 
annat och man kan på så sätt fortsätta sökandet 
efter nya och spännande frimärken eller post-
historiska objekt.

Många undersökningar om motivsamlares favorit-
områden har visat att det är fåglar som kommer på 
första plats. Vi är säkert många som tycker om att 
titta på fåglar och studera hur de på olika sätt söker 
mat. Andra lockas av deras sång och de riktigt en-
tusiastiska ornitologerna ”samlar” på observationer 
av så många olika fågelarter som möjligt.

För många år sedan började jag så smått samla 
på de skattemärken som USA började använda på 
jaktlicenser år 1934. Det var landets kongress som i 
ett beslut den 16 mars 1934 hade bestämt att jägare 
skulle betala en årlig licensavgift på $1. Inkomsterna 
från dessa skattemärken skulle användas för att 
bevara fågellivet i landets våtmarker. Den officiella 
beteckningen på dessa licensmärken är ”Hunting 
Permit Stamps” men med tanke på att änder av olika 
slag nästan alltid är motiv på märkena har de fått 
det populära namnet ”Duck Stamps”.

Dessa licensmärken gäller från den 1 juli till den 
30 juni året efteråt, det vill säga under exakt ett år. 
Detta framgår tydligt av texten på märkena. På det 
första märket från 1934 ser vi inte bara ett par änder 
som håller på att landa på någon sjö eller vatten-
drag utan 
även texten 
”Void after 
J u n e  3 0 , 
1935” vilket 
innebär att 
märkets gil-
tighet upp-
hörde vid 
utgången av 
juni 1935.

Uppdraget att utforma och trycka märket gick till 
Bureau of Engraving & Printing och resultatet blev 
mycket tilltalande. Det statliga tryckeriet tryckte 
sedan samtliga utgåvor fram till 2001. De fram-
ställdes i stort format och ända till 1958 trycktes 
de graverade märkena i endast en färg. Ändringen 
kom 1959 då man gav ut ett märke i flerfärg som för 
första gången visar en hund – en labrador retriever. 
Ett passande tema eftersom hundar ofta kommer 
till användning under andjakten.

Inledningsvis var det oklart om märkena skulle 
stämplas på licenserna men när det var dags för 
nummer 2 år 1935 var anvisningen att licensinneha-
varen skulle skriva sitt namn på märket. Stämplade 
märken har följaktligen en namnteckning. Av just 
denna anledning föredrar jag att samla dessa vackra 
märken i ostämplat skick.

Under de tolv första åren gavs märkena ut i ark om 
28 av vilka tio saknade tandning på en eller två sidor. 
Trots att dessa märken är ovanligare är de mindre 
värda än exemplaren med fyrsidig tandning. Man bör 
nog räkna 
b o r t  e n 
f jä rdedel 
av angivet 
k a t a l o g -
vä rde  d å 
de gä l ler 
för märken 
med tand-
ning på alla 
fyra sidor.

Filatelistens
Samlarskola

Nr
223

Licensmärken för fågeljakt
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Var i hela världen..
När Thailand fick sina första frimärken år 1883 var Chulalongkorn landets 
kung. Hans eleganta porträtt fick pryda de fem olika valörer som trycktes 
i England av Waterlow & Sons Ltd. Här visas lågvalören 1 solot; de övriga 
valörerna är 1 att, 1 sio, 1 sik och 1 salung. En salung motsvarade 32 solot. 
Detta något komplicerade valutasystem ersattes år 1909 med valutaenheten 
tical (dagens baht) = 100 satangs.

Som synes har Thailands första frimärken enbart text på thailändska. 
Landbeteckningen Thailand på det här visade märket är ju för övrigt inte 
helt korrekt eftersom landet då var känt som Siam fram till 1939 (under 
perioden 1946–1949 återgick man för övrigt till landsnamnet Siam).

Christer Brunström

Många samlare och fågelvänner uppskattade dessa 
mycket vackra märken och de blev med tiden enormt 
populära vilket ledde till kraftiga prishöjningar 
på de tidiga utgåvorna. Mest eftersökta är idag 
de märken som har perfekt centrering och med 
postfrisk gummering. Här kan prissättningen i USA 
nå upp till tusenlappar för de två första utgåvorna.
Märken med fastsättare eller utan gummering har 
ett betydligt mindre kommersiellt värde.

Med start 1946 försågs licensmärkena med en 
baksidestext som meddelade att det var illegalt att 
bedriva jakt på sjöfåglar utan att ha skrivit sitt namn 
med bläck på märkets framsida.

Licensavgiften var $1 fram till 1948 varefter den 
höjdes till $2. År 1959 ökade man på avgiften till 
$3 för att sedan ändra till $5 år 1972. År 1979 blev 
avgiften $7.50. År 1987 kostade licensen $10 men 
det beloppet varade bara i två år. Under perioden 
1989–1990 var avgiften $12.50 för att sedan stiga 
till $15 år 1991. År 2015 ökades avgiften till 
dagens $25. Från 1998 kommer det varje år två 
varianter av varje ny utgåva: vanlig gummering 
och självhäftande. Det är följaktligen inte speciellt 
billigt att samla de helt moderna utgåvorna.

Eftersom det ges ut nya licensmärken varje år är 
detta fortfarande ett mycket aktivt område och 
förmodligen är ”Duck Stamps” de enda återstående 
federala stämpelmärkena i USA.

Framgången med dessa vackra licensmärken ledde 
till att flertalet av USAs 50 stater också började 
använda liknande årliga obligatoriska jaktmärken 
som skulle klistras på licenserna. I det långa loppet 
blev det nog alldeles för mycket av det goda och 
intresset för dessa märken har nog minskat under 
senare tid (vilket har gjort det möjligt för oss 
samlare att kunna komplettera våra samlingar till 
förmånligare priser).

Jag beslöt tidigt att begränsa mitt samlande och som 
slutpunkt valde jag millennieskiftet. Man kan också 
säga att slutpunkten blev då Bureau of Engraving 
& Printing inte längre hade ansvaret för att trycka 
märkena. Ett annat lämpligt slutdatum skulle 
kunna vara övergången från graverade märken till 
offsettryck. Nyligen lyckades jag komplettera min 
samling med det sista saknade märket. Konstigt nog 
var det ett tämligen billigt märke med valören $3.

Även med en begränsad budget är det möjligt att 
ställa samman en omfattande samling av alla dessa 
fantastiska fågelmotiv. I stämplat skick kan många 
nog köpas för runt en tia per styck. Ostämplade 
märken och märken utan gummering brukar ofta 
erbjudas med stora rabatter på katalogpriset.

Som svar på frågan i inledningen avser jag att be-
hålla samlingen. Kanske kommer jag att lägga till 
några kompletta jaktlicenser och då även sådana 
som är kompletterade med märken från de olika 
delstaterna.

Christer Brunström
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I år skulle Czesław Słania ha fyllt 100 år. Vi 
är många världen över som samlar på hans 
gravyrarbeten, hans frimärken, sedlar och 
privata gravyrer. Słania hade humor och skojade 
gärna. Det hände att han placerade sig själv på 
ett frimärke. Han graverade även självporträtt 
som använts i samband med olika jubileer, på 
olika postkort och i olika foldrar.

Men det var inte bara han själv som avbildade 
Słania, även hans kollegor gjorde det och framför 
allt i samband med olika jubileumsutgåvor. Jag har 
valt att inte ta med Słaniaporträtt på olika stämplar 
som tillverkats med olika frimärksutgåvor. 

Frimärken graverade av Słania
Första gången som Czesław Słania avbildar sig själv 
är på ett polskt frimärke utgivet 1952. Det gäller 
två frimärken i olika valörer som visar bilfabriken 
i Zeran. Frimärkena är utgivna den 12 december 
1952. Däckmontören är Słania själv. Mi: numrering 
ur Michelkatalogerna.

1952 Mi 787 45+15 gr.      1952. Mi 788 1,15 Zl.

Mi 788 med förstoring av ansiktet på Słania.

Sedan dröjer det i över tjugo år innan Słania finns 
med på ett frimärke. Det är från Vasaloppet i 
serien I Dalom, som utkom 1973. Längst ner i 
vänstra hörnet ser man gravören själv. Han har på 
nummerlappen också angett att frimärket är graverat 
på julafton 1972 (J. AFTON/1972). Dessutom 
finns Sven Andersson och Lars Eric Ewert från 
Frimärkstryckeriet med som Vasaloppsåkare.

1973. Vasaloppet. Facit 811. Grönsvart. Till höger 
förstoring av Facit 811.

År 1986 graverar Słania frimärken åt Förenta 
nationerna under temat ”Filateli – en internationell 
hobby”. Här avbildar Słania sig själv i sitt yrkes-
utövande, det vill säga som frimärksgravör. Ett är 
för FN i New York och ett för FN i Wien.

1986. Mi 496. Słania graverar Mi 495 FN New 
York.

1986. Mi 61. Słania graverar Mi 495 FN Wien.

Båda dessa utgåvor finns också som frimärke på 
frimärke utgivna av FN 1997. FN New York: Mi 
747 och FN Wien Mi 237.

Słanias och andras bild av Słania
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Helsaker
I samband med Słanias 75-årsdag 1996 gav polska 
postverket ut en helsak där man använde hans 
självporträtt från 1981 som frimärke. Utgivet 9 
oktober 1996. Till vänster finns en del av Słanias 
diplomgravyr av målningen Slaget vid Grunwald 
1954–1956. Målningen är utförd av Jan Matejko 
och målningen dateras till 1878 och är en av de mest 
heroiska representationerna av Polens historia. Den 
är utställd på Warszawas Nationalmuseum.

1996. Polsk helsak med Słanias ansikte som ”fri-
märke”. 40 gr.

Övriga, egna gravyrer
År 1946 började Słania vid Krakows Högskola för 
Grafisk Konst. Under åren 1947 till 1950 studerade 
han vid den skolans typografiska avdelning och 
som student behövde han pengar. Därför åtog 
han sig en del uppdrag på fritiden. Han gjorde 
hundratals skisser och teckningar, bland annat för 
den akademiska handboken om Den mänskliga 
anatomin i fem delar. Anatomia Czlowieka (”Den 
mänskliga anatomin”), var en polsk läkarbok i fem 
volymer som gavs ut 
1947. Böckerna var 
skrivna av Dr Tadeusz 
Rogalski, professor vid 
medicinska kliniken i 
Krakow. Słania fick 
sitta i timmar i ett 
dissekeringsrum och 
rita av kroppsdelar som 
läkare dissekerade.
Jagodzinski (2006).

En ung Słania, 26 år 
gammal. 1947 Czy-
telnik. Spoldzielnia 
Wydawnicza. Del I. 
Tablica XIX.

Svenska frimärksgravören Majvor Franzén tecknade 
1961 av Słanias händer, som sedan användes på 
boxningsvärldsmästaren John Sullivan i Słanias 
Boxarserie. Slania har graverat sina egna händer!

I samband med att Słania fyllde 60 år 1981 bildades 
också Czesław Słaniasamfundet, med säte i Stock-
holm. Słania graverade ett självporträtt i frimärks-
format. Brevmärket delades ut till alla medlemmar 
av det nybildade samfundet.

Ur en Frimärkskrönika av Sigurd Tullberg i Svenska 
Dagbladet den 4 december 1981.
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Gravyren har använts 
i många olika sam-
manhang, bland annat 
i Polen, som helsaks-
frimärke.

Słanias självporträtt 
1981. Finns i många 
olika färger.

En förstoring av självporträttet trycktes upp till 
Hafnia 1987 som ett souvenirblad i A4-format. 
Finns även med polskt frimärke.

Det finns en mängd vykort utgivna vid olika tillfäl-
len där 60-årsgravyren använts.

År 1983 graverade Słania Moses Maimonides 
(Rabbi Mose ben Maimon), 1135–1204, på en 1000 
Sheqelsedel till Israel. Słania använde då sitt eget 
öra som modell för Maimonides öra! Gravyren åter-
användes 1986 efter valutareformen för 1 Shequel.

