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Nytt nummer just utkommet av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att utnyttja 
vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 250 kr på PlusGiro 27 809-3.
Glöm inte att ange namn och adress. Ange koden NY MEDLEM . Medlemsska-
pet gäller då för resten av år 2013 och hela 2014!
(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
undeR hösten  kommeR smps möten att äGa Rum onsdaGaR kl 17.30 - 
19.00

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

oRdFöRande:

Jan-ove BRandt

08 - 85 48 98
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Välkommen till Nordia 2015



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. ◊

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

ny litteRatuR

Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt 
perspektiv

Läs om posten till och från arméns mötesplatser under indelningsverket 
slutskede och i början av värnplikts armén. Boken är rikligt illustrerad 
med vykort, frimärken och stämplar från ett 40-tal läger- och övnings-
platser 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:-.
(Boken kan köpas till specialpris på mötet den 25 september).
Beställes från författaren:
Lars Lindblad
Smedby skolväg 106
184 33 Åkersberga
lars.lindblad@home.se
Nordea personkonto 3002-01 06637



4(10)

Fältposten
Söndagen den 6 oktober 2013

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_50.pdf

hemByGdsFilatelisteRna

Hembygdsfilatelisterna firar i år sitt 30-årsjubileum. Ju-
bileet firas på flera sätt. Femton medlemmar ställer ut 
sina samlingar på UPPFRIM 2013 utom tävlan.

Det kommer också finnas möjlighet att träffa repre-
sentanter från föreningen på utställningen. Läs mer om 
UPPFRIM på nästa sida!

Eftersom Hembygdsfilatelisterna är en riksförening 
så har man valt at fira jubileet med ett extra fylligt num-
mer av Hembygdsfilatelisten. Numret har tryckts helt i 
färg och är på 44 sidor.

Nummer 3 innehåller flera intressant artiklar:
* Frykdalens post- och stämpelhistoria
* Postkontoret i Löfvedstad
* Tidig järnvägspost - Norra stambanan
* Dalarö
* mm

Har det funnits ett sanatorium i Hässelby? Svaret finns 
naturligtvis i nummer 3.
Enklaste sättet att skaffa detta nummer är att sätta in 100 
kronor på PlusGiro 98 86 28-4. Märk talongen med 
NY MEDLEM, så kommer tidningen i brevlådan om 
några dagar.

Nummer 3 tömde redaktörens förråd av artiklar. Re-
daktionen vill därför gärna ha många bidrag, små som 
stora!

Hembygds
filatelisten
Tidskrift för hembygdsfilateli

Nr 3 2013
Årgång 30

ISSN 2001-5208

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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stoRstockholmsFilatelisteRna
nästa möte
Nästa möte äger rum onsdagen den 9 oktober klockan 
17.00 - 19.00 på postmuseum.

Vid mötet kommer vi att rapportera vad som gjorts och 
nu bör vi diskutera hur vi ska fortsätta vårt samarbete. 
En del av våra föreningar har utåtriktade aktiviteter, 
medan andra inte syns utåt. För oss alla gäller det att 
stärka våra föreningar genom att skaffa nya medlemmar 
och få verksamheterna att fungera bra. Vi kommer att 
diskutera detta vid mötet. Ett förslag för gemensamma 
aktiviteter har inkommit från Östhammars och Norr-
tälje filatelistklubbar som kommer att presenteras och 
diskuteras.

mötet i maRs
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 Postmu-
seum. 

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 samt en hemsida.

hemsidoR

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

SMPS
Hembygdsfilatelisterna
Storstockholmsfilatelisterna

http://storstockholmsfilatelisterna.se/
http://www.smps.se
http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/lankar.php
http://storstockholmsfilatelisterna.se/
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mötestideR FöR 2013 & 2014
(Med reservation för ändringar)

Föreningsmöten under 
Oktober på Postmuseum

stFF       (oBs alla möten Flyttade till onsdaGaR)
On 19  Möte med liten auktion

sspd
On 16 Ingvar Larsson: Brev med dramatiskt 

innehåll ...

stFF
On 23 Möte med liten auktion och fika.

hemByGdsFilatelisteRna
On 30 Jubileumsfirande med middag för de 

som så önskarl

Kalendarium 2013 & 2014

novemBeR
On 6 SMPS Spektakulära objekt 
On 13 StFF Möte med liten auktion
Lö 16 SSPD Posthistoriska dagen
On 27 StFF Möte med liten auktion och före-

drag av Yngve Rydberg
On 27 Hembygdsfil. Stockholms posthistoria, G Heijtz

decemBeR
On 4 SMPS + SSPD Gemensamt möte
On 11 StFF Höstavslutning, liten auktion

JanuaRi
On 8 SMPS M 10
On 15 StFF
On 29 Hembygdsfil.
On 29 StFF

FeBRuaRi
On 5 SMPS Frivillighetsorganisationer
On 12 StFF
On 26 Hembygdsfil.
On 26 StFF

maRs
On 5 SMPS Postbefordran under VK2
On 12 StFF
On 26 Hembygdsfil. Årsmöte
On 26 StFF

apRil
On 2 SMPS Årsmöte, Postbefordran  under VK1
On 23 Hembygdsfil.

