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SMPS

Redaktören har ordet
Ordförande:

Mässkalendern är nu uppdaterad med massor av nya evenemang!

Jan-Ove Brandt
08 - 85 48 98

Nytt nummer av Hembygdsfilatelisten finns nu att ”köpa”.

faltposten@smps.se
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Jag är här
ärbar/sedeslös
”För lite mer än hundra år sedan betydde orden ”offentlig kvinna” samma sak som prostituerad. I dag är vi nästan
alla offentliga personer på nätet.
Jag är här-ärbar/sedeslös är en utställning om ryktesspridning, skam och moral. Om att vara ärbar eller sedeslös.
I utställningen möter du röster från 1800-talet och idag i form av brev och intervjuer..” (Postmuseum på Facebook)
Postmuseums nya utställning som producerats i samarbete med Stockholms Stadsarkiv hade vernissage i veckan.
Fältposten utsände fanns naturligtvis på plats.

Journalisten Ebba von Sydow och arkivpedagogen Kettil Mannerheim från Stockholms
Stadsarkiv.

faltposten@smps.se
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Ur tidningen Söndags-Nisse 1881.

Utställningsproducenterna i spänd
förväntan inför öppningen.

faltposten@smps.se

Vernissagepubliken bjöds på förfriskningar.
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SMPS
Nästa möte nu på onsdag (2014-04-02) kl 17.30 på Postmuseum som vanligt. Årmöte. Efter årsmötet är temat
Postbefordran under första Världskriget.
I detta nummer:
•
Att undkomma beväringsskyldighet
•
Svenska frivilligkåren och Vita Legionen i Estland 1918-1919
•
Albatrossposten
•
Militärpostala tankar
•
Raoul Wallenberg
•
Från brevets baksida
•
Detta hände vid Öresund för 70 år sedan
•
Interneringspost
•
SS-Fältpost med svensk anknytning
•
Tillägg till PLU
•
Densvenska Kosovobataljonen 1999-2013

Nytt nummer av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att ut- gåva. Glöm inte att ange namn och adress. Ange koden
nyttja vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 250 NY MEDLEM . Medlemsskapet gäller då för hela 2014!
kr på PlusGiro 27 809-3. och får detta nummer + en

faltposten@smps.se
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Storauktion måndagen den 7 april
Norrorts frimärksföreninge håller auktion måndagen den 7 april. Man i kan lämna bud per
mail om man inte kan delta. Aktuell auktionslista och regelverket för auktionen finns på
deras hemsida:
http://www.norrphil.se/

Storstockholmsfilatelisterna
Vi hälsar Svenska FDC-sällskapet välkomna till vårt nätverk.
Läs mer på: http://svenskafdc.se/

Facit Postal VIII™

Uppdateringar till Facit Postal VIII har tidigare publicerats i Hembygdsfilatelisten. Dessa uppdateringar finns nu
även tillgängliga som pdf-filer på Hembygdsfilatelisternas hemsida under fliken Övrigt!
Updatering År
1
2009
2
2010
3		
4		
5
2011
6		
7
2012

Nummer
2
1
2
4
2
4
2

Sidan
11
18
17
8
21
18
22

faltposten@smps.se
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Hembygdsfilatelisterna
Nummer 1 2014

I årets första numret kan man läsa om lantbrevbäring
och ångbåtspost vid förra sekelskiftet av Giselher Naglitsch.
Thomas Wallner bidrar med en första artikel i en serie som kommer att behandla Malmös olika brefsamlingsställen.
Kan gummistämplar se ut hur som helst? Hans von
Euler reder ut begreppen.
Hugo bäckmark fortsätter att dokumentera kvadratiska lantbrevbärarstämplar.
Ovanstående är några exempel på innehållet. Enklaste sättet att införskaffa detta nummer är att sätta in
100 kr på PlusGirokonto 98 86 28 - 4.
Skriv ny medlem på talongen och glöm inte att ange
namn och adress.
I medlemskapet ingår fyra nummer av Hembygds
filatelisten.

Årsmöte

Hembygdsfilatelisterna har haft årsmöte i veckan. Styrelsen har konstituerat sig på följande sätt:
Anders Bock (ordförande)
Kent Karlsson (vice ordförande och sekretare)
Leif Ledmyr (kassör)
Gunnar Lithén
Alf-Göran Arneholm
Hans von Euler (suppleant)
Göran Heijtz (suppleant)
Alf-Göran Arneholm och Gunnar Lithén är nya ledamöter i styrelsen.

Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten

Registret är nu uppdaterat och innehåller åren 1986-2013. Finns på hemsidan under fliken Övrigt.

faltposten@smps.se
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Samlarföreningen Bältespännarna
Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat olika

Våra samlingsområden

Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, slag av märken som utan att vara frankotecken även används
samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt i postala sammanhang. Det kan till exempel vara provmärken,
brevmärken och postbankens sparmärken. Det kan också vara
att en gång för alla bestämma.
En orsak är att flera sådana områden efter en period av
forskning och beskrivning tas med i och berikar de traditionella
frimärkskatalogerna. Så har till exempel skett med förfilateli,
helsaker, militärpost, postala etiketter och privat lokalpost.
Ibland beskrivs områdena först i en specialkatalog. Så har
skett med till exempel privat lokalpost, skyddsperforering
och svarslösen. En annan orsak är att ständigt nya områden
dyker upp, tas om hand av intresserade samlare och utvecklas.
Man kan säga att annorlunda filateli är den vanliga filatelins
spjutspets in i framtiden. Ett känselspröt som fångar in nya
och för samlaren intressanta områden.
Gränsdragningen mot den traditionella filatelin är inte
särskilt intressant. Det väsentliga är att de nya områdena blir
föremål för systematisering och forskning på samma sätt som
inom övriga delar av filatelin. Att syssla med outforskade eller
mindre kartlagda områden skänker stimulans och upptäckarglädje. Till och med den som föredrar ett alldeles eget område
kan här finna ett sådant.

andra märken med samma utseende och funktion som frimärken, som är kvitto på erlagd avgift till någon myndighet, till
exempel järnvägsfraktmärken, telegrafmärken, stämpelmärken
och skattemärken. Även etiketter av olika slag räknas hit, till
exempel rek, ass och internationella svarskuponger.
I den engelskspråkiga delen av världen kallas de för Cinderella Stamps eller Askungemärken. Hithörande områden har
nämligen i en del länder, däribland Sverige, delvis precis som
Askungen blivit styvmoderligt behandlade.
I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bältespännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rubrik för en viss
typ av material som utbjuds på de stora frimärksauktionerna.
Som Du säkert förstår av det ovan sagda så måste det finnas
en postal anknytning eller i vissa fall anknytning till annan
myndighetsutövning för att ett område skall gå in under benämningen Bältespännarfilateli.

Så blir jag medlem

Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Medlemsavgiften är 120 kronor per år och betalas enklast
till plusgirokonto 45397–7.
Vill du veta mera når du vår kassör;
Samlarföreningen Bältespännarna
c/o Wahlbom
Humlegränd 6A, 179 60 Stenhamra
Föreningen bildades 1966 i Göteborg
av en liten skara samlare av främst privat
lokalpost. Namnet Bältespännarna tog
föreningen efter Johan Peter Molins
staty som avbildats på ett frimärke från
Göteborgs Privata Lokalpost år 1888.
http://www.sff.nu/baltespannarna/

faltposten@smps.se

eller någon av våra kontaktpersoner;
Föreningens styrelse och kontaktpersoner
Ordförande: Arnold Boström 0704–331570
Sekreterare: Jan Grönwall
Kassör: Christer Wahlbom, 08–560 445 35
Ledamot: Leif Bergman, 08–778 63 73
Ledamot: Mats Edström, 08–656 54 80
Ledamot: Lars Liwendahl, 08–19 45 61
Suppleant: Christer Brunström, 035–10 80 90
www.smps.se/newsletter/nr_56.pdf
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Mötestider för 2014
(Med reservation för ändringar)

Föreningsmöten under april

Kalendarium 2014

på Postmuseum

September

SMPS
On 2

Årsmöte + Postbefordran under
VK1

StFF

(OBS alla möten flyttade till
ONSDAGAR)
On 9

Möte, liten auktion

SSPD
On 16

Årsmöte

StFF

(OBS alla möten flyttade till
ONSDAGAR)
On 23

Våravslutning, liten auktion

Hembygdsfilatelisterna
On 23

Stockholmsutställningen 1930

On 3
On 10
On 17
On 24
On 24

SMPS
StFF
SSPD
Hembygdsfilatelisterna
StFF

Oktober
On 1
On 8
On 15
On 22
On 29

SMPS
StFF
SSPD
StFF
Hembygdsfilatelisterna

November
On 5
On 12
Lö 15
On 26
On 26

SMPS
StFF
SSPD (Posthistoriska Dagen)
Hembygdsfilatelisterna
StFF

December
On 3
On 10

SSPD & SMPS (gemensamt möte
StFF

Föreningen Islandssamlarna

Stockholm: 3/4 & 3/5. Hösten 2014: 4/9, 2/10, 1/11, 6/11 & 4/12
Göteborg: 10/4 & 9/5.
Fler mötestdier finns på Storstockholmsfilatelisternas hemsida.
faltposten@smps.se
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SFF-Dagar 2014 & 2015
SFF-dagar i Huskvarna 2014