Nästa gång Słania gjorde ett självporträtt var till 
sin 80-årsdag 2001.

Słanias självporträtt 2001.

2005. Brevmärke utgivet av Dwory efter Słanias 
bortgång.

Andra illustratörer/gravörer som tecknat Słania
År 1983 kom det ut en gemensam utgåva mellan 
Sverige och USA. Då tecknade en okänd konstnär, 
troligen från USA, av Słania på FDC Traktat 
Sverige-USA, 1983.

Förmodligen är den tecknad efter fotografi. Utgiven 
av Polish American Stamp Club. (USA: Mi 1615 , 
Sverige: Facit 1249) se överst på nästa sida.
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1983. FDC utgiven i USA.

Eva Jern1 tecknade omslag till häftet Słania 70 år 
utgivet år 1991. Hon var formgivare på Posten Fri-
märke och designade en hel rad med frimärken. 
Exempelvis har hon gjort förlagan till Svampar 
1978 (Facit 1056–1061).

1991. Häfte H 419 tecknat av Eva Jern (Facit 
1705–1707).

FDC med häfte och frimärken.
1Se postryttaren 1990, sidorna 59–69.

Kollegan och vännen Piotr Naszarkowski firade 
också att Słania fyllde 70 år. Han bytte helt enkelt 
ut Gustav IIIs ansikte ur Słanias gravyr med Słanias 
ansikte i ett bildkollage.

Kungen Słania 70 år!

En annan kollega och vän, Lars Sjööblom, gjorde år 
2000 en tuschteckning av Słania i ”gravyrmanér”, 
baserad på ett foto taget av Georg Kristiansen. 
Teckningen bildade omslag till foldern för Słanias 
1000:e frimärke. Motivet har använts till ett stort 
vykort med Slanias ansikte vid Hafnia 2001 samt 
till foldern med Jaktfalk, 2007.
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Jaktfalk folder.

Efter Słanias bortgång år 2005 gjorde Piotr 
Naszarkowski ett brevmärke i Słanias boxarserie: 
Världsmästaren Czesław Słania.

Till jubileumsåret 2021, då Czesław Słania skulle ha 
fyllt 100 år, har kollegan och vännen Martin Mörck 
gjort två stålgravyrer av Slania, en för Monaco och 
en för de tre nordiska länderna Danmark, Färöarna 
och Grönland.
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Båda Mörcks gravyrer är baserade på foton av foto-
grafen Wayne Chen.

En annan vän och kollega, Lars Sjööblom, gjorde 
en tuschteckning i gravyrstil som använts för jubi-
leumsfrimärken utgivna av Sverige och Polen 2021.

Lars Sjööbloms linjeteckning i tusch, gjord för 
hand, är baserad på ett fotografi av Per Sihlberg.

Arne Sandström
arne.s.g.sandstrom@telia.com

Referenser
Ashby Short, Harold (2008): The Engraving Art 
of Czesław Słania. Life Work of the World’s Fin-
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Nå ut till flera 
på Tradera!

Med över 3 miljoner medlemmar utgör vi Sveriges 
största cirkulära marknad. När du lägger ut dina 

frimärken på Tradera ökar helt enkelt chansen att du 
får dem sålda på ett snabbt och smidigt sätt. Inom 

kategorin Frimärken finns nu också attribut som  
ska göra det enklare för dig som säljare att veta  
i vilken kategori som din annons ska publiceras.  

Attribut gör det även lättare för dig som köpare att 
hitta specifika frimärken. 
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VYKORTSGALLERIET Nr 81
Av John Fritz

I förra galleriet visade jag kort av den tyske 
konstnären Willy Stöwer, och i detta nummer ska 
vi bekanta oss med en av mina svenska konst-
närsfavoriter, Lisa Lindberg-Fröman.

Lisa hade ingen stor produktion eftersom hon fick 
ett mycket kort liv. Hon dog ännu inte fyllda 27 år 
i sviterna av barnafödande. Hon hette egentligen 
Maria Elisabet Henrika Lindberg, men kallades för 
Lisa, och hon var född den 10 oktober 1876. Hon 
studerade vid konstakademin åren 1896 till 1901.

1902 gifte hon sig med Nils Fröman, men dog sedan 
året efter. Hon tecknade jul- och nyårskort men även 
illustrationer till tidningar och böcker. Hon gjorde 
också ett antal målningar, främst akvareller.

De flesta deltiologer känner till namnet, men många 
förleds att tro att signaturen var en pseudonym för 
en annan vykortskonstnär, nämligen Max Hänel. 
Så är inte fallet, även om de båda konstnärernas stil 
är förvillande lika, samt att de gav ut sina kort på 

samma förlag, Granbergs Konstindustri Aktiebolags 
Förlag.

Enligt initierade samlare av Lisa Lindberg skall det 
finnas knappt 30 vanliga kort och sex till sju kar-
tongkort. Jag kan nu korrigera dessa siffror, jag har 
i min samling drygt 40 vanliga kort och 15 kartong-
kort, dessutom fotokopior på sju kartongkort som 
jag ännu inte lyckats att hitta. Dock ska man veta 
att flera av motiven finns på båda typerna av kort. 

Jag har också ett princesskort och flera kort i små-
kortsformatet, men dessa är utgivna på 1910-talet.  
Jag har inte hittat något nytt motiv av Lisa på flera 
år nu, så det är troligt att dessa siffror ligger nära 
av vad som finns.

Med denna introduktion av en spännande signatur, 
så tar vi oss till att titta på hennes kort.

Gruss Aus  John
e-mail: grafzeppelin 17@hotmail.com

Jag inleder med ett av hennes kartongkort, ett signe-
rat kort L.L-bg. som var en av hennes signaturer. 
Ett härligt kort med tolv små flickor i tomteluvor.

Ett ovanligt kort av Lisa Lindberg, det enda
princesskortet av henne som jag har sett. Kortet är 
postgånget 1902.
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En glad jul, och en stor mängd tomtenissar. Till 
skillnad mot Max Hänel så lade Lisa ofta in en 
stor mängd med barn i sina motiv, en liten detalj 
att skilja de båda konstnärerna åt.

Ytterligare ett trevligt kartongkort på samma tema, 
där hon har tecknat en lång rad med barn som skall 
dansa runt en gran. Raden med barn syns också 
här oändlig.

Ett osignerat kartongkort av Lisa, från sent 1890-
tal, men postgånget 1903. Normalt så överräcktes 
kartongkorten från handen, eller så postades dom 
i ett kuvert.

Detta kartongkort är ett typiskt motiv av Lisa Lind-
berg, där många änglar, barn eller tomtar kommer 
på en lång rad. De flesta av hennes kartongkort 
från sent 1800-tal är osignerade.
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Årtalskort är det många som 
samlar på inkluderat mig 
själv. I galleri nr 9 och 52 
har jag visat sådana. Detta 
kartongkort från år 1900 
är ett av mina favoritkort i 
denna genre.

På detta kort ser man att 
hon har en viss påverkan 
från Jenny Nyström i sitt 
konstnärskap, med sina äp-
pelkindade små barn, och 
här finns ingen större likhet 
med Max Hänel.

Ett populärt nyårsmotiv vid 
denna tiden var att lägga 
in fyrklöver i motiven. Här 
kan man ana en viss likhet 
med Hänels motiv, dock 
brukade deras tomteluvor 
skilja sig åt.
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Inför julen 1901 fick Johan detta vackra kartong-
kort av sin faster Ingrid i Skinnskatteberg. Kortet 
är osignerat såsom de flesta av Lisa Lindbergs 
kartongkort.

Detta kort är däremot signerat Lisa Lindberg. 
Varför de flesta av hennes kartongkort är osigne-
rade förblir en gåta, eftersom samtliga av mina 
kartongkort av Max Hänel är signerade.

Detta trevliga kort finns också utgivet som vanligt 
kort i gamla lilla formatet, och finns då både i 
signerade och osignerade versioner. Är det möjligen 
julöl i den stora tunnan?

Avslutar kartongkorten med detta fina kort som 
Lisa i sin typiska stil har tecknat med en lång rad 
av barn, och som för ovanlighetens skull visar ett 
sommarmotiv.
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Ett trevligt årtalskort från 
1903 i det vanliga gamla 
formatet. Kortet är signerat 
Lisa Lindberg. Kortet är 
poststämplat i Varberg 1/1 
1903 och kom således inte 
fram i tid till mottagaren.

Här kommer vi till något 
speciellt, samma motiv som 
föregående kort men här 
har man retuscherat årtalet 
och ersatt det med år 1905. 
Dessutom har hennes sig-
natur försvunnit och ersatts 
med ”serie 227” på samma 
plats.

Även på detta kort är signa-
turen borttagen och ersatt 
av texten ”serie 227”. Kortet 
är liksom det föregående 
förgyllt. Dessa kort kom ut 
efter hennes död och har 
aldrig hennes signatur men 
istället serienummer 226, 
227 och 228.
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Ett fint tecknat kort från 1902, men som är tecknat 
före 1902 då hon gifte sig och ändrade sin signa-
tur. På de flesta av hennes kort med tomteluvor 
på barnen, har luvorna en tofs. Lisa är en trevlig 
signatur med en liten produktion att samla på.

Avslutar med detta vackra kort av signaturen Lisa 
Lindberg och hoppas att det kan ha tillfört något 
till er som samlar hennes kort. Men det kan vara 
svårt att till 100 procent skilja hennes kort från 
Max Hänels, man får gå efter de små detaljerna.

Detta julkort från 1901 har ett vackert motiv med en 
ängel som möter två små barn. Kortet är osignerat, 
och finns också som kartongkort. Håller ängeln 
möjligtvis en strut med pepparkakor på armen?

Detta änglakort är däremot signerat, nu med sig-
naturen Lisa Lbg Fröman, och då vet man att det 
är tecknat 1902. Här är det en ängel och inte en 
tomte som delar ut gåvor.
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När vi häromåret besökte öarna i västra Indiska 
Oceanien var vi bland annat på ön Mauritius, 
något som jag visade i nr: 4 detta år.

Men vi besökte också den lilla ön Réunion som 
ligger 15 landmil väster om Mauritius och cirka 80 
mil öster om Madagaskar.

Ön är inte stor, cirka 40 gånger 60 kilometer och 
har omkring 860 000 invånare.

Till skillnad mot Mauritius som numera är en själv-
ständig stat efter en lång rad av koloniseringar så 
tillhör Réunion Frankrike. Huvudstaden heter Saint-
Denis, och öns valuta är euro.

Världens postkontor och brevlådor Nr 14
Av John Fritz

En typ av brevlådor som man såg på en del husväg-
gar i staden.

En annan typ av brevlåda som var fristående och 
syntes lite överallt i parker och utefter vägar.

En gatuvy från huvudstaden Saint-Denis. Öns huvudpostkontor som låg i huvudstaden.
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Nya frimärksutgåvor från Norden
Perioden 7 oktober – 10 november

Sverige  22 oktober

Slania 100 år
Ett märke i valören 100 kronor. Utges 
i ett miniark med gummerat papper. 
Foto: Per Sihlberg, Henrik Karlsson 
samt Polska posten. Design: Mar-
zanna Dabrowska. Gravyrteckning: 
Lars Sjööblom. Tryck: Fem färger 
offset och två färger ståltryck.

Tigerrandig katt – Samutgåva 
med Kina
Ett märke i valören 3 euro. Utges 
i ett miniark. Konstnär: Martin 
Mörck. Formgivare: Sofia Valters-
son/Strax. Kalligrafi: Ruizhen Liu. 
Tryck: 4-färgsoffset hos Cartor 
Security Printing. Upplaga: 25 000 
miniark.

