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Nytt nummer just utkommet av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att utnyttja 
vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 200 kr på PlusGiro 27 809-3.
Glöm inte att ange namn och adress. Ange koden FÄLTPOSTEN .
(Ordinarie medlemsavgift är 250 kr)
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Fältposten

Fältposten är ett elektro-
niskt nyhetsbrev som ges ut 
av Sveriges Militärpostsäll-
skap (SMPS).

www.smps.se

info@smps.se

Äldre nummer finns på

www.smps.se/society/faltpos-
ten_contents.php

smps

RedaktöR

GunnaR ZetteRman

faltposten@smps.se

Nya Mötestider
i våR kommeR smps möten att äGa Rum onsdaGaR kl 17.30 - 19.00

Redaktören har ordet
Vårens nummer av MilitärPostal Tidskrift är nu distribuerat. För er som inte 
redan är medlemmar; utnyttja vårt erbjudande, se första sidan för detaljer!

Bifogar ett pressmedelande från Nordia 2015. Arrangör är Norrorts Filatelist-
förening, vilket borgar för att vi kan se fram emot 3 mycket spännande dagar. 
Skriv redan nu in dessa dagar i almanackorna!

oRdFöRande:

Jan-ove BRandt

08 - 85 48 98
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månadens oBJekt
Månadens objekt har haft time out, delsvis beroende på 
tidsbris och brist på lämplig objekt,
Gör nu ett försök till återstart. I april flyger vi till Paris. 
Nästa månad blir det båtresa!

http://www.smps.se/member/monthly_object.php ◊

vaRninG

Det finns alldeles för många suspekta stämplade ex-
emplar av det Militära Svarsmärken nummer 1 ute på 
marknaden. De är som regel stämplade med äkta stämp-
lar som antedaterats eller använts i helt andra samman-
hang.

Ofta förekommande är Stockholm 30 och Örebro. 
Alla märken med breda marginaler bör betraktas med 
stor skepsis. Däremot märken med ”utan” marginaler 
och maskinstämplar brukar vara äkta.

Dessa märken förekommer ganska ofta på auktioner 
på nätet. ◊

lästips

March/April- numret av Foreign Affairs innehåller en 
íntervju med general Stanley McChrystal med anled-
ning av hans nyligen utkomna bok ”My Share of the 
Task”. McChrystal var chef för ISAF 2009-2010. Efter 
en artikel i tidningen Rolling Stone i juli 2010, som 
innehöll kritik mot den civila ledningen i WAshington  
kallades McChrystal till Vita huset och McChrystal val-
de att pensionera sig.

Eftersom Sverige deltar i ISAF-styrkan är artikel in-
tressant även för oss svenskar.

”The tactics that we developed work, but they don’t 
produce decisive effects by themselves. Strike alone can 
never do more than keep an enemy at bay”.

Foreign Affairs ges ut av the Council on Foreign Re-
lations och brukar finnas att köpa hos välsroterade tid-
ningsförsäljare. Läs mer på 

http://www.foreignaffairs.com/ ◊

http://www.smps.se/member/monthly_object.php
http://www.foreignaffairs.com/
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stoRstockholmsFilatelisteRna
I mitten av mars träffades ett 25-tal personer som repre-
senterade 21 föreningar. Syftet var att bilda en samar-
betsorganisation.

Det kom fram följande förslag för samarbete:
1. Upprättande av förteckning över föreläsare. 

Det kan handla om personer som berättar om 
allt från avancerade filatelistiska ting till enk-
lare innehåll om sitt eget samlande. 

2. Återupplivande av ”Vår Frimärkssalong” på 
Postmuseum 

3. Utställningsverksamhet
4. Ungdomsverksamhet
5. Diskussionsforum
6. Rekrytering
7. Gemensam hemsida
8. Uppbyggnad av ett E-postnät som används för 

utskick av nyhetsbrev 
 
Av alla diskuterade samarbetsområden gjordes följande 
prioriteringar:

* Förteckningen av föreläsare.
* ”Vår frimärkssalong”  
* Utställningsverksamheten (Mats Söderberg 

kommer att informera om Nordia 2015).
* Ungdomsverksamheten (Christer Andersson i 

SFU förbereder en information till vuxenklub-
barna).