11–12 april 2014 är det dags för SFF-dagar i Huskvarna Folkets Park och det sker i anslutning till förbundskongressen
på samma plats 12–13 april.
Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt: http://www.sff.nu/sff-dagar-i-huskvarna-2014/
Öppettider – OBS! Alla välkomna, inte bara SFF-medlemmar

Fredag 11/4 kl. 12:00–18:00
Lördag 12/4 kl. 09:00–15:00
Anmälda handlare/postverk – båda dagarna om inte annat anges
Atlas Häftes AB
Brev & Kort Rolf Lek
CL Frimärks KB, Helsingborg
Facit Förlags AB.
Frimärkscentrum Växjö. Endast lördag
Göran Fredrikson, Göteborg. Endast fredag
HF Frimärken, Frillesås
Lars Holstensson, Nässjö
Kent Jungqvist, Alingsås
Nostalgia Björn Johansson AB
Nova Frimärken, Görna Heijtz, Stockholm
Onsala-Kent – Kent Jiresjö
Ewert Pettersson TEA AB
Posten Frimärken
Ronnes Samlarbord – Ronald Fasth
Åke Nilsson, Bohus
Föreläsare (4) – lokal puben

John Fritz: En vykortsberättelse om Zeppelinarnas roll under första världskriget Fredag
Hans-Ove Aldenbrink och Börje Hillfelt: Posthistoria från Jönköping
Christer Brunström: Bluff på B
Mer information kommer senare

Nästa SFF-dagar är 13-15 mars 2015 vid den nationella utställningen i Värnamo.

faltposten@smps.se
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Mässor, Utställningar mm
Uppdaterad version (Med reservation för ändringar).
Lö 5/4 Enköping. Enköpings Filatelistförenings samlarmässa med bl a frimärken och vykort, kl 9.30-15
S:t Ilianshallen, korsningen S:t Persgatan/Långgatan
Sö 6/4 Helsingfors. Finska vykortsförbundet Apollos vykortsmässa kl
Karelska Huset ( Karjalatalo), Käpylänkuja 1
http://www.suomenpostikorttiyhdistys.fi
Fre-Lö 11-12/4 Huskvarna. SFF-dagar. Handlarmässa med frimärken och vykort samt föredrag,
i samband med Sveriges Filatelist Förbunds kongress, Fre kl 12-18, Lö kl 9-15. Alla välkomna!
Huskvarna Folkets Park (samma lokal som Frivy-mässorna brukar vara i)
http://sff.nu/sff-dagar-i-huskvarna-2014
Lö 19/4 (påskafton) Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm, kl 9-15
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Lö 26/4 Lindesberg. Bergslagsträff med frimärken och vykort, kl 9-ca 17
Masugnen Dalkarlshyttan
http://www.lindefk.se
Lö 26/4 Helsingborg. FriMynt 2014, kl 11-18
Idrottens Hus
http://www.helsingborgsutstallningar.nu
Sö 18/5 Olofström, Vykortsmässa kl 10-15
Folkets Hus.
(Rolf Lek deltar ej)
Lö x/6 Ørje. Norsk-Svensk vykortsmässa, kl 11-17
Marker Idrottshall, invid E18 Stockholm-Oslo, 6 km från svenska gränsen (Töcksfors)
http://www.postkortklubben.com
Fre-Sö 29-31/8 Malmö. Baltex 2014. Nationell frimärks- och vykortsutställning, Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, Sö kl