Åland  20 oktober

Julen 2021
Två märken i valörerna Julpost och Världen. Utges i ark om 
2 x 20 märken. Konstnär: Rebecca Elfast. Formgivare: Sofia 
Valtersson/Strax. Tryck: 5-färgsoffset hos Cartor Security 
Printing. Upplaga: 130 000 respektive 80 000 märken.
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Finland  3 november

Den första snön
Två frimärken i valören inrikes fixvärdemär-
ken. Utges i häftesark om tio märken med fem 
av vartdera. Design: Matti Pikkujämsä. Tryck: 
4/4 offset hos Joh. Enschedé Security Printing. 
Upplaga: En miljon märken.

Domherre
Ett frimärke i valören julhälsningens fixvärdemärke. Utges i häftesark 
om 20 märken. Design: Klaus Welp. Tryck: 6/6 offset hos Joh. Enschedé 
Security Printing. Upplaga: 24 miljoner märken.

Julgran
Ett frimärke i valören inrikes fixvärdemärke. Utges i häftesark om tio märken. 
Design: Klaus Welp. Tryck: 5/5 offset hos Joh. Enschedé Security Printing. Upp-
laga: Fem miljoner märken.

Norrsken
Ett frimärke i valören utrikes fixvärdemärke. Utges i häftesark om tio 
märken. Design: Klaus Welp. Tryck: 5/4 offset hos Joh. Enschedé Security 
Printing. Upplaga: En miljon märken.

Norge  5 november

Norges flagga 200 år
Ett märke i valören 55 kronor. Utges i miniatyrark. Konstnär: Camilla Kvien Jensen. Tryck: Offset hos 
Joh. Enschedé Security Printing. Upplaga: 65 000 miniatyrark. Motivet på utgåvan var inte tillgängligt 
vid pressläggningen. NK 2064.

Julfrimärken
Två märken i valören Innland 20 gram. Utges i häfte om tio märken med fem av vartdera motiv. Konstnär: 
Lisa Aisato. Tryck: Offset hos Joh. Enschedé Security Printing. Upplaga: 1 750 000 av vartdera märket. 
Motiven på utgåvan var inte tillgängliga vid pressläggningen. NK 2065–2066.



31xxc          31Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #6    -     2021

Det kommer inga frimärksnyheter från Danmark, Färöarna eller Island 
under den aktuella perioden.

Grönland 9 november

FN:s världsmål
Ett märke i valören 14 kronor. Utges i ark om tio märken. Konstnär: Martin 
Brandt Hansen. Typografi: Cartor Security Printing. Tryck: Offset. G 709.

Street Art på Grönland
Två märken i valörerna 2 och 14 kronor. Utges i 
varsitt ark om tio märken. Typografi: Cartor Secu-
rity Printing. Tryck: Offset. G 711–712.

Julpost
Två märken i valörerna 17 och 19 kronor. Utges 
i varsitt ark om tio märken samt i häfte om tolv 
märken med sex av vartdera motiv. Konstnär: Ma-
ria Bach Kreutzmann. Typografi: Cartor Security 
Printing. Tryck: Offset. G 713–714.

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

Datum  Utgåva   Beskrivning          Valör         Facit nr

2021–08–26 Brandbekämpning Air Traktor AT-802 Fire Boss   24:-         3383
  Brandbekämpning Airbus AS350 (125)         24:-         3384
  Brandbekämpning Air Traktor AT-802 Fire Boss   24:-         3385
  Brandbekämpning Block 1 x 3 (3383–3385)                   BL53

  Sensommarblommor Blommor mot mörk bakgrund   Brev         3386
  Sensommarblommor Olika små blommor i vaser        Brev         3387
  Sensommarblommor Tre röda blommor, flera vaser   Brev         3388
  Sensommarblommor Två stora gröna blad         Brev         3389
  Sensommarblommor Bukett i ensam vas         Brev         3390
  Sensommarblommor Bukett i stor rund vas         Brev         3391
  Sensommarblommor Häfte 2 x 5 (3387–3391)                   SH127
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När Robert Mugabe (1924–2019) år 2017 
tvingades bort från makten i Zimbabwe var 
han 93 år gammal. Han hade då styrt sitt land 
sedan självständigheten år 1980. Redan på 
1970-talet hade han som ledare för Zanu-PF 
inlett ett gerillakrig mot den dåvarande regimen 
i Rhodesia. Han utvecklade sig med tiden till en 
diktator som fullständigt förstörde Zimbabwes 
ekonomi.

Det  va r  Si r  Cec i l 
Rhodes (1853–1902) 
och  Br it i sh  Sout h 
Africa Company som 
först började intressera 
sig för området. Det var 
naturligtvis mineral-
förekomsterna som 
lockade. År 1892 kom 
de första frimärkena 
och de gavs ut av British 
South Africa Company.

Den brittiska kolo-
nin Sydrhodesia 
(Southern Rho-
desia)  bi ldades 
år 1923. Namnet 
R h o d e s i a  v a r 
natu rl ig tv is  en 
hyllning till Sir 
C e c i l  R h o d e s 
och han hedrades 
med många fr i-
m ä r k e n  u n d e r 
S y d r h o d e s i a s 
existens som fri-
märksland.

De berömda Victoriafallen ligger på gränsen 
mellan Zimbabwe och Zambia, grannen i norr. De 
två länderna administrerar gemensamt detta natur-
fenomen som lockar många turister, se bild överst 
i nästa spalt.

Under perioden 1953–1963 ingick Sydrhodesia i 
federationen Rhodesia & Nyasaland och vi fick 
därmed ett nytt frimärkslandsnamn.

När federationen upplöstes på 1960-talet fortsatte 
Rhodesia som ett brittiskt område. Den vita 
minoriteten hade makten i landet och 1965 beslöt 
man under ledning av Ian Smith (1919–2007) 
att bryta banden med Storbritannien och utropa 
en självständig stat som fortsatte med namnet 
Rhodesia.

När det svenska 
tennislaget den 3 
maj 1968 skulle 
spela en match 
i  D av i s  C u p 
i  Bå s t a d  mot 
just ett lag från 
Rhodesia upp-
stod våldsamma 
kravaller och hela 
evenemanget fick 
ställas in.

Det fanns väldigt 
m å n g a  u n g a 
svenska r  som 
ville protestera mot det ”vita” styret i Rhodesia.

Zimbabwe
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Men även i Rhodesia var den svarta befolknings-
majoriteten inte på långa vägar nöjd med utveck-
lingen. Man hade sett hur Nordrhodesia hade blivit 
det självständiga Zambia år 1964. Zanu-PF under 
ledning av Robert Mugabe inledde en väpnad 
kamp för självständighet från baser i grannlandet 
Moçambique. Det hela slutade med att Ian Smiths 
styre fick se sig besegrat och det självständiga 
Zimbabwe kunde utropas år 1980.

Robert Mugabes långa tid som president ledde 
till maktmissbruk, korruption och ekonomisk 
stagnation. Många zimbabwier har tvingats söka 
arbete utomlands och då kanske främst i Sydafrika 
som fortfarande är landets viktigaste handelspartner.

Britternas tidiga intresse för nuvarande Zimbabwe 
hängde samman med de stora mineralförekomsterna 
i landet. Gruvindustrin spelar fortfarande en stor roll 
i den zimbabwiska ekonomin men den har också 
medfört stor miljöförstöring.

Under 1900-talet kom många vita lantbrukare till 
Rhodesia där de byggde upp mycket stora jord-
bruksföretag som tidvis sysselsatte så många som 
400 000 lantarbetare. Strax efter självständigheten 
år 1980 inledde Robert Mugabe en stor landreform 
som innebar att de stora plantagerna delades upp och 
marken fördelades bland presidentens anhängare. 
Detta var säkert en mycket populär åtgärd men 
den fick förödande konsekvenser för Zimbabwes 
ekonomi.

De vita tidigare jord-
ägarna utvandrade 
i stor utsträckning 
och jordbrukets pro-
dukt ion minskade 
kraftigt. De viktigaste 
produkterna är tobak, 
soja och majs och 
skördarna har ständigt 
minskat. Trots detta är 
tobak fortfarande en av landets viktigaste export-
produkter.

Ledningen för Zimbabwe har tyvärr länge misskött 
landets ekonomi som drabbats av hyperinflation 
och vad jag förstår är läget fortfarande inte under 
kontroll. Jag har därför valt att inte ange hur mycket 
den zimbabwiska dollarn är värd i svensk valuta. 
Vänner som besökt landet berättar att de oftast 
betalade sina inköp med US-dollar.

Zimbabwe har ett mycket rikt djurliv och ett 
behagligt klimat vilket naturligtvis ger goda 
förutsättningar för en framgångsrik turistindustri 
men den har nog ännu inte blivit verklighet. 
Zimbabwes frimärksutgivning har dock ofta speglat 
det rika djurlivet i landet.

Sedan 1980 har Zimbabwe gett ut cirka 900 fri-
märken. Till detta kommer naturligtvis alla de 
frimärken som utgetts av de tidigare administrationer 
som styrt över det område som idag är Zimbabwe.

Hyperinflationen har naturligtvis påverkat frimärks-
utgivningen eftersom portosatserna ständigt har 
ökat trots olika valutareformer.

Vid slutet av 2020 hade nya zimbabwiska frimärken 
valörer i form av bokstäver: Z (Zimbabwe), A 
(Afrika), E (Europa) och R (Resten av världen). 
Uppenbarligen gäller dessa frimärken för brev upp 
till 20 gram.

Zimpost, det zimbabwiska postverket, anger priser 
både i lokal valuta och US-dollar.

En titt i en frimärkskatalog visar att Zimbabwe inte 
direkt har ägnat sig åt alltför många excesser i sin 
frimärksutgivning.

Flertalet av Zimbabwes utgåvor har anknytning 
till det egna landet eller till internationella organi-
sationer som är verksamma i landet eller så upp-
märksammar de viktiga världshändelser.

Christer Brunström

Faktaupplysningar
Statsskick: republik
Befolkning: 16 miljoner
Språk: engelska, shona, sindebele
Huvudstad: Harare
Valuta: zimbabwisk dollar = 100 cents
Filateliservice: Zimpostmall, Philatelic Service, 
4th Floor, Harare Main Post Office Building, 
P.O.Box 100, Harare, Zimbabwe
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Denna brevframsida ser ju helt vanlig ut, ett 
inrikes brev i första viktklassen, sänt från 
Stockholm till Björköby den andra dagen efter 
portohöjningen för inrikes brev till 20 öre.

Men om vi vänder på kuvertet så blir det genast 
ovanligt! Censurerat av britterna i Bombay! Hur 
kan nu detta förklaras? Som tur är har vi tillgång 
till kuvertets innehåll.

Innehållet i kuvertet, är avslöjande och hjälper oss 
i den fortsatta analysen. Brevet är skrivet i Bombay 
den 2 november 1941, fem månader innan det sändes 
från Stockholm till adressaten. Brevtexten börjar: 

”Käre bror och alla syskon därhemma! Frid! En 
svensk båt skall gå härifrån till Sverige, och det är 
möjligt att skicka brev med den. Jag passar därför 
på att sända några rader i hopp att de skall hinna 
med. Jag fick just ikväll redan på att den skall gå.” 
Sannolikt var ju förfarandet att en båt tog med sig 
ofrankerad post kanske inte helt enligt regelverket, 
det fanns troligtvis även ett indiskt postmonopol, 
som förbjöd sådan hantering. Men i kärlek och 
krig skall ju allt vara tillåtet. Däremot godkände 
inte den indiska censuren att brevet passerade utan 
censur. Så ryktet om att ett svenskt fartyg liggande i 
Bombays hamn och som skall avgå till Sverige spred 
sig uppenbarligen bland svenskar boende i Bombay. 
Som vi ser av de följande breven.

Nästa brev har samma censuretikett och samma 
stämpeltryck i svart med siffran 78 i en rektangel. 
En censors nummer. Detta kuvert har inget innehåll.  
Men eftersom baksidans censurhantering är identisk 
med brevet ovan samt att även detta brev är avsänt 
samma datum och klockslag så är det väl inte en 
alltför djärv gissning att de gått med samma fartyg 
till Sverige.

