
1(14)

Fältposten
Söndagen den 28 september 2014

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_57.pdf

SM
PS

 - 
Sv

er
ig

es
 M

il
it

är
po

st
sä

ll
sk

ap

Nummer

57

FältpostenFältposten
SM

PS
 - 

Sv
er

ig
es

 M
il

it
är

po
st

sä
ll

sk
ap

nu är hösten här och då är 
det dags att plocka Fram 

Frimärkena igen



2(14)

Fältposten
Söndagen den 28 september 2014

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_57.pdf

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
Mässkalendern är nu uppdaterad med massor av nya evenemang!

Nytt nummer av Hembygdsfilatelisten finns nu att ”köpa”.

ordFörande:

Jan-Ove Brandt

08 - 85 48 98

i detta nummer
Nu är hösten här och då är det dags att plocka fram frimärkena igen 1
SMPS .................................................................................................3
Hembygdsfilatelisterna ......................................................................4

Styrelsen
Innehållsregister för Hembygdsfilatelisten
Nummer 2 2014 
Palmarès Baltex 2014 - Litteratur

Samlarföreningen Bältespännarna .....................................................5
Aktuella böcker ..................................................................................6
Mötestider för 2014 ...........................................................................8

SMPS
StFF  
SSPD
StFF     
Hembygdsfilatelisterna
Föreningen Islandssamlarna
November
December
Januari
Februari

Mässor, Utställningar mm ..................................................................9
Pekingträffen ...................................................................................11
Välkommen till Nordia 2015 ...........................................................13
Wernamo 2015 ................................................................................14



Fältposten

3(14)

Söndagen den 28 september 2014

faltposten@smps.se                  www.smps.se/newsletter/nr_57.pdf

Nytt nummer av MilitärPostal Tidskrift. Passa på att ut-
nyttja vårt erbjudande för nya medlemmar. Sätt in 250 
kr på PlusGiro 27 809-3. och får detta nummer + en 

gåva. Glöm inte att ange namn och adress. Ange koden 
NY MEDLEM . Medlemsskapet gäller då för hela 2014!

smps
Nästa möte nu på onsdag (2014-10-01) kl 17.30 på Postmuseum som vanligt. Ämnet är Svarsmärke M11.

I detta nummer:
•	 Att undkomma beväringsskyldighet
•	 Svenska frivilligkåren och Vita Legionen i Est-

land 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
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hembygdsFilatelisterna

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

nummer 2 2014 
Nummer 2 var ett specialnummer med anledning av 

Baltex 2104. Därför trycktes numret helt i färg. Tema 
för numret var Malmö.

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.

styrelsen
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.

palmarès baltex 2014 - litteratur

http://sff.nu/hembygdsfilatelisterna/
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Så blir jag medlem
Tycker du annorlunda filateli verkar intressant? Med-
lemsavgiften 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 
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

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/

Våra samlingsområden
Här ryms många olika, kanske lite annorlunda, 
samlingsområden. Hur många och vilka är inte så lätt 
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 etiket-
ter 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.

Annorlunda filateli omfattar bland mycket annat 
olika slag av märken som utan att vara frankotecken även 
används i postala sammanhang. Det kan till exempel vara 
provmärken, brevmärken och postbankens sparmärken. 
Det kan också vara 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 Sve-
rige, delvis precis som Askungen blivit styvmoderligt 
behandlade.

I Sverige kallas denna typ av filateli också för Bälte-
spännarfilateli. Det uttrycket används ibland som rub-
rik 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 Bältespän-
narfilateli.

samlarFöreningen bältespännarna

http://www.sff.nu/baltespannarna/
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aktuella böcker

Efter att ha tjänat sex presidenter hade Robert M. Gates 
lämnat det politiska livet i Washington och blivit rektor 
för Texas A & M University. Då ringde hans telefon, 
president Bush önskade prata med honom Han ville att 
Gates skulle bli försvarsminister (Secretary of Defense) 
och få slut på krigen i Afghanistan och Irak. 

Eftersom landet befann sig i två krig ansåg Gates att 
det var hans plikt (Duty) att hjälpa sin president. Efter-
som det var efter Bush omval rörde det sig dessutom bara 
om två år. Gates fick till och med en klocka, som räknade 
ner tiden som var kvar, av en god vän.