* Gemensam hemsida
* E-postnätet (Organiseras direkt efter detta 

möte)

Det beslöts att ha ett par möten varje år på Postmuse-
um. Nästa möte blir onsdagen den 9 oktober kl. 17.00.

aRBetsGRupp
Arbetet med nätverket/samarbetsorganisationen görs 
nu av en arbetsgrupp bestående av 

Bo Dahlner Vällingby Frimärks- och Vykorts- 
 förening
Mats Söderberg  Norrorts Frimärksförening
Peter Lidbeck Huddinge Frimärksklubb
Göran Heijtz Nova Frimärken AB
Gunnar Zetterman Sveriges Militärpostsällskap.

Sammankallande i gruppen är Bo Dahlner. Ett E-post-
nät finns nu i drift och framtagande av en hemsida på-
går.

hemsidoR

Håller på att uppdatera diverse hemsidor. Arbetet är dock inte klart när detta Nyhetsbrev skickas ut.
Gäller bland annat följande hemsidor:
SMPS
Hembygdsfilatelisterna

http://www.smps.se
http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/lankar.php
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mötestideR FöR 2013
(Med reservation för ändringar)

Föreningsmöten under April 
på Postmuseum
smps

On 3  Årsmöte + Danska brigaden

stFF       (oBs alla möten Flyttade till onsdaGaR)
On 10  Våravslutning, liten auktion

sspd
On 17 Olika typer av karteringar

hemByGdsFilatelisteRna
On 24 Dalarö, Lars Liwendahl

Kalendarium 2013

maJ
On 15 SMPS Spektakulära objekt (Tegelbacken)

septemBeR
On 4 SMPS

oktoBeR
 On 2 SMPS

novemBeR
On 6 SMPS

decemBeR
On 4 SMPS

sökeR kvadRatiska och RektanGuläRa lantBRevBä-
RaRstämplaR från hela Sverige på kvitton, brev, frimärken 
och postala handlingar. Även för bara dokumentation.

Söker även kvadratiska lantbrevbärarstämplar från Fol-
kärna, samt rektangulära lantbrevbärarstämplar från 
Hyssna  för att identifiera stämpeltyperna.

Hugo Bäckmark, 
Fabriksgatan 10
524 30 Herrljunga
E-post: hugo.backmark@telia.com
Tel: 0513-10825, 
Mobil: 070-2715100

Bli medlem i hemByGdsFilatelisteRna

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!

Hembygds
filatelisten
Tidskrift för hembygdsfilateli

Nr 1 2013
Årgång 30

ISSN 2001-5208
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3/30/13 4:02 PMSFF-dagar i Örebro 2013 | Sveriges Filatelist Förbund

Page 1 of 2http://sff.nu/orebro2013/

SFF-dagar i Örebro 2013

20–21 april 2013 är det dags för SFF-dagar i Örebro och närmare bestämt på Risbergska skolan – OBS!
Vi har bytt lokal.

På denna sida kommer vi att informera om handlare, utställningen, föredrag, böcker som presenteras,
seminarier, hur man bokar hotellrum med mera. Vi räknar med att uppdatera denna sida 2–3 gånger per
vecka.

Öppettider: Lördag 20 april kl. 10:00–17:00, söndag 21 april kl. 10:00–15:00

Handlare som vill medverka, ring 0370–70566 eller 070–2113 14 66

Frågor till sffdagar@sff.nu.

