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Läs mer på sidan 10!

nästa möte
Decembermötet hålls traditionsenligt tillsammans med SSPD. 
Peter Lorentzon berättar om ”Bagges Tryckeri”.
Tid: Onsdag 4 dember kl 18.30 
Plats: Postmuseum - Brevet
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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

Redaktören har ordet
Höstens nummer av MilitärPostal Tidskrift är nu distribuerat. För er som inte 
redan är medlemmar; utnyttja vårt erbjudande på nästa sida!

oRdFöRande:

Jan-Ove Brandt

08 - 85 48 98
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Nytt nummer av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att ut-
nyttja 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 . Medlemsskapet gäl-
ler då för resten av år 2013 och hela 2014! (Ordinarie 
medlemsavgift är 250 kr)

smps
Nästa möte nu på onsdag (2013-12-04) kl 18.30 på Postmuseum som vanligt. Mötet är gemensamt med SSPD.
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JulklappstIps

Att fånga tillfället - Hur ett fiaskobaserat ettföremålsmu-
seum blev världsberömt.
Klas Helmerson
Klas Helmerson, Vasamuseet förre chef, berättar i den-
na bok hur århundradets fiasko blev en megasuccé på 
2000-talet. Vi kanske tycker det är inget konstigt att vi 
har ett museum med ett gammalt vrak på Djurgården. 
Hade inte en flertal lyckliga omständigheter spelat in 
samt att flera visionära personer råkade befinna sig på 
rätt plats vid rätt tillfälle hade det aldrig blivit något 
museum.

Hade Vasa kantrat 70 år senare hade hon sjunkit utanför 
Karlskrona. Museum med över en miljoner besökare/år i Karls-
kona, inte sannolikt. Om Vasa bärgats på 1920-talet hade hon 
antagligen slutat som möbelvirke. Hade Anders Franzén hittat 
henne några år senare hade Marinens Örlogsvarv hunnit flytta 
till Muskö och då hade hon väl fortfarande legat kvar på botten. 

När Vasa hittades ansåg marinen att hon fortfarande 
tillhörde flottan. Marinen hade en pressavdelning, där det 

fanns flera mycket skickliga officerare. Inte blev det sämre av 
att Hovet på den här tiden saknade egen PR-avdelning utan 
brukade utnyttja Marinens Pressofficerare.

Jag behöver inte tillägga att boken försetts med ett rikt 
bildmaterial.

Vill man veta mera om själva skeppet rekommenderar 
jag Fred Hockers bok. Fred är marinarkeolog och leder den 
historiska forskningen om Vasa. För boken gjordes unika 
fotograferingar och historiska reskonstruktioner.

Vasa
Fred Hocker, Svensk text: Klas Helmerson, Foto: Anneli
Karlsson

Kombinera gärna bokpaketet med ett medlemsskap i 
Vasa vänförening. Läs mer på:
http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/
Vasamuseets-vanner1/
 ◊

http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/Vasamuseets-vanner1/
http://www.vasamuseet.se/sv/Om/Vasamuseets-vanner/Vasamuseets-vanner1/
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mötestIdeR FöR våRen 2014
Många föreningar har nu bestämt mötestider för våren 2014. Däremot är inte alla programpunkter klara än.

HemByGdsFIlatelIsteRna
•	 onsdag 29 Januari, Lådbrevstämplar, Hans von Euler
•	 onsdag 26 Februari, Uppländska postvägar, Giselher Naglitsch
•	 onsdag 26 Mars, Årsmöte
•	 onsdag 23 April, Stockholmsutställningen 1930, Arne Forssén

sspd
•	 onsdag 15 Januari
•	 onsdag 19 Februari
•	 onsdag 19 Mars
•	 onsdag 16 April årsmöte

smps
•	 onsdag 8 Januari, Svarsmärke M10
•	 onsdag 5 Februari, Frivilligorganisationer 
•	 onsdag 5 Mars, Postvägar under Andra Världskriget
•	 onsdag 2 April, Årsmöte – Postvägar under Första Världskriget

stoRstockHolmsFIlatelIsteRna
•	 Onsdag 19 Mars kl 17.00 - 19.00, Lokal: Paketet, Postmuseum

Jultomten

Vi är väl många den här på tiden på året som är lite oroliga. Jultomten har väl inte glömt bort mig, var kan han 
vara någon stans. För att lungna vår nerver har NORAD varit vänliga att ta fram en hemsida så man kan följa hans 
rörelser. Läs mer på: http://www.noradsanta.org/

http://www.noradsanta.org/
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HemByGdsFIlatelIsteRna

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

Det fanns möjlighet att träffa representanter från för-
eningen på utställningen. 
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