Posten & Kriget
Del 16 – Några konstiga båtbrev
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Det sista båtbrevet vi skall 
titta på är identiskt vad 
gäller baksidans censur-
hantering, frankeringen 
samt datum. Det skiljer 
sig i ett avseende, klock-
slaget i stämpeln är här 
19-20.

På kuvertets framsida 
finns ett stämpelavtryck 
av bokstaven V samt 
under bokstaven•••– 
vilket är morsealfabetets 
tecken för bokstaven 
V. V som i Victory var 
välkänt och välanvänt. 
Var och när detta avtryck 
gjordes vet jag inte.

Visst är det intressant att jag funnit tre brev 
sannolikt med samma bakgrundshistoria och det 
finns ytterligare ett brev som har varit med i en 
artikel i MPT (Militär Postal Tidskrift).

Nästa avsnitt kommer att handla om regelverk 
för innehållet i försändelser och brott mot detta 
regelverk.

Kjell Nilson, SSPD, FRPSL

Specialerbjudande till SFF-medlemmar 
Facit Norden 2022
Förbeställ redan nu!
499:- plus frakt 99:- 
(ord. pris 600 kronor plus frakt)
Katalogen utkommer i samband med utställningen 
Eslövia första helgen i november och leverans sker 
därefter. Katalogen innehåller Nordens frimärken 
från 1951 och framåt med varianter, samt perioden 
före 1951 med utgåva och valör, utan varianter.
Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets bg 568-1580
Ange Facit Norden 2022 på talongen samt ditt medlemsnummer och mobil-
nummer. Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö. 
Tel. 073-203 02 00, e-post: kansli@sff.nu.
För boende i Norden utanför Sverige tillkommer ytterligare 120:- i porto 
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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 
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Försäljning av frimärken kan tyckas okompli-
cerat. Men då det handlar om värdehandlingar 
krävs säker kontroll. Jag påminner mig ett gam-
malt ordspråk: stryk och oräknade pengar skall 
man aldrig ta emot. Frimärken kan jämställas 
med pengar. Postkassörerna hade personligt 
ansvar för de värden de förvaltade – pengar 
och frimärken. Vid tiden för KPM:s införande 
kunde dom även ha Postsparbankens insätt-
ningsmärken och statsstämplar (skattemärken) 
i kassalådan. Kassan skulle hanteras personligt. 
Ingen fick gå in i den andres pengar. Saknades 
växel eller lämpliga frimärksvalörer kunde man 
växla sinsemellan. Båda skulle räkna och god-
känna det de tog emot.

För överföring av pengar eller frimärken mellan 
kassor fanns särskilda rutiner och dokument. Hur 
det skulle gå till beskrivs i ett dokument med den 
långa titeln PKM (PostKassaMaskiner) Handbok 
för Postens kassörer, 1975.

Detsamma gällde redovisningen av influtna medel 
vid kvällens slut. Pengarna och behållningen av 
frimärken skulle stämma med den kassauppgörelse 
som systemet levererade när man ”bara behövde 
trycka på knappen”.

Naturligtvis måste summan av pengar och fri-
märken med mera stämmas av vid ett och samma 
tillfälle, om än inte varje dag. Det är grundläggande 
revisionella krav.

Som gammal revisor förvånas jag över att se så 
många underligheter när jag nu har studerat tu-
sentals PKM-kvitton som speglar försäljning av 
frimärken och jämförbara produkter.

Över tid tillkom nya produkter och nya rutiner. PKM 
skulle snart komma att användas på liknande sätt 
som en butikskassa på Konsum, till redovisning av 
moms och rabatter samt lagerkontroll av enskilda 
produkter. Det senare kan man ana men (hittills) 
inte redovisa i detalj.

Nya koder tillkom och registrering av artikelnum-
mer infördes för vissa produkter. Jag förmodar att 
de sista åren kunde det ske med hjälp av skannade 
streckkoder, där sådan utrustning fanns.

Kvitto med specifikation frimärke och ett belopp 
är det enklaste PKM-dokument som kan tänkas. 
Men här kan ett tränat öga se att något inte stäm-
mer. Koden för frimärksförsäljning var 05. Här 
är den registrerad på kod 09! Hur fungerade det 
vid avstämningen? Kod 09 gällde ränteinföring i 
bankbok. 

Uträkning och specifikation
Initialt ser man frimärkskvitton med bara två rader, 
den sedvanliga raden med datum med mera, samt en 
rad frimärke och belopp, utan annan specifikation, 
dock med koden 05. PKM kom snart att användas 
som räknemaskin, fristående eller i kombination 
med utskrift av kvitto. Det fanns möjlighet till mul-
tiplikation och addition vartefter kunden begärde 
fram olika valörer eller motiv. Allt kunde summeras 
till ett belopp och ett kvitto. Men vissa kassörer 
kunde skapa en transaktion och en kvittodel med 
ett transaktionsnummer för varje frimärkspost. Det 
skapade olägenheter för momspliktiga köpare.

Efterhand infördes möjlighet till specifikation av 
produkten med såväl femsiffriga artikelnummer 
som beskrivande text. Snart infördes även flera 
koder vi försäljning av frimärken och begrepp som 
samlarprodukter och filateli tillkom. För att kom-
plicera det ytterligare infördes rabatter på utvalda 
produkter och vid köp av större partier, främst hela 
rullar.

Jag har tolkat tillkomsten av nya koder och an-
vändningen av artikelnummer som att Posten ville 
ha lagerkontroll. Det måste ha krävt omprogram-
mering av avstämningsrutinerna. Det syns inte i det 
bevarade materialet.

När moms på frimärken infördes den 1 mars 1994 
blev det mycket arbete med att skriva manuella 
momsspecifikationer till de företagare som behövde 
momskvitto till sin deklaration. PKM program-
merades om så att det gula PKM-kvittot skulle 
tillfredsställa redovisningskraven. Ett godkänt 
momsverifikat skulle visa säljarens, Postens, moms-

Svensk post-filateli
År 1975 till cirka 2002. Del 6 – Försäljning
av frimärken, helsaker och butiksprodukter
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redovisningsnummer och en utförlig specifikation 
av köpt vara eller tjänst, med antal och pris, samt 
erlagd moms.

Här har kassören använt systemet som räknema-
skin. Tre genomförda transaktioner/kvitton och en 
avbruten/makulerad. Två multiplikationer och en 
addering av tre poster, alla med samma journal- 
och löpnummer, 0046 028.

Kvittoremsan till vänster skulle ha varit till besvär 
för en förtagare. Här har kassören åstadkommit 
sju individuella kvitton med var sitt journalnum-
mer och bara en summa att betala. Summa moms 
tvingades köparen själv räkna ut. Inte underlättas 
det av att två transaktioner avser rabatt och att inga 
tecken är utsatta för plus eller minus.
Varav moms = 40,00 +2,30 +2,00 +1,00 +1,00 
-14,00 -1,60 = 30,70.
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Här har produkterna specificerats med artikelnum-
mer, namn, pris och antal. Det hela är summerat 
till ett belopp att betala och uppgift om moms. Det 
bör ha tillfredsställt varje revisor.

Moms på frimärken
Inrikes pakettjänster hade länge varit momsbelagda. 
Från den 1 mars 1994 blev frimärksförsäljningen 
momsbelagd. Det krävde anpassning av kvittot för 
att berörda företagskunder skulle kunna dra av 
momsen i sin deklaration. 

Det löstes lätt genom en omprogrammering av 
PKM så att Postens formella namn och momsre-
dovisningsnummer skrevs ut högt upp på varje 
kvitto. Nu behövde man inte längre ta till penna 
och stämpel för att framställa ett kvitto manuellt. 
Två kvitton från P-nr 5870, Stockholm 7, visar att 
det inte skedde över en natt och att det förmodligen 
krävde vissa lokala insatser.

Den 27 mars 1995, ett år efter momsändringen, var 
PKM på Stockholm 7 (P-nr 5870) inte program-
merad för moms. Som köpare och momsskyldig 
företagare skulle jag ha begärt en specifikation till 
ett kvitto med så högt belopp. Här ingår moms med 
312 kronor. För momsavdrag krävde skattemyndig-
heten en specifikation av säljaren och vad köpet 
avsåg. Den måste på begäran skrivas ut för hand.

Även här ett kvitto från Stockholm 7 med P-nr 5870. 
Nu, den 16 september 1996, är postkontorets PKM 
omprogrammerad och visar tre nya rader: Posten 
Sverige AB, Momsred.nr 01-556451-4148 samt 
Varav moms.

Rabatt på frimärken
Som jag visat ovan kunde frimärken säljas med 
rabatt. Dels kunde postkunden få rabatt med ku-
ponger som delades ut till hushållen, eller som 
kunde hittas i Värdeposten. Värdeposten var såvitt 
jag vet en kundtidning eller reklamblad som bland 
annat innehöll värdekuponger. Sådana annonsera-
des i PKM-kvittots reklamdel. ”Läs Värdeposten 
nya rabattkuponger” eller ”Värdeposten med ra-
battkuponger” kunde det heta. Se exemplen nedan. 
Det framgår inte vad rabattkupongerna gällde just 
då. Rabattfrimärkena hade man slutat med. Så det 
krävdes väl något nytt.

Reklam för reklambladet Värdeposten och nya 
rabattkuponger, 31/1 1995.

Större inköp av frimärken, till exempel rullar med 
hundra frimärken, kunde ge en mindre rabatt, 
femhundrarullar gav mera. För att inte få brist i 
frimärkskassan måste detta registreras som en egen 
transaktion och på en egen kod, kod 61.

Rabatt för en obruten förpackning, troligen en 
hundrarulle ”Inrikes brev”.
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Detta kvitto gör inte bara reklam för rabattku-
ponger. Det visar även avgiften (kod 04) för ett Fö-
retagspaket Ekonomi 3 kg, pris 61,00 kronor. Denna 
avgift gällde endast under år 1995. PKM-kvitton 
är de enda postala dokument jag känner till, som 
kan användas för att dokumentera priset på dessa 
tjänster. Dessutom visar kvittot att inrikes paket 
var momsbelagda.
 
Frimärken och tjänster med fixvärde
Jag tror inte det går att visa postalt (med försändelser 
eller andra postala dokument) vad ett frimärke el-
ler en helsak med fixvärde kostade när det en gång 
köptes, om man inte använder sig av PKM-kvitton.

När man köper frimärken Sverige brev och helsaker 
som består av en förpackning inklusive porto, köper 
man en förbetald tjänst. Den behåller sitt värde och 
påverkas inte av kommande portohöjningar. 

Låt vara att tjänster kan dras in, så som Posten har 
gjort med Föreningsbrev och Ekonomibrev. Dessa 
gäller nu för det sist tillämpade priset. Men för de 
flesta editionerna kan man inte säga vad någon 
faktiskt har betalat.

Julpost 1999 (inrikes) såldes för 4,50 kronor. De 
gällde för brevförsändelser 18/11 1999 till 9/1 
2000, och återkommande motsvarande tid inför jul 
och nyår. Däremellan har de ett frankeringsvärde 
som senast sålda Julpost, för närvarande 11,00 
kronor.

I juli 2001 betalades 5 kronor för ett Inrikes brev, 
fixvärde. Här representerade av häften om fyra 
respektive sex märken, med artikelnummer 92035 
och 92028. Hundar med facitnummer 2232–2235 
och fiskar, facit 2260–2262, är rimliga kandidater 
till dessa artikelnummer. Med ett PKM-kvitto vid 
sidan om ett enkelt brev från samma tid kan man 
skriva posthistoria. Brevet kostade 5,00 kr från den 
1/3 1997 till den 31/12 2002.

Bokpost var en helsak, en påse inklusive porto för 
upp till 1 kg, senare upp till 2 kg. Den introducera-
des i portotabellen den 2/1 1992 och försvann den 
1/3 1997. Från 1/1 1995 till 28/2 1997 kostade upp 
till 1 kg 24 kronor.