10-15

Malmö Slagthus, Jörgen Kocksgatan 7, nära Centralstationen
http://www.baltex2014.se
Lö 6/9 Göteborg. Frimärksmässa med frimärken, brev och vykort, kl 10-15
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal

faltposten@smps.se
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Lö 20/9 Umeå. Regional träff med frimärken och vykort
Lokal och tider meddelas senare.
http://sff.nu/umea
Sö 28/9 Huskvarna. Frivy 2014, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-16
Huskvarna Folkets Park
http://www.jkppf.se/site/51/frivy-2014
Lö 4/10 Valbo (nära Gävle). Vykortsmässa, kl 10-15
Valbo Gamla Kommunalhus.
http://www.samlavykort.se
Lö 11/10 Norrköping. Pekingträffen-14, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-15
Rikscity Dagcentral, Norralundsgatan 7
http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-14.htm
Sö x/10 Göteborg. Göteborgs Vykortsklubbs vykortsmässa, kl 10-16
Forum, Kortedala Torg.
http://www.goteborgsvykortsklubb.se/
Lö 1/11 Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm, kl 9-15
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17
Sö 9/11 Råsunda (Stockholm). Vykortsmässa arrangerad av Nova Frimärken, kl 10-16
Råsundaskolans matsal, Ekensbergsvägen (92), T-bana Solna Centrum, Tvärbanan Solna Centrum
http://www.novastamps.com/Sidor/Utst.html
2015 ÅRS ARRANGEMANG:
Fre-Sö 13-15/3 Värnamo. Wernamo 2015. Nationell frimärks- och vykortsutställning Östboskolan, vid södra
infarten, bakom Kvantum.
http://värnamo.nu/wernamo2015/
Fre-Sö 30/10-1/11 Täby (Stockholm). Nordia 2015. Nordisk Frimärks- och vykortsutställning,
Täby Park Hotel

faltposten@smps.se
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Följ med ut till Dalarö i Stockholms skärgård! En annorlunda
historieberättelse utgående från Postens historia
Läs om att samla en plats. Med Dalarö som exempel berättas om hur
man kan samla hembygdsfilateli på nya sätt.
285 sidor, inbunden och över 200 färgbilder.
Pris kr 280:-. + porto 59:-.
Beställes från författaren:
Lars Liwendahl
Telefonvägen 15
126 37 Hägersten
lars.liwendahl@hotmail.com
PlusGiro: 25 39 54-2

Bli medlem i Hembygdsfilatelisterna
ISSN 2001-5208

Hembygds
filatelisten
Tidskrift för hembygdsfilateli

Nr 3 2013

Årgång 30

Medlemsskap i
Hembygdsfilatelisterna
kostar bara 100 kronor
per år. Sätt in beloppet
på PlusGiro nummer:
98 86 28 - 4.
Glöm inte att ange
namn och adress.

I medlemsskapet ingår
fyra nummer av
Hembygdsfilatelisten!

faltposten@smps.se
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Baltex 2014
Välkommen att ställa ut på Baltex 2014 i Malmö
Den 29 - 31 augusti 2014 inbjuder kommittén för Baltex 2014 er till
Malmö för årets stora tävlan i filateli, posthistoria och vykort. Utställningshallen, Slagthuset, är centralt belägen endast några minuters promenad från Malmö Central.
Utställningen består av en nationell utställning och en utställning/
tävling mellan sju länder.
Den nationella utställningen kommer att omfatta ca 450 ramsidor.
Alla tävlingsklasser inklusive mästarklassen finns på programmet. Här
avgörs vem som ska vinna SilverPostiljonen, SMS Stora Pris, Posten
Open Trophy och Vykortsstjärnan. Ungdomarna tävlar om Årets Rookie. I mästarklassen utdelas utställningens GRAND PRIX.
Den andra utställningen är en tävlan i filateli mellan sju länder, Australien, USA, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Danmark och Sverige.
Fyra åttaramarsexponat från varje land deltager. Dessa 224 ramsidor kommer att bli mycket sevärda.
Utställningarna kommer att vara öppna under fredag, lördag och söndag. Prisutdelningen äger rum på lördagskvällen och utställarnas möte med juryn på söndagen. Vi räknar med deltagande av ca 25 svenska och internationella frimärkshandlare. Dessutom kommer en hel del kringarrangemang att ordnas.
I reglementet finner du att anmälningstiden går ut 31 mars 2014. Här finns också övriga förutsättningar för
deltagande. Vi har en hemsida, BALTEX2014.se, som vi efter hand kommer att uppdatera. Här kan du redan nu
hitta bl. a. Bulletin 1, reglementet och anmälningsblankett för den nationella utställningen. Har du frågor så är du
välkommen att ringa undertecknad på 070-6254969 eller mejla till skenhall@telia.com
Valter Skenhall, utställningskommissarie
Läs mer på: http://www.baltex2014.se/se.