Vad han inte räknat med var att Obama skulle be han 
stanna kvar ytterligare ett år. Gates tänkte det blir nog 18 
månader, det blev två och ett halvt år till1

Gates fann snart att han hade två krig till att utkämpa, 
med kongressen och Pentagon. Det amerikanska försva-
ret har i praktiken någon form av verksamhet i samtliga 
delstater. Har man inte militära installationer så finns det 
företag som är stora leverantörer av varor eller tjänster 
till försvaret.

Det innebar att få igenom en försvarbudget medförde 
stora problem och som regel fanns inget beslut när bud-
getåret började. Ledamöterna klagade gärna över de höga 
försvarskostnaderna för att nästa stund plussa på antalet 
beställda enheter, oavsett om Pentagon ville ha dem el-
ler motsätta sig nedskärningar, för att gynna företagen i 
sin hemstat.

Det var lika svårt att lägga ned försvarsprojekt, även 
om de inte längre behövdes. Det fanns många småpåvar 
i Pentagon som då satte sig på tvären.

Robert M. Gates ger en mycket intressant skildring av 
sin tid som försvarsminister och han tvekar inte heller att 
kritisera presidenten och hans medarbetare i Vita huset.

För att lyckas om försvarsminister skriver Gates att det 
kräver ett gott samarbete med utrikesministern. Under 
president Obamas tid var Hillary Clinton utrikes minister 
och Gates framhåller att de hade ett gott samarbete, de 
reste ofta tillsammans och som regel intog de samma 
ståndpunkter.

Även Hillary Clinton har skildrat samma epok i sin 
nya bok Hard Choices (se nästa sida).

1 Total blev det 1643 dagar, 764 under Bush & 879 
under Obama. Bara tre försvarsministrar har suttit längre.
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Hillary Clintons nya bok har lanserats som fortsättning 
på hennes tidigare memoarbok. En bättre beskrivning 
är dock: Valmanifest för nästa presidentval!

När man läser boken är det uppenbart att hon inte 
vill stöta sig med någon, om det inte är ofarligt. Alla 
medhjälpare, ledamöter av kongressen, tjänstemän osv 
är alla vänliga, oerhört kompetenta och hjälpsamma. 
Personer som Putin kritiseras dock (ofarligt).

Under president Bush tid gjordes allt fel, men nu 
under Obama är det helt annorlunda. Dessa pekpin-

nar kommer lite för ofta för att vara trovärdiga. Boken 
består till stor del en uppräkning av vad hon ansåg sig 
åstadkomma som utrikesminister. Riktigt intressant blir 
det bara när hon sänker garden och blir lite mer person-
lig, bland annat i möten med Putin och Kinas utrikes-
minister.

Borstsett från min kritik är det naturligtvis intres-
sant att läsa vad en person som kan bli USA:s 45:e pre-
sident tycker i olika frågor. Har man dessutom besökt 
112 länder och träffat i stort sett alla världens ledande 
statschefer och utrikesministrar har manganska mycket 
att berätta.

För de som bara följer svensk nyhetsrapportering 
kommer det nog som en överraskning att i många frå-
gor måste Hillary Clinton betecknas som en hök!

Boken finns även i svensk översättning.

En sista varning: både Gates och Clintons böcker är 
rejäla tegelstenar på över 600 sidor.

PS Hillary Clinton har nu blivit mormor ifall någon 
missat det. Barnbarnet heter Charlotte.
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mötestider För 2014
(Med reservation för ändringar)

Föreningsmöten under 
Oktober på Postmuseum

smps
On 1 M 11

stFF  
On 8  Möte, liten auktion

sspd
On 15 Möte

stFF     
On 22  Möte, liten auktion

hembygdsFilatelisterna
On 29 Saltsjöbanan, Leif Bergman

Kalendarium 2014 & 2015

november
On 5 SMPS, Skoleskadern, Kustflottan, 

Marinpost 1907-1945, exklusive 
långresor

On 12 StFF
Lö 15  SSPD (Posthistoriska Dagen)
On 26 Hembygdsfilatelisterna, vykort från 

Södertälje
On 26  StFF

december
On 3 SSPD & SMPS (gemensamt möte
On 10 StFF

Januari
On 14 StFF
On 21 SSPD
On 28 Hembygdsfilatelisterna
On 28 StFF

Februari
On 4 SMPS
On 11 StFF
On 18 Gemensamt möte SSPD & Hembygd
On 25 StFF

Föreningen islandssamlarna

Stockholm: Hösten 2014: 2/10, 1/11, 6/11 & 4/12

Göteborg:  

Fler mötestider finns på Storstockholmsfilatelisternas hemsida.

http://storstockholmsfilatelisterna.se/program.php
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uppdaterad version (med reservation För ändringar).