Registreringen på kod 14 (konterade inbetalningar), 
och konto 30310 antyder att man ville ha extra 
kontroll på produkten. Observera att kvittot inte 
är utskrivet på den vanliga/ursprungliga blanket-
ten från rulle. Det visar att postkontoret med p-
nummer 7881 (någonstans i Uppsala) inte hörde 
till någon av de cirka 800 tidigaste PKM-anslutna, 
utan hade fått en senare version, PKM II, och en 
ny typ av skrivare. Blanketten är i A6-format, här 
är den beskuren.



44xxc          44 Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #6    -     2021

Maximal brevvikt ökades upp till 2 kg den 1/3 1997. 
Då infördes Bokpost upp till 2 kg, pris 50,00 kronor. 
Men redan den 3 augusti 1998 ersattes Bokpost av 
Sverigepåsen i fem storlekar, alla upp till 2 kg och 
priser mellan 20 och 70 kronor. Här är Bokpost 
registrerad på kod 10. Posten har lagt om sina 
interna rutiner för lagerkontroll.

Den 10 maj 1995 betalades en bunt om tio Aero-
gram (Avgift betald) med 75,00 kronor. Ett 1:a klass 
utrikes brev skulle frimärkas med 5,00 till Norden 
och Baltikum, 6,00 till övriga Europa och 7,50 till 
övriga länder.

För 97,50 kunde man i mars 1984 få tio Ljudbrev, 
porto och dubbla förpackningar, både band och 
vadderat kuvert.

Registrerat kod 14, konterade inbetalningar, men 
i denna tidiga version inte specificerat på kvittot. 
Köparen gjorde sina egna noteringar.

Sverigepaketet
Sverigepaketet var en helsak med fixvärde som 
kunde vara värd en egen artikel. Det var en stor 
kartong, 533 x 270 x 123 mm, som gällde upp till 
20 kg inom Sverige. Sverigepaketet såldes under 
åren 1991 till 2001. Från 1993 kunde  Sverigepaketet 
även sändas utrikes. Men då gällde andra regler för 
vikt och pris.

Förköp av Sverigepaketet kunde registreras på olika 
koder, kod 10 och kod 14. Om försäljningen skedde 
i samband med inlämning av paketet registrerades 
det på kod 04 = avgift.

Inrikes paket var momsbelagda, utrikes var moms-
fria. När möjlighet gavs att sända Sverigepaketet 
utrikes blev man tvungen att införa skilda dokument 
(adressatser).

I september 1996 kostade Sverigepaketet inrikes 
58,00 kronor. Moms ingick med 11,60. Registrerat 
kod 10.

I december 2001 såldes en kartong med porto (upp 
till 10 kg) till Norden utanför EU för 168 kronor. 
Tjänsten var momsfri. Registrerat kod 14.
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När två Sverigepaket samtidigt lämnades in och 
kunden fick rabatt krånglade det till sig. Den ordi-
narie avgiften registrerades på kod 04 och rabatten 
registrerades på kod 61. Det krävde två transaktio-
ner med olika journalnummer, 0020 och 0021, då 
kunde systemet inte leverera en salderad moms.

Nog kan man lyfta på ögonbrynen för Postens 
krämarbeteende, när dom första året med låg-
prisprodukten Sverigepaketet ”fläskade på” med 
Tag 3 betala för 2. Reklamdelen av kvitto från 14 
oktober 1993.

Frimärken blir filateli och samlarprodukter 
Av något skäl ville Posten hålla isär den vanliga 
frimärksförsäljningen från det man fick in från 
samlarna. Kanske som underlag för lönsamhets-
analyser av olika verksamhetsgrenar: brevrörelsen, 
paketverksamheten och försäljning av ”frimärken 
som trycksaker”.

Mycket av det samlarna köpte sparades ju obegag-
nat. Att registrera filateli och samlarprodukter på 
konterade inbetalningar, kod 14 och konto 32212, 
skilde ut dessa försäljningar. Hur avgränsningen 
mellan frimärken och filateli kunde göras är mig 
obekant.

Här har filateli (kod 14, konto 32212) och frimärken 
(kod 05) registrerats som två skilda transaktioner 
med olika journalnummer.

Här har kassören valt att specificera med både sam-
larprodukter och frimärken. Men kontot är samma 
som för filateli enligt exemplet ovan.

Att rösta på årets frimärke kunde möjligen sti-
mulera till extra försäljning av postfriskt även till 
ickesamlarna.

Butiksförsäljning – postbutiken blir krämare
Under 1980-talet försvann en tredjedel av trans-
aktionerna på postkontoren. Nya levnadsvanor 
tillsammans med den tekniska utvecklingen innebar 
att kunderna inte behövde besöka postkontoren för 
att utföra betalningar. Brevmonopolet upphävdes av 
riksdagen från den 1 januari 1993. Postens ledning 
såg att kostnaderna hela tiden ökade och insåg att 
portointäkterna skulle krympa.

Rationaliseringar och kostnadsbesparingar skulle 
inte vara tillfyllest för att få rätsida på ekonomin. 
Om man hittade på det själva, eller om man tog 
konsulter till hjälp, undandrar sig min bedömning. 
Men på något vis bestämde sig Posten för att bli 
detaljhandlare. Postlokalen skulle bli butik och 
försäljningen av frimärken och helsaker skulle 
kompletteras med näraliggande butiksvaror.
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Det som slår mig idag när jag studerar gamla PKM-
kvitton, är Postens krämarbeteende med ”kombina-
tionsförsäljning” och ”köp tre betala för två”, med 
mera. Denna del av Postens historia går knappast 
att beskriva med annan postal dokumentation än 
PKM. Jag använder mig här av både reklamdelen 
och transaktioner som de speglas i kvittodelen.

Postkatalogen kunde hämtas gratis på Posten. Den 
innehöll uppgifter om postbutikens sortiment, priser 
och rabatter. Rabatter är ju typisk handlarvoka-
bulär, långt ifrån ett statligt verk, som Posten inte 
längre var – bolagiserad 1994.

Att Posten sålde produkter som kunde främja 
brevskrivandet är naturligt. Hit räknas brevpap-
per, kuvert, pennor och suddgummi. Posten sålde 
vykort i förhoppningen att dom skulle frankeras. 
Andra postbutiksartiklar kunde vara kundvänliga 
förpackningar. Vadderade jiffypåsar till böcker 
eller känsliga småsaker och stafettrör till rullade 
ritningar eller kartor känns som ett helt naturligt 
sortiment i postbutiken.

Men med videor, som Rosa Pantern och inspelning-
ar av Svenska visor, hade Posten kommit utanför 
sitt eget kompetensområde. Förmodligen höll man 
dessa varor i kommission för någons räkning. Då 
krävdes lagerkontroll och registrering på kod 14 och 
respektive konto. Bevarade kvitton antyder detta. 
Sådant som inte krävde redovisning till tredje part 
tycks ha registrerats på kod 10, med artikelnummer 
men utan konto. (Obs att vi inte talar om de första 
åren med PKM, då gällde konto 10 något annat.)

Köpt tre vykort för 10 kronor. Det blev ju en bra 
besparing när ordinarie pris var 4 kronor/styck. 
Om inte det hjälpte kunde en vitsig slogan hjälpa 
på traven: ”Vägen till vännerna är kort”. Det var 
ju före mobilernas tid.

Om man vågar tro att Jiffy 04 gäller storleken, så 
handlar det om en påse i storlek 230 x 310 mm, 
vadderad med återvunnet papper. Flera storlekar 
fanns. Att välja återvunnet är i linje med Postens 
strävan att agera klimatsmart. Konkurrenten bub-
belplast är det inte. Jiffy gynnade även postens 
portointäkter, den väger så mycket mera, kanske 
uppemot 100 gram. Kod 14 avsåg konterade trans-
aktioner, begreppet 81104 bör avse ett internt konto 
för denna försäljning.

Plastfickor, 10-pack, antal 3. Priset 1,25/styck år 
1998, låter inte billigt. Dom var nog dokument-
säkra. Kod 10 användes för redovisning av olika 
förpackningsmaterial.

Stafettrör, antal 3, pris 14 kronor/styck, totalt 
42 kronor. Papprör lämpar sig väl till att packa 
rullade kartor och affischer för att sändas med 
posten. Det blir visserligen skrymmande brev, men 
ändå ganska förmånligt porto jämfört med paket. 
Försäljningen redovisades på kod 10 som allt annat 
förpackningsmaterial.
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Postbutiksartiklar övrigt, ett samlingsbegrepp för 
allt det andra.

Ett suddgummi kan vara bra att ha, så man inte 
skriver något dumt i brevet.

Men vad har en CD-rom Rosa Pantern med postens 
verksamhet att göra?

Med älgpins har Posten kommit väl långt från kärn-
verksamheten, tycker jag.

Avslutningsvis ser jag åter med tacksamhet fram 
emot kommentarer och påpekanden. 

Giselher Naglitsch 
giselher.naglitsch@gmail.com 

Det är säkert många som inte riktigt vet vad 
Samlarföreningen Bältespännarna sysslar med 
och säkerligen väldigt många fler som har mär-
ken som man inte kan identifiera.

På utställningen Eslövia i Eslöv lördagen den 6 
november kommer det att finnas möjlighet att dels 
informera sig om denna riksförening i SFF och dels 
få hjälp med identifiering och värdering av märken 
som kanske förbryllat i åratal.

Bältespännarna disponerar en sal kl. 12.00–13.00 
(se information i utställningslokalen). Vi inleder 
med en presentation om vad bältespännarfilateli 
innebär och sedan kommer en ”antikrunda” då 

besökare kan få hjälp med sina objekt – lokalpost, 
stämpelmärken, brevmärken och mycket annat.

Christer Brunström

Bältespännarna på Eslövia – Antikrunda

Jönköpings Filatelist-Förening avhåller sin stora 
höstauktion lördag den 30 oktober på förenings-
lokalen Duvgatan 22 i Jönköping.

I år har vi mycket Tyskland och många intressanta 
fyndlådor från hela världen och svensk nominal-

vara, förutom alla singlar som är avbildade på 
Samlamera. 

Det totala utropspriset är över 400 000 kronor.

Hans-Ove Aldenbrink
JFF

Storauktion i Jönköping
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Umeå Frimärks- och Vykortsförening har haft 
sitt årsmöte för verksamhetsåret 2020. I samband 
med detta utdelade föreningens ordförande 
Ivan Forsgren Sveriges Filatelistförbunds 
50-årsplakett till Kjell-Åke Nilsson, Robertsfors.

Ytterligare en frimärkssamlare, Jan-Gunnar Nygren, 
Umeå, premierades med förbundets 40-årsplakett, 
men han var inte närvarande vid årsmötet.

Det var drygt 30 mycket nöjda filatelister som 
kunde samlas i Tempelriddarlokalen i Umeå efter 
drygt 1,5 års uppehåll. Årsmötet startade med Hans 
Modig som årsmötesordförande. Under pandemin 
2020 hade man bara haft två medlemsmöten innan 
samlingarna inställdes. Viss verksamhet har ägt 
rum via internet. Nu hoppas föreningen med dess 
medlemmar att verksamheten kan komma igång 
som vanligt.

Föreningen skall under hösten ha ett antal möten 
med olika teman, som Brev till utlandet under 
mellankrigstiden, Vykortsvandring och Första 
flygposten. Dessutom skall man vara med på 
Frimärkets dag där temat blir Friluftsliv – vintertid. 
Ordföranden riktade ett särskilt stort tack till Henrik 
Sundén för hans produktion av artiklar under 
pandemin samt till Thomas Gunnarsson för dennes 
medverkan i TV-programmet Go´kväll där han 
gjorde bra PR för frimärkssamlandet.

Ivan Forsgren har just överlämnat Sveriges Fila-
telistförbunds 50-årsplakett till Kjell-Åke Nilsson, 
Robertsfors. Bild: Håkan Karlsson.