Bulletin 1 finns för nedladdning på deras hemsida!

faltposten@smps.se
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Välkommen till Nordia 2015
30 oktober - 1 november 2015, Täby Park Konferens & Hotell, Täby
Utställningen är i första hand tänkt för medlemmar i de nationella nordiska förbunden
samt Scandinavian Collectors Club.
För deltagande i bedömningsklass krävs att exponatet vid nationell utställning erhållit
minst en stor silvermedalj (70 poäng). Litteraturklassen har inga kvalifikationskrav.
Samtliga utställningsklasser enligt reglementet för nordiska utställningar kommer att
finnas plus Court d’Honneur och jurymedlemmars exponat.
Drygt 20 handlare, ett tiotal postföretag och auktionsfirmor kommer att finnas på
plats.
Under utställningen anordnas auktioner, seminarier, föreläsningar mm.
www.nordia2015.se

Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt
perspektiv
Läs om posten till och från arméns mötesplatser under indelningsverket
slutskede och i början av värnpliktsarmén. Boken är rikligt illustrerad
med vykort, frimärken och stämplar från ett 40-tal läger- och övningsplatser för armén i Sverige från Skåne till Norrbotten huvudsakligen
mellan 1860 och 1930. Boken har ett kapitel om att samla postal
dokumentation om svenska militära mötesplatser.
210 sidor, limbunden och över 150 färgbilder.
Pris kr 300:-. + porto 40:-.
Beställes från författaren:
Lars Lindblad
Smedby skolväg 106
184 33 Åkersberga
lars.lindblad@home.se
Nordea personkonto 3002-01 06637

faltposten@smps.se
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Pressrelease

Aboex 2014
Aboex 2014 är årets nationella utställning i Finland. Medlemmar i Finlands och andra nordiska länders filatelistklubbar har rätt att deltaga med sina exponat. Bedömningsavdelningen omfattar alla sedvanliga utställningsklasser.
Dessa exponat bedöms av juryn enligt reglerna. Ramavgiften varierar enligt ramantalet, t. ex. från enrams exponats
40 euro till 10 ramars exponats 200 euro. Utställningen kommer att omfatta 500-600 ramar. Utställningsregler
och anmälningsblanketten - tyvärr enbart på finska - finns att hitta i internet: www.filatelistiforum.org -> kalenteri
-> 11-13.4.2014 Aboex -> säännöt (tästä) eller ilmoittautumislomake (tästä).
Därtill finns det en avdelning för exponat, som inte har byggts upp enligt bedömningklassens regler. Denna ”var
och ens” klass bedöms inte av juryn, utan utställningens besökare får välja klassens bästa exponat. Varje deltagare i
den här klassen får utställningens minnesmedalj.
Utställningsplatsen heter Logomo, och den befinner sig i Åbo centrum, nära järnvägsstationen. Det tar ca 15
minuter att promenera dit från Salutorget. Utställningen har också reservarat 50 rum för utställningens besökare
från hotell Radisson Blu Marina vid Slottsgatan. Rummet för en eller två personer kostar 90 euro per natt, vilket är
ett mycket förmånligt pris. Rum kan reserveras direkt från hotellet, och då borde man berätta att det gäller Aboex
2014 utställningen.
Utställningen har också överenskommit med Tallink-Silja om förmånliga gruppresor för minst tio personer från
Stockholm till Åbo. Resan kan omfatta bara resan eller också inkvartering i Silja-hotellet, antagligen i något av Åbo
Scandic hotellen. Mer information och reserveringar enbart från Silja Åbo kontor: Försäljningschef Tomi Pullinen,
tomi.pullinen@tallinksilja.com eller per telefon +358505122421.

Wernamo 2015
Värnamo Filatelistförening arrangerar den nationella utställningen WERNAMO 2015 och UNGWERNAMO 2015
med i vissa klasser Frimärks-SM och Vykorts-SM. Se föreningens egen sida här: http://värnamo.nu/wernamo2015/
Vi har efter studiebesök enhälligt bestämt oss för att byta lokal för vårt stora arrangemang. Det blir Gummifabriken
i centrala stan, granne med järnvägsstationen. Det kommer att höja attraktionskraften att vara i de nya lokalerna
ganska exakt ett år efter invigningen av Gummifabriken
13 månader före utställningen fick vi den första riksföreningen som anmälde sig för årsmöte under en av dagarna.
Vi välkomnar SMS: Svenska Motivsamlare.
Nästa SFF-dagar är 13-15 mars 2015 vid den nationella utställningen i Värnamo.
faltposten@smps.se
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