Medverkande på SFF-dagarna i Örebro 20-21 april
Aspbäcks Vykort och Brev, Göteborg
CL Frimärken, Helsingborg
Frimärkstjänst Örebro
Anders Grönkvist,  Örebro
Rolf Lek, Huddinge
Nova Frimärken, Stockholm
Philea, Stockholm
Posten Frimärken
Sven Torstensson, Kopparberg
Lokala föreningar och tre riksföreningar medverkar också. Dessutom Sveriges Filatelist-Förbund

5 nya böcker presenteras och på plats finns fyra av författarna:

Lennart Frost
Lars Liwendahl
Lars Lindblad
Seija Riitta Lakso

Fler handlare och föreningar väntas ansluta sig

Läs hela programmet på SFF:s hemsida http://sff.nu/orebro2013/.

http://sff.nu/orebro2013/
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Temalördag
13 apRil 2013 med GöRan heiJtZ

Göran Heijtz kommer till Norrköping för att prata om hembygdsfilateli Gällande FRimäRken och vykoRt. 
detalJpRoGRam kommeR så småninGom.
 

Göran Heijtz 
Göran Heijtz är en erkänd specialist på Svenska stämplar och äR Bland annat huvud-
RedaktöR FöR Facit postal-kataloGen. GöRan äR även oRdFöRande FöR sveRiGes 
FRimäRkshandlaReFöRBund och styRelsemedlem i månGa olika FöReninGaR inom 
samlande.

Under temalördagen kommer det finnas möjlighet att köpa Östgötamaterial i form 
av vykort, brev, frimärken mm från Görans företag NOVA Frimärken AB. Annat 
material medtages på begäran.  
E-post: info@novastamps.com
 

När: Lördagen 13 april 2013 kl 10-15 med uppehåll för lunch.
Var: Rikscity Dagcentral i Norrköping.
Inträde:
Medlemmar i SFF i Norrköping, fritt inträde.
Icke-medlemmar betalar 20 kr i inträde.
Lunch: Kostar 60 kr och intas i lokalen.
Anmälan: 
Förhandsanmälan är önskvärd oavsett om du vill äta lunch eller inte, helst senast 5 apRil om du vill äta lunch.
Anmälan till: anders.appelquist@glocalnet.net

tel: 011–601 35 elleR 0708–77 60 23

alla äR hJäRtliGt välkomna till en intRessant och spännande löRdaG!

FöR meRa inFo, se: http://web.comhem.se/sffnorrkoping/temalordag-Heijtz.htm

http://web.comhem.se/sffnorrkoping/temalordag-Heijtz.htm
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lö 6/4 GöteBoRG. FRimäRksmässa med FRimäRken, BRev och vykoRt, kl 10-15

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal

lö 6/4 enköpinG. enköpinGs FilatelistFöReninGs samlaRmässa med Bl a FRimäRken och vykort, kl 
9.30-15

S:t Ilianshallen, korsningen S:t Persgatan/Långgatan      (Nova Frimärken deltar inte)
http://hem.passagen.se/enkfil

sö 7/4 nykøBinG FalsteR. danmaRks stöRsta samlaRmässa, kl 10-16

Nykøbing Falster Hallerne          (Nova Frimärken deltar inte)
http://www.nyk-frim.dk

sö 7/4 motala. samlaRmässa med Bl a FleRa vykoRtssälJaRe, kl 10-15.30

Folkets Park

lö 27/4 helsinGBoRG. FRimynt 2013, kl 11-18

Idrottens Hus          
http://www.helsingborgsutstallningar.nu

lö 4/5 lindesBeRG. BeRGslaGstRäFF med FRimäRken och vykoRt, kl 9-ca 17

Masugnen Dalkarlshyttan       
http://www.lindefk.se

to 9/5 (helGdaG) FoRshaGa. samlaRmässa med Bl a vykoRt, kl 10-16

Ängevi ishall            

sö 19/5 oloFstRöm, vykoRtsmässa kl 10-15

Folkets Hus.       

lö 29/6? (22/6?) øRJe. noRsk-svensk vykoRtsmässa, kl 11-17

Marker Idrottshall, invid E18 Stockholm-Oslo, 6 km från svenska gränsen (Töcksfors)
Datum ej klart.
http://www.postkortklubben.com

med ReseRvation FöR ändRinGaR.

Mässor