Kvällens tema var Frimärken utgivna av/för arméer. 
Medverkade gjorde Holger Söderström, Bygdeå, 
som på stor duk visade drygt 30 märken kopplade 
till arméer. Bilderna var hämtade ur hans omfattande 
landssamling, som han har hållit på att bygga upp 
under 15 år.

Sammankomsten avslutades med en trevlig auktion, 
som omfattade ett 40-tal objekt. Det var frimärken, 
tillbehör, vykort, fyndlådor, album med mera.

Håkan Karlsson

Årsmöte i Umeå

Vid Ulricehamns Filatelistförenings första möte 
sedan pandemin började, delades Sveriges Filate-
listförbunds guldplakett för 50 års medlemskap 
ut till Pertti Varis.

Pertti är en mycket aktiv medlem i UFF som ofta 
deltar i föreningsmötena och andra filatelistiska 
begivenheter.

Han har under en period haft hand om UFF:s inläm-
ningsauktioner, vilket är en mycket arbetskrävande 
uppgift. Han har också varit föreningens revisor 
under några år.

Guldplaketten utdelades av undertecknad som gra-
tulerade Pertti till den fina utmärkelsen.

Anders Nordell
Ordförande Ulricehamns FF

Pertti Varis fick ta emot guldplakett för 50 års med-
lemskap i SFF. Bild: Erik Hultman.

Plakettutdelning i Ulricehamn
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Nyheter

Säljstart på ESLÖVIA 2021!

Facit Norden 2022 
Nordens frimärken från 1951 och framåt med varianter. 

Samt perioden före 1951 med utgåva och valör, utan varianter

FACIT  FÖRLAGS  AB
Box 537, SE-201 25 Malmö, Sweden

info@facit.se, www.facit.se

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

Stolt sponsor till:

Sverige
• Förteckning över frimärksprodukter utgivna  
  av PostNord NYTT
• Svenska FDC med SESAM vinjetter NYTT

Norge
• ”Affixing rullemerker fra 2007 til juni 2021 REV
• Frankeringsetiketter REV

Island
• Förteckning över datumfyrblock,  
  F541-F677 NYTT
• Avgiftsmärken NYTT

Åland
• Gutterpar REV

Fråga din frimärkshandlare 
eller beställ katalogen direkt 
genom oss: www.facit.se

Även återförsäljare kan 
beställa via oss eller vår 
grossist:
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100 år
  2 Waldemar Andersson,
     Vårgårda

85 år
17 Bertil Nordström, Hjärup
18 Reinhard Schmidt, Minden,
     Tyskland
20 Ulla Lundqvist, Järfälla
27 Stig Karlsson, Karlskoga

80 år
  4 Staffan Lagergren,
     Vallentuna
  7 Leif Lundgren, Hjo
13 Lars Haagen, Linderöd
18 Anders Olsson, Halmstad
20 Lars Ingvarsson, Landskrona
24 Lars Thuvesson, Ljungbyhed

25 Sven Sandström, Bräcke

75 år
17 Veikko Holmisto, Köping
18 Johan Julin, Uppsala
20 Gertrud Almquist-Bois,
     Friedberg, Tyskland
21 Kerstin Rönström, Stockholm
29 Ronald Ekfeldt, Huskvarna

70 år
  5 Richard Carlsson, Farsta
  6 Hans Berg, Stockholm
10 Anders Olsson, Malmö
13 Anna-Stina Nordkvist,
     Kungsbacka
13 Christer Grimberg,
     Falkenberg
15 Martin Landahl, Malmö

19 Inge Johansson, Överum
19 Christer Carlsson,
     Helsingborg
21 Sten Lundberg, Eckental,
     Tyskland
21 Lars-Erik Lindström, Borås
22 Ulf Tidholm, Stockholm
26 Håkan Hallerdal, Täby

60 år
12 Risto Heimonen, Angered
12 Peter Meister, Stockholm
14 Mats Ingmarsson, Kvidinge
21 Mats Bjerhammer,
     Helsingborg
30 Jörgen Hansson, Tystberga

50 år
18 Hans Arvidsson, Torsås

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

B
Ängelholms FF

D
Jönköpings FF

A
Trollhättans FF

Vinnare och lösning:
I förra numrets Annonspussel drogs Birgitta Palmér, Väners-
borg, som vinnare av danska postens årsbok 2021, skänkt av 
Postnord Danmark, www.postnord.dk/filateli

Årsboken på 68 sidor finns att beställa på https://shop.postnord.
dk/netbutik. Den innehåller årets alla frimärken och miniark. 
Priset på årsboken är 549 danska kronor.

Ann Jansson, Luleå, och Valborg Tiensuu, Boden får varsin 
trisslott. Stort Grattis!

C
Kjell Germeten
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1:a pris: Facit Norden 2022, skänkt av Postiljo-
nen/Facit Förlags AB. Den innehåller Nordens 
frimärken från 1951 och framåt med varianter, 
samt perioden före 1951 med utgåva och valör 
utan varianter. Riktpriset är 600:- plus frakt.

Katalogen utkommer vid Eslövia i november 
men kan redan nu beställas till medlemspris, 
499:- plus frakt 99:-. Se vår annons på sidan 37.

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

Filatelistkrysset

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 21 oktober.

Vågrätt:
3.   Styrelseledamot
8.   Nödvändigt redskap
      för frimärkssamlare
9.   Sådana lösningar är
      bäst
10. Ses med Bo och Kil
13. Gammal indian
14. Dansade gärna F338
15. Tidrymd och nät-
      bolag
16. Utan namn
17. Växeln
21. På flera svenska
      märken
22. Avskilja
23. Kopplar jämte till
      Storsjö
24. Med två skrov

Lodrätt:
1.   Är skribenten Arne
      Sandström?
2.   Kan vara militär
4.   Hare och härad
5.   Kan vara engelsk
6.   Läge och föda
7.   Poststation i E-län i
      cirka 57 år
11.  Finns tyvärr på
      nätet
12. Görs för säkerhets
      skull numera
14. På F1654
15. Härröra
18. Nämns i utgåva
      2015
19. Brittisk TV-kom-
      missarie utan aqua
20. Endast på plats i
      Skåne

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11 12

13 14

15

16 17

18

19 20 21

22

23

24

vanG
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Göteborgs Stadspost. Söker 
brev, varianter och andra ovanliga 
objekt. Betalar bra.
Claes, armeria@telia.com, 070–
698 28 57

Leuchtturm supplementblad 
med eller utan fic or köpes, Sve-
rige 1991, Norge 1989-90, 1995-
00, Danmark 1979-80, 1985-91, 
1995-00.
073-2103015, bibo44@gmail.com

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

Samlingar ortstämplar BD och 
AC län köpes.
073-2103015, bibo44@gmail.com

Nominalvara. Köper ostämplade 
frimärken Frankrike, Schweiz, 
Tyskland, Österrike. Även större 
partier. För dagspris kontakta:
bernt.e42@gmail.com

AC Djupviken 1885–1886, prakt/
lyx. Allt av intresse.
Göran Westerlund, Svedbergs-
gatan 8A, 913 31 Holmsund, 
goran.w@telia.com

Samlingar ortstämplar på Gus-
taf VI Adolf köpes.
073-2103015, bibo44@gmail.com

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

Försändelser med porto i svens-
ka öre: 1, 23, 34, 38, 39, 41, 44, 
51, 64.
per@skillingaryd.nu

Frimärken och brev stämplade 
Österåsen från Z-län på vapen-, 
lejon- och ringtyp. Forss på 
ringtyp från Z-län. Österåsen på 
OII Y-län. Järpen på OII Z-län. 
Ryttern, Haraker och Lillhärad 
U-län på ringtyp, lösen.
Arne Strömbäck, Box 155, 
72105 Västerås. Tel. 0224-20187. 
E-mail: stromback.arne@gmail.
com

OS 1912 serie 2. Grand restaurant 
nummer 6, 8, 10. Dansbanorna 
Olympia nummer 19 Stadion.
postcards@skillingaryd.nu

Tunavallen i Eskilstuna på vy-
kort Pressbyrån 50-tal.
postcards@skillingaryd.nu

Julmärken helark 10:-/st. Du 
kan få förteckning via mail.
hasse@vindeln.net, 0730929610

10 rabatthäften för Norden.
Pris: 2 100:-. Portofritt (rek).
postcards@skillingaryd.nu

75 procent på Facit Sverige. 
Postfriskt, ostämplat o stämplat. 
Allt för påseende o portofritt.
Jan-Åke Eriksson, Klöxhultsvä-
gen 55, 343 34 Älmhult. 070–637 
12 42

Varianter från 140 bzx–framåt. 
Du kan få förteckning via mail.
hasse@vindeln.net, 0730929610

Besök min hemsida på www.
samlamera.se. Klicka på webshop 
och säljaren Pincett. Marknadens 
bästa utbud av lyx/klassiskt-mo-
dernt.

Häften med beteckningar. Du 
kan få förteckning via mail.
hasse@vindeln.net, 0730929610

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 näs-

ta nummer ska vara redaktionen tillhanda under 
adress SFF-Filatelisten, Teknikringen 1 E, 583 30 
Linköping, senast 5 veckor före utgivningsdag. 
Förskottslikvid insätts samtidigt på bankgiro 568-
1580 Sveriges Filatelist-Förbund.
Alla som har tillgång till E-post, skicka din annons 
till redaktion@sff.nu. 

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

KÖPESKÖPESSMÅANNONSER

KÖPESKÖPESKÖPES KÖPESKÖPESSÄLJES
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OBS!
Underlag för annonser skickas numera alltid till

SFF-Filatelisten, Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
eller till redaktion@sff.nu
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Motiv: Arkeologi, Bilar, Blom-
mor, Boxning, Cykel, Djur, Far-
tyg, Fiskar, Fjärilar, Flygplan, 
Folkdräkter, Fotboll, Friidrott, 
Fåglar, Hundar, Jul, Järnväg, Kar-
tor, Katter, Konst, Läkare, Musik, 
Mynt, Nobel, Olympiader, Reli-
gion, Reptiler, Ridsport, Rymd,  
Röda Kors, Scouting, Segling, 
Simning, Snäckor, Sport, Teater, 
Uniformer, Vapensköldar. 
Nu även Arkitektur, Berömda 
personer, Flaggor, FN-UPU m.fl.
41.500 olika utgåvor. 100 mo-
tivområden. Begär listor. Billigt: 
Endast 3 kronor per Micheleuro. 
5–15 procent rabatt vid större köp. 
K-E Svensson, P O Hallmans 
Gata 17, 112 69 Stockholm.
svenssonkarlerik44@gmail.com

Minnespoststämplar till och 
med 1987, cinderella, ortstämplar, 
vykort med mera.
kent.jiresjo@telia.com tel 070-
775 08 25. Se även samlamera.sff.
nu Säljare Onsalakent.

Frimärken Sverige, Norden, par, 
block, häften, årssatser, FDC. Post-
friskt och stämplat.
Bertil Malm, Skarke, Rödjan 1, 
53273 Varnhem. bertilmalm368@
gmail.com

Europa-CEPT med medlöpare 
postfriska 1956–2021. Även en 
del postfriska med fastsättare. 
Tala om vad du saknar.
Bengt Hjalmarsson, Sta Ursulas 
väg 21C, 722 18 Västerås. Bengt.
hjalmarsson@outlook.com

Berlin, 25% av Michel. Det mesta 
av o och en del **. Sänd manco-
lista till: Bengt Sjögren, Östra 
Långgatan 13, 45772 Grebbestad, 
0525-10474.