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://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 
December på Postmuseum

smps
On 4 SMPS + SSPD Gemensamt möte

stFF       (oBs alla möten Flyttade tIll onsdaGaR)
On 11  Höstavslutning, liten auktion

sspd
On 4 SMPS + SSPD Gemensamt möte

Kalendarium 2014

JanuaRI
On 8 SMPS M 10
On 15 StFF
On 15 SSPD
On 29 Hembygdsfil. Lådbrevstämplar
On 29 StFF

FeBRuaRI
On 5 SMPS Frivillighetsorganisationer
On 12 StFF
On 19 SSPD
On 26 Hembygdsfil. Uppländska postvägar
On 26 StFF

maRs
On 5 SMPS Postbefordran under VK2
On 12 StFF
On 19 SSPD
On 26 Hembygdsfil. Årsmöte
On 26 StFF

apRIl
On 2 SMPS Årsmöte, Postbefordran  under VK1
On 16 SSPD Årsmöte
On 23 Hembygdsfil. Stockholmsutställningen 1930

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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med ReseRvatIon FöR ändRInGaR.

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/sö 8-9/2 postmuseum. Bältespännarhelg

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

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 29/3 FRImäRkets dag

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
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, 
Kuhalankatu 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):

Mässor, Utställningar mm
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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

Baltex 2014
BALTEX 2014 är en nationell utställning som kommer att hållas i Malmö, Sveriges tredje största stad och i 
centrum för den pulserande Öresundsregionen. Utställningen är öppen den 29-31 augusti 2014

Läs mer på:  https://www.facebook.com/Baltex2014?ref=hl

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 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 nord-
iska 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.

BältespännaRHelG på postmuseum
Lördagen den 8 och söndagen den 9 februari är det Bältespännarhelg på Postmuseum. Mera information kommer 
i nästa nummer av Fältposten!

FRImäRkets daG 2014
Nästa år äger Frimärkets dag rum lördagen den 29 mars.  Den 27 mars kommer Posten att ge fem nya 
frimärksmotiv med en känd fotbollsspelare. Ni får själva gissa vem det kan vara!
Vill man medverka finns mer information på ländken: 
http://sff.nu/wp-content/uploads/2013/11/131120_fd_inbjudan.pdf

https://www.facebook.com/Baltex2014?ref=hl
http://sff.nu/wp-content/uploads/2013/11/131120_fd_inbjudan.pdf
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skattkammaRen – en utställnInG med 
Fokus på svenska 

FRImäRken
I Skattkammaren får besökaren uppleva kanske det mest värde-
fulla och eftertraktade som Postmuseum har i sina samlingar. 
Här finns sällsynta svenska brev och stämplar från 1600-talet, 
långt före frimärkenas tid. Via postgångna brev får man följa 
det svenska frimärkets utveckling från 1855 fram till 1936.

Världens första frimärke, One penny black gavs ut i Storbri-
tannien den 1 maj 1840, tätt följt av en mängd frimärksländer 
som Brasilien, USA, Frankrike, Danmark och Norge. Den 1 
juli 1855 öppnade sig även denna nya värld i Sverige. Då in-
förde Posten frimärken, och snart ville människor över hela 
landet samla på de färgglada papperslapparna. Samlandet 
skedde ibland tävlingsinriktat, ibland statusfyllt men oftast 
mest lustfyllt.

Pehr Ambjörn Sparres boktryckeri i Stockholm fick förtroendet att trycka de första frimärkena åt Posten. Under 
åren 1855 till 1871 trycktes Sveriges alla frimärken på Sparres tryckeri. Även det världsberömda feltrycket, den gula 
treskillingen trycktes här. 1872 tog Jacob Bagges sedeltryckeri över produktionen. Men 1920 ville Posten trycka 
frimärken på ett nytt sätt och i egen regi och har gjort så sedan dess.

Utställningen är full av skatter som vackra brev frankerade med våra första skilling banco-frimärken samt ett be-
römt 4 skilling banco i kvartsark. Kvartsarket 4 skilling banco blå är en av Sveriges största frimärkesrariteter.

I Skattkammaren visas även våra två utländska rariteter – Mauritus Post Office-frimärken. De trycktes 1847 på 
ön Mauritius, en engelsk koloni i Indiska Oceanen, för att skicka ut en festinbjudan. De finns endast 27 stycken 
bevarade i världen. Och Postmuseum äger två av dem.
Utställningen Skattkammaren är en ny basutställning på Postmuseum och den öppnar 12 december 2013.

För mer information kontakta gärna:

Hedvig Bruzæus, utställningsproducent hedvig.bruzaeus@posten.se, 010-436 44 34

Malin Valentin, pressansvarig, malin.valentin@posten.se, 010-436 62 58

Pressrelease
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aBoex 2104
Aboex 2014 är årets nationella utställning i Finland. Medlemmar i Finlands och andra nordiska länders filatelist-
klubbar 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 hotel 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. 

Pressrelease



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:-.

Beställes från författaren:
Lars Lindblad
Smedby skolväg 106
184 33 Åkersberga
lars.lindblad@home.se
Nordea personkonto 3002-01 06637