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
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Nu firar Pekingträffen 5-årsjubileum och vi satsar på att göra mässan ännu bättre. Pekingträffen är årets frimärks- 
och vykortshöjdpunkt i Östergötland!

Senaste Pekingträffen slog vi besöksrekord och fick mycket beröm för arrangemanget. Nu hoppas vi på besökre-
kord igen och räknar med succé. Välkommen till Pekingträffen-13:

löRdaGen 19 oktoBeR 2013 kl. 10 - 15

* Fritt inträde!
* Frimärks- och vykorthandlare. Många handlare kommer, se länken nedan.
* SFF kommer och säljer litteratur
* Plockbord för ungdomar i alla åldrar. Gratis för skolungdom.
* Värdering av frimärken och vykort mellan kl. 12 och 13.
* Lotteri. Har du tur kan du vinna fina priser.
* Café Stellan. Härligt goda smörgåsar, fikabröd, kaffe mm.

Läs mer på hemsidan: http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-13.htm

pekinGtRäFFen - 13

http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-13.htm
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med ReseRvation FöR ändRinGaR.

Fre-Lö 11-12/10 Uppsala. UPPFRIM 2013, regional frimärks- och vykortsutställning. Fre 10-17, Lö 10-16.
Med frimärks- och vykortshandlare, föreningar, minnespoststämplar mm.
Fyrishov. Idrottsgatan 2, avfart 188 från E4.
http://www.uppsalafilatelistforening.se

Lö 19/10 Norrköping. Pekingträffen-13, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-15
Rikscity Dagcentral, Norralundsgatan 7
http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-13.htm

Sö 20/10 Göteborg. Göteborgs Vykortsklubbs vykortsmässa, kl 10-16
Forum, Kortedala Torg.
http://www.goteborgsvykortsklubb.se/

Lö 26/10 Torshälla. Den 100:e Mälardalsträffen med frimärken och vykort, kl 10-15
Gökstensskolan, Gökstensgatan, avfarterna 130 eller 131 från E20 mot Torshälla.
http://www.torshallafrimarksklubb.se/

Lö 2/11 Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm, kl 9-15
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17

Sö 10/11 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

lö 30/11 GöteBoRG. Frimärksmässa med frimärken, brev och vykort, kl 10-15 Dalheimers Hus, 
Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal 

2014 ÅRs aRRanGemanG (PRELIMINÄRT):
Lö 1/2 Göteborg. Frimärksmässa med frimärken, brev och vykort, kl 10-15 Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 
nära Stena Lines Tysklandsterminal

Lö 22/2 Eskilstuna. Eskilstuna Vykortsförenings vykortsmässa, kl 10-15 Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80.             
http://www.etunavykort.se

Lö 1/3 Falköping. Samlarmässa för frimärken och vykort, kl 10-15 Folkets Park

Lö 8/3 Näsbypark (Stockholm). Samlarmarknad med frimärken, vykort, mynt, böcker mm kl 10-15 Näsbypark 
Centrum, Eskadervägen 4. Med bil Norrtäljevägen (E18) avfart Näsbypark, med Roslagsbanan till Näsbypark 
(ändhållplats). 
http://www.norrphil.se

Mässor mm
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Lö 22/3 Arboga. Mälardalsträff med frimärken och vykort, kl  Biblioteket.
https://sites.google.com/site/arbogafrimaerksklubb
Lö 29/3 Uppsala. Vykortets Dag 2014, kl 10-16 Vaksalaskolans matsal, vid Vaksala Torg
http://www.samlavykort.se

Lö 5/4 Enköping. Enköpings Filatelistförenings samlarmässa med bl a frimärken och vykort, kl 9.30-15 S:t Ilians-
hallen, korsningen S:t Persgatan/Långgatan
http://hem.passagen.se/enkfil

Fre-Lö 11-12/4 Huskvarna. Handlarmässa och föredrag i samband med SFF kongress, Fre kl 14-20, Lö kl 10-16 
Folkets Park
http://sff.nu/kongressen2014

Lö 19/4 (påskafton) Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm, kl 9-15 Järjestöjentalo, Kuha-
lankatu 17

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

2015 ÅRS ARRANGEMANG (PRELIMINÄRT):

Fre-Sö 13-15/3 Värnamo. Wernamo 2015. Nationell frimärks- och vykortsutställning Östboskolan, vid södra infar-
ten, bakom Kvantum.
http://värnamo.nu/wernamo2015/

Fre-Sö 30/10-1/11 Täby (Stockholm). Nordia 2015. Nordisk Frimärks- och vykortsutställning,
Täby Park Hotel

välkommen till noRdia 2015
Täby Park Hotell 30 oktober - 1 november 2015

Utställningen är i första hand tänkt för medlemmar i de nationella nordiska förbunden samt Scandinavian  
Collectors Club.

För att få delta måste man vara kvalificerad för internationell utställning. Samtliga utställningsklasser enligt regle-
mentet 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.