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

Idrottsbilder Rekordmagasinet 
1951-framåt. Du kan få förteck-
ning via mail.
hasse@vindeln.net, 0730929610

Ländersamling styckas och 
säljes billigt. 258 länder, drygt 
42.000 olika utgåvor. (Endast 
3 kronor per Micheleuro) Från 
Aden till Övre Volta. Dessutom 
5–15 procent rabatt vid större 
köp. Begär listor över länder du 
vill komplettera. 
K-E Svensson, P O Hallmans Gata 
17, 112 69 Stockholm. svensson-
karlerik44@gmail.com

Brevklipp 900 gram Sverige 80 
kronor. Portofritt vid förskotts-
betalning i brev eller till personkonto 
380608-5951. Har även klipp 
Danmark, Norge, Finland, Island, 
DDR, Tyskland, Tjeckoslovakien, 
Ungern.
Bertil Malm, Skarke, Rödjan 1, 
53273 Varnhem. bertilmalm368@
gmail.com
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Specialerbjudande till SFF-medlemmar 
Facit Postal X
499:- plus frakt 99:-
(ord. pris 600 kronor plus frakt)
Katalogen för alla samlare av ortstämplar och 
posthistoria. Utkommer vart femte år.
Nyheter i Postal X:
– 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 Postal samt ditt medlemsnummer och eventuella mobilnummer. 
Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö. Tel. 073-203 
02 00, e-post: kansli@sff.nu
För boende i Norden utanför Sverige tillkommer ytterligare 120:- i porto
Läs mer om SFF:s böcker: http://www.sff.nu/litteratur/
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Alingsås Möte varje onsdag utom 
jul, nyår och sommaren i fören-
ingslokalen Noltorpsgatan 3 kl. 18.

Alvesta Möten andra tisdagen i må-
naden under jan–maj och sept–dec. 
Föreningsgatan 1 kl. 19

Bollnäs 14/10 auktion, 11/11, 9/12. 
Bystugan i Lenninge kl 19

Borås 14/10 föredrag, 11/11, 2/12. 
Simonsland, Viskastrandsgatan 5 
kl. 18.30 (öppet fr 17.30)

Eksjö 20/10, 17/11, 8/12. NBV-lo-
kalen, Norra Storgatan 27 kl.  18.30

Enköping 12/11. Wallinska gården, 
Kryddgårdsgatan 8 kl. 18.30

Eslöv 7/10 auktion, 21/10, 18/11, 
2/12, 16/12. Ekenässkolans nya 
matsal kl. 18.30–22.00

Falkenberg 20/10 föredrag med 
Bengt Herrman, 27/10 S-träff, 
17/11, 24/11 S-träff, 8/12, Fram-
tidens hus, Torggatan 5. Kl. 17 
urvalshäften, mötesförhandlingar 
kl. 18.15. S-träffar kl. 15–17

Falun 11/10 100-årsmöte med
storauktion. Lokal, Kristinegården, 
8/11, 13/12. Nybrokyrkan, SMU-
ingången från Nybrogatan kl. 19

GÖTEBORG
GFF 19/10, 2/11, 16/11, 7/12. 
Dalheimersalen, Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 12 kl. 18.30

Islandsklubben 14/10, 11/11, 9/12. 
Lundenhallen mellan nya och 
gamla skolan, Kärralundsgatan 3

SFF 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 
16/12. Lundenhallen mellan nya 
och gamla Lundenskolan, Kär-
ralundsgatan 3 kl. 17.30–21.30

Halmstad 12/10, 9/11, 8/12. Kla-
rasalen på Stadsbiblioteket kl. 17

Haninge 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 
13/12. PRO-Villan, Runstensvägen 
38, Handen kl. 19.30

Helsingborg 1/11 föredrag, 6/12. 
Lybecksgatan 22, Råå kl. 18

Hudiksvall 13/10 tipstävling, 3/11, 
24/11, 15/12. Östra Samlingssalen, 
Djupegatan 43 kl. 18

Härnösand 14/10, 11/11, 9/12. Vår-
stagatan 1 kl. 14

Hässleholm 27/10, 24/11. Oriente-
ringsklubbens lokal på Hövdinge-
gatan 26 kl. 18

Hörby 26/10, 30/11. ABF:s lokal, 
Tingsgatan 26 C kl. 18

Jönköping Möten den 4:e tisdagen 
i månaden september–november. 
December den 2:a tisdagen. Lokal: 
Duvgatan 22, Österängen kl. 18.30

Kalmar 14/10, 11/11, 9/12. IOGT-
NTO-huset, Trädgårdsgatan 12 kl. 
18–20.30

Karlshamn Första måndagen i 
varje månad utom juni–augusti.
Karlshamnstravet, Hokavägen 23, 
Asarum kl. 18

Karlskrona 27/10 vykortskväll, 
3/11, 24/11,10/12. Nya Skeppsbro-
gatan 3

Karlstad 20/10, 17/11, 8/12. Kl. 
18.30, lokal ännu inte klar

Katrineholm 12/10, 9/11, 14/12. 
Mariagården, Fredsgatan 40 kl. 
18.30

Kil 2/11, 7/12. Kulturhuset Kil-
Arena Industrigatan 1 kl. 17

Kramfors 21/10, 18/11, 16/12. 
HSO-lokalen, Strandgatan 19. Från 
kl. 17.30, möte kl. 18.30

Kristianstad 16/11 ABF:s lokaler, 
1 vån, Blekingevägen 6 (Samhall) 
kl. 18

Kungsbacka 26/10, 23/11, 7/12. 
ABF-huset, Verkstadsgatan 14 
kl. 18

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

Lidingö 14/10. Ny lokal: Ansgars-
kyrkan i Lidingö centrum kl. 18–20

Linköping Andra måndagen varje 
månad september–maj. Klockhu-
set, Hjälmsätersgatan 6 E kl. 18

Luleå 12/10 årsmöte, 9/11, 14/12.
Kungsgatan 28 kl. 19

Malmö Se föreningens hemsida.

Marks FK Andra måndagen i varje 
månad utom sommaren. Kommu-
nalhusvägen 3, Fritsla, Chickidés 
lokaler kl. 19

Mjölby 11/10, 8/11, 13/12. ABF-
lokalen, Kanikevägen 15 kl. 19

Mora 1/11, 6/12. Mora Kulturhus 
kl. 18

Norrköping 13/10, 10/11, 8/12. Åby 
Folkets hus, Gamla Stockholmsvä-
gen 38 kl. 17–21

Norrtälje 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 
14/12. Vegagatan 15B, ingång från 
gaveln kl. 18.30

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

På grund av Covid-19 gäller 
det att kontrollera att mötena 
verkligen blir av. Kontakta 
gärna föreningen!

Mötestiderna uppdateras 
också kontiuerligt på förbun-
dets hemsida under www.sff.
nu/moten.
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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

Oxelösund 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 
2/12, 16/12. Alstigen 10 kl. 17

Sandviken 20/10, 17/11, 8/12. Val-
halla kl. 18

Sjöbo 27/10, 17/11, 8/12. Tomte-
museum, Törnedalsgatan 2C kl. 18

Skara 14/10 föredrag av Christer 
Brunström, 4/11 stor auktion, 
25/11, 16/12. Skara Scoutkårs hus, 
Kinnekullegatan 19 kl. 18.30.

Skövde 19/10 årsmöte, 2/11 auk-
tion, 9/11, 30/11, 14/12. Studieför-
bundet Vuxenskolan, Rådmansga-
tan 24 kl. 19

Sollentuna 20/10 föredrag av Bert 
Myde, 3/11 föredrag av Ingvar 
Norelius, 17/11, 1/12, 15/12 Mi-
nervavägen 4, Häggvik kl. 18

Solna 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 
14/12. Skytteholmsskolans matsal 
kl. 17

Stenungsund 1/11, 6/12. Hassel-
backsvägen 38, udda månader kl. 
14, jämna kl. 18.30

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

Islandssamlarna 14/10, 4/11 2/12. 
Phileas lokal på Svartensgatan 6 
kl. 19

SPFK Alla möten är tills vidare 
inställda.

StFF Stockholm 13/10, 27/10, 
10/11, 24/11, 8/12. Medborgarhuset 
på Hägerstensåsen. Riksdalervägen 
2, kl. 18.30

SMPS se www.smps.se

SSPD Skypemöten 20/10 kl. 19. 
Möte 6/11 kl. 13–16 vid utställ-
ningen Eslövia. 20/11, 15/12 till-
sammans med Hembygdsfilatelis-
terna i SFF:s/SFU:s lokal i Älvsjö 
kl. 19

Sundsvall 1/11, 7/12. Kyrkans 
hus, Floragatan 4 (lokal Paulus). 
Samling från kl. 17.30, möte 18.30.

Sunne 3/11, 1/12. Timotejvägen 8 
kl. 18.30

Tingsryd 18/11. Englanderska fast-
igheten kl. 18.30

Torshälla 10/10, 24/10, 7/11, 21/11, 
5/12, 19/12 Riktargatan 66 kl. 
09.30

Traheryd 26/10, 16/11, 7/12. Ver-
dandilokalen, Södra Stationsgatan 
25 kl. 18.30

Tranemo Tredje tisdagen januari–
maj. Församlingshemmet, Borås-
vägen 56, Länghem kl. 18.30

Trelleborgs FK 20/10, 17/11, 15/12. 
Kontinentgatan 2, kl. 19

Trollhättan 13/10, 27/10, 10/11, 
24/11. Kyrkans Hus, Drottning-
gatan 42 kl. 18.30–21

Täby (Norrort) 18/10 bytesdag, 
loppis och stor klubbauktion, 1/11, 
15/11, 29/11, 13/12. Tibble Gymna-
sium, matsalen kl. 18.30

Ulricehamn 20/10, 17/11, 15/12. 
Vuxenskolan, Södra Kullaga-
tan 3 A, 1 tr kl. 18.00

Umeå 21/10 föredrag av Anders 
Rodén, 18/11, 9/12. Östra Kyrkoga-
tan 14 (Tempelriddarna) kl. 18.30

Varberg 12/10, 9/11, 14/12. ABF, 
Brunnbergsvägen 5 från kl. 18, 
möte kl. 19

Vetlanda 19/10 Jan Bengtsson om 
vattenmärken, 16/11, 30/11, 14/12. 
Stationsgatan 5D kl. 19

Vindeln Första onsdagen varje 
månad från september. ABF, Vin-
delgallerian kl. 18

Vällingby 11/10 föredrag om Slania 
100 år, 25/10, 8/11, 13/11, 22/11, 
6/12, 20/12. Trappans annex på 
Albert Aronsons torg kl. 18

Västervik 13/10 auktion, 10/11, 
8/12. Lionslokalen, Hallströmgatan 
26 (in på gården) kl. 19

Västerås ABB 20/10, 24/11, 15/12. 
IOGT, Slottsgatan 6 kl. 19

Västerås FF 12/10, 9/11, 14/12. 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Lysgränd 1 kl. 19

Västerås FK 1/11, 15/12. Studieför-
bundet Vuxenskolan, Lysgränd 1 
kl. 19

Växjö 3/11. Mariakyrkan, Kungs-
vägen 117 eller Österleden 66F 
gaveln kl. 18.30

Ystad 1/11 auktion, 29/11, 13/12. 
Lancasterskolan, S:t Petri Kyrko-
plan 2 kl. 19

Åmål 14/10 auktion, 9/11 årsmöte. 
Åmålsgården kl. 18

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

Ängelholm 11/10 föredrag av Johan 
Brink, 8/11, 13/12. Godtemplare-
gården kl. 19

Örebro 12/10, 9/11, 14/12. Korskyr-
kan, Mosåsvägen kl. 18

Örnsköldsvik Möten andra onsda-
gen i månaden. Ödsbergska gården, 
Skyttegatan 3 kl. 18.30–21

Östersund 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 
14/12. Biblioteksgatan 33 kl. 18

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

Mötesdatum till nr 7 
senast den 16/10 till 

info@sff.nu
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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 
presenterade i färg 
Nyheter:
– Sveriges järnvägsfraktmärken
– Sveriges helsaker – uppdaterad 
– Gåva från Postnord medföljer
– Hård pärm  

Facit Special Classic 2022 
399:- plus frakt   
(ord. pris 500 kronor plus frakt)
Facit Special Classic 2022 är på 504 sidor och  
innehåller Nordens alla frimärken fram till 1951 med 
varianter och är inbunden i hårt omslag  

Vi har boken leveransklar 
Vi tillämpar förskottsbetalning som 
sker till förbundets bankgiro 568-1580
Ange Facit Sverige 2021 och/eller Special 
Classic 2022 på talongen samt ditt 
medlemsnummer och mobilnummer. Sveriges Filatelistförbund, Glasfi-
bergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö. Tel. 073–203 02 00, e-post: kansli@sff.nu. 

Porto: 79:-/bok eller 120:- för båda. För boende i Norden 
utanför Sverige tillkommer ytterligare 90:- i porto per bok

Läs mer om SFF:s böcker: http://www.sff.nu/litteratur/
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Kalendarium

Auktioner Utställningar

      

Mässor / Evenemang

5–7/11  Eslövia 2021 i Eslöv
13–14/11  Frimung 2021 i Solna
19–22/11  Notos 2021 Athen i Grekland (Fepa)

2022
19–26/2  London 2022 (I)
4–6/3  Norrphil 2022 i Täby (N+R)
31/3–3/4  Hunfil x 2022 (I)
18–22/5  Helvetia 2022 i Lugano i Schweiz (I)
9–12/6  Capex 2022 i Toronto i Kanada (I)
4–9/8  Indonesia 2022 i  Jakarta i Indonesien (I)
8–11/9  Melbourne 2022  Australien (Fiap)
13–16/10  Liberec 2022 i Liberec i Tjeckien (Fepa)
21–23/10  Nordia 2022 i Birkeröd, Danmark (No)
24–26/11  Monacophil, Monaco (I)
8–12/11  Cape Town 2022 i Kapstaden i Sydafrika (I)

2023
25–28/5  Ibra 2023 i Essen i Tyskland (I)
               Nyborg 2023 i Nyborg i Danmark (N)

2026
23–30/5  Boston 2026 (I)

 10/10  Norrtäljemässan i Norrtälje
 5–7/11  Eslövia 2021 i Eslöv Flyttad från 20–22/8
 13/11  Täby. Samlarmässa i Näsbyparks Centrum
 13/11  Frimärkets Dag över hela landet
 13/11  Karlskrona FK Höstmässa
 20/11  Trollex Samlarmarknad i Trollhättan

 UPPDATERAS KONTINUERLIGT PÅ
WWW.SFF.NU/EVENEMANG

 6–7/10  Philea i Stockholm
 11/10  Göta i Partille – Posthistoria
 18/10  Göta i Partille – Lådor och partier
 19–22/10 Christoph Gärtner i Tyskland
 30/10  JFF Höstauktion, Jönköping
 31/10  Swestamp i Stockholm

 13/11  Philea i Stockholm – Myntauktion
 12–13/11  Skanfil Moldenhauer i Osl
 13/11  Göran Magnusson i Karlskrona
 14/11  Nordhallands FF Höstauktion
 15/11  Frimärksnetto i Helsingborg
 25/11  Philea i Stockholm –
                  Kvalitetsauktion
 29/11  Göta i Partille – Höstauktion

 4/12  Frimärkshuset Skandinavisk Filateli 
  i Stockholm: Beckeman del 5
 5/12  Frimärkshuset Skandinavisk Filateli  
  i Stockholm: Kvalitetsauktion
 11/12 Tre Kronor i Lindesberg
 15–16/12  Philea i Stockholm

2022
 7–11/3  Christoph Gärtner i Tyskland
 17–19/3  Postiljonen i Malmö
 20–24/6  Christoph Gärtner i Tyskland

Rapportera nya datum till oss 
redaktion@sff.nu

Frimärksutgivning mm
21/10  Nya svenska frimärken
11/11  Nya svenska frimärken
13/11 Frimärkets Dag

OBS! Risk för inställda aktiviteter
på grund av coronapandemin
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Butiker

Auktioner Auktioner

   8
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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)

UPPSALA FILATELI HB
Ring 0768687807 för öppettider

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

dag.ekdahl@gmail.com     KÖPER/SÄLJER

CONTENTA FRIMÄRKEN AB
Tomtebogatan 17, 113 39 Stockholm Tel: 08-6113651

Se prislista på www.contenta.se
contentastamps@hotmail.com

Här finns plats för fler!

www.trekronor.one • 070-598 80 08

Märket för köptrygghet!

Sveriges Frimärkshandlareförbund

www.stampdealers.se
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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 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

www.unidafi.com
Frimärken och häften

Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland,
Grönland, Färöarna, DVI, Åland

Unidafi AB
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Ge ditt barn/barnbarn en fantastisk present
Det finns knappast något som ger ett barn lust att lära 

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

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

www.sfu.se och anmäl ditt barn/barnbarn eller kon-
takta kansliet på 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 30 sidig prislista över svenska postfriska 

och stämplade frimärken 1855-2020 till låga priser.

www.frantzideal.se
IDEAL Frimärksurval, Mältarevägen 49, 342 35 Alvesta,

Tel: 070-248 93 60, E-post: frantz@telia.com

Sveriges bandfrimärken 1920–1936

Specialerbjudande till SFF-medlemmar

Medlemspriset är 250 kronor plus porto 
60 kronor, alltså 310 kronor

Boken skickas snarast efter betalning 
av 310 kronor till bankgiro 568-1580

Vid beställning i internetbanken ange 
medlemsnummer, bokens namn, antal 
exemplar och mobilnummer.

Du kan läsa mer om boken på sff.nu/
bandfrimarken
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Välkomna till
Frimärkets Dag 2021 och Frimung 2021

Lördag och söndag 13–14 november
Bergshamraskolans aula,

Hjortstigen 1, 179 71 Solna
T-banestation Bergshamra, uppgång mot Bergshamra torg

Närmaste busshållplats heter Kungshamra

Öppet lördag och söndag kl 11–15. Prisutdelning för Frimung söndag kl 14
Frimärksutställning – Tävling i att montera ett FDC (lördag) – Värdering av frimärken
kl 12 båda dagarna – Försäljning av de nya frimärkena – Motivfrimärken & material

 billigt – Tipspromenad – Plockbord – Lotteri – Fika finns att köpa
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vi uppmanar alla att stanna hemma om man känner sig sjuk.

Sveriges Frimärksungdom
www.sfustockholm.se, info@sfustockholm.se

NHFF:s höstauktion
Söndagen den 14/11

med deadline kl. 19.00
Se den på: https://samlamera.sff.nu

För icke datoriserade: beställ 
auktionskatalog mot returporto från 

Kent Jiresjö, Onsala Kulleväg 31, 439 34 
Onsala samt lämna skriftliga bud till 

samma adress eller 0707-750825
Nordhallands Filatelistförening

Hemsida:  www.samlavykort.se 
Facebook: www.facebook.com/Samlavykort 
Mejl:          info@samlavykort.se

Erbjudande till 1/12

Svenska Vykortsföreningen

Ny medlem får USB 

med 33 signatur-

förteckningar, årets 

julnummer av Kort-

nytt, fyra tidningar 

och nyhetsbrev 2022 

335 kr PG 467 48 88-5 
Ange namn, 
adress och mejl!

En Riksförening inom SFF

Eller anmäl 
dig genom 
att scanna 
QR-koden i 
mobilen
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Utställningar på nätet: www.netex.se

För
senaste

information.
Besök

förbundets
 hemsida!

www.sff.nu
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Introduktion till frimärkssamlande

30:-/styck – inklusive frakt 54:- 
(20 procent i rabatt vid 10 eller fler - kontakta kansli@sff.nu)
En 16-sidig skrift av Bo Dahlner. Ur förordet: Den här skriften har till-
kommit för att underlätta förståelsen av filatelisternas olika fackuttryck. 
När vi skickar ut våra auktionshäften så måste vi förkorta vår informa-
tion vilket för oinvigde kan verka förvirrande. Här beskrivs de vanligaste 
förkortningarna som alla frimärkssamlare kan ha glädje av att känna till. 
Vi tillämpar förskottsbetalning som sker till förbundets bg 568-1580
Vid beställning i internetbanken ange medlemsnummer, bokens namn, 
antal exemplar och mobilnummer. Sveriges Filatelistförbund, Glasfiberga-
tan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö. Tel. 073-203 02 00, e-post: kansli@sff.nu. 
Läs mer om SFF:s böcker: http://www.sff.nu/litteratur/



63xxc          63Svensk    Filatelistisk    Tidskrift     #6    -     2021

NORRTÄLJEMÄSSAN
10 oktober kl. 10–14 i Folkets Hus, Galles gränd
Ca 30 handlarbord med frimärken och vykort

Inlämningar och värderingar
Arr: Norrtälje Frimärksklubb och Norrorts Frimärksförening

Falkenbergs Filatelistförenings 12-sidiga minnes-
skrift över 75 år som aktiv förening. Pris inklusive 
porto 40 kr. Beställ via brev till Jan Sandberg, Arvids-
torpsv 55, lgh 1602, 311 39 Falkenberg eller e-post 
jan.sandberg1@telia.com Betalning i efterhand. Kan 
även köpas för 25 kr på Frimärkets Dag på Argus.

KINA & ASIEN!

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

Kontakta oss redan idag för ett givande samtal!

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

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

INLÄMNINGAR SÖKES TILL KOMMANDE AUKTIONER! En verkligt genuin kunskap om 
kinesiska frimärken, och köpstarka internationella kunder, inte minst i Kina, är anledningarna till 

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

Ett av många objekt som 
ropades ut på vår auktion 
i september. Ett helt unikt 
helsakskort från 1907 av-
sänt från Chinkiang till 
Ohio, USA.

Upptäck även vår 
hemsida med – live-

auktioner – webbshop 
– anbudsauktioner, 

och naturligtvis 
mobilanpassad!

KOMPLETT SAMLING PT-KORT SÄLJES
På 70-80-talet var samlandet av PT-kort stort 
i Sverige. Men det fanns förmodligen endast 
tre samlingar som var kompletta. En av dessa 
samlingar finns i dag på postmuseum, och en av 
de andra två samlingarna splittrades när ägaren 
hade avlidit. Den tredje samlingen säljes nu av 
sterbhuset i sitt ursprungliga, orörda skick.
 
Samlingen är monterad i tolv album, varav elva 
album är specialalbum. Samlingen är troligen 
helt komplett, och innehåller de ursprungliga PT-
korten till och med 1984 samt alla efterföljande 
utgåvor.

Med andra ord, många svåra kort, inte minst 
postsparbankens kort. Uppskattningsvis omkring 
4000 kort.

Samlingen säljes till högstbjudande. Kan ses och 
hämtas i Nässjö, om inget annat överenskommes. 
För mer info ring eller mejla:

John Fritz, Nässjö, 070-4226623
e-mejl: grafzeppelin17@hotmail.com

Frimärksauktion i Jönköping
Lördag 30 oktober kl. 14.00

Cirka 2.600 utrop
Frimärken, vykortspartier, ortstämplar,
en stor tysk avdelning, fyndlådor m m

Alla objekt är avbildade på Samlamera.
Katalog skickas per post eller via mail

info@junefil.se eller ring 070-695 88 88.
Visning av objekt sker tis 26/10 15.00-21.00
& 30/10 från 09. Mer info på www.junefil.se

Jönköpings Filatelist-Förening
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Svensk Filatelistisk Tidskrift
Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö 

Internationell auktion  
17 - 19 mars 2022

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

Huvudpartner till:

Inlämning till vårauktionen är igång!
Kontakta oss så diskuterar vi gärna dina frimärken. Vi erbjuder 

även kontantköp samt att ombesörja upphämtning av 
materialet i ditt hem. Kontakta Andreas Lindekvist på 
040-25 88 52 eller andreas.lindekvist@postiljonen.se

Vitt gummi Omvänd ram