Lö 4/10 Valbo (nära Gävle). Vykortsmässa, kl 10-15
Valbo Gamla Kommunalhus.
http://www.samlavykort.se 

Sö 5/10 Norrtälje. Frimärks- & vykortsmässa, kl 10-15
Folkets Hus, Galles gränd
http://www.sff.nu/norrtalje

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 19/10 Göteborg. Göteborgs Vykortsklubbs vykortsmässa, kl 10-16
Forum, Kortedala Torg.
http://www.goteborgsvykortsklubb.se/

Lö-Sö 25-26/10 Uppsala. Antik- och samlarmässa, Lö kl         , Sö kl
Fyrishov (nya multihallen). Entré                  (Rolf Lek deltar ej)
http://www.knivstamassor.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

Lö-Sö 27-28/12 Karlstad. Antik- och samlarmässa, Lö kl 11-16 (floor-right kl 10-11), Sö kl 10-16
Tingvallahallarna (HAIK Arena). Entré 50 kr (floor-right 90 kr).     (Rolf Lek deltar ej)
http://www.mass-card.se/

Välkommen!

mässor, utställningar mm
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2015 ÅRS ARRANGEMANG (PRELIMINÄRT):

Lö 21/2 Haninge (Stockholm). Södertörns Vykorts & frimärkmässa, kl 10-16
Runstensskolan, Runstensvägen 9. Pendeltåg till Handens station. 
http://www.svf.netstamps.nu

Lö 28/2 Eskilstuna. Eskilstuna Vykortsförenings vykortsmässa, kl 10-15
Vilsta Sporthotell, Vasavägen 80.
http://www.etunavykort.se

Lö 7/3 Falköping. Samlarmässa för frimärken och vykort, kl 10-15
Folkets Park, Trinnöjegatan.

Sö 8/3 Malmö, Malmö Vykortsmässa (även brev och frimärken), kl 10-15
Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61. Bussar 4 eller 34 från Malmö C.
Med bil: Inre Ringvägen mot Limhamn alternativt Regementsgatan mot Limhamn.
Arrangörer: Nova Frimärken AB, Malmö Frimärkshandel och Samlarföreningen Vykortet Malmö.
http://www.novastamps.com/Sidor/Utst.html

Fre-Sö 13-15/3 Värnamo. Wernamo 2015. Nationell frimärks- och vykortsutställning, Fre kl 11-18, Lö kl 10-17, 
Sö kl 10-15
Gummifabriken i Värnamo.
http://xn--vrnamo-bua.nu/wernamo2015

Lö 21/3 Uppsala. Vykortets Dag 2015 kl 10-16
Vaksalaskolans matsal, vid Vaksala Torg
http://www.samlavykort.se

Fre-Sö 30/10-1/11 Täby (Stockholm). Nordia 2015. Nordisk Frimärks- och vykortsutställning,
Täby Park Hotel
http://nordia2015.se/

2016 ÅRS ARRANGEMANG (PRELIMINÄRT):

Fre-Sö 12-14/8 Halmstad. Hallfrim 2016. Nationell frimärks- och vykortsutställning
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pekingträFFen

En frimärks- och vykortsmässa i Norrköping    
Pekingträffen är årets frimärks- och vykortshöjdpunkt i Östergötland! Senaste Pekingträffen var välbesökt och alla 
var nöjda med arrangemanget. Nu räknar vi med ytterligare en toppentrevlig Pekingträff.

Lördag 11 oktober 2014 kl. 10 - 15

Fritt inträde!

Frimärks- och vykorthandlare. Många handlare kommer som vanligt, se hemsidan.

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.

Vi kommer att vara i vår vanliga lokal i Rikscity Dagcentral, se vägbeskrivning på hemsidan.

Läs mer på Pekingträffens hemsida: http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-14.htm

http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-14.htm
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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

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 3 2013
Årgång 30

ISSN 2001-5208
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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

Nordia 2105 finns nu även på facebok:

https://www.facebook.com/Nordia2015

Grand Prix Nordia 2015

http://www.Nordia2015.se
https://www.facebook.com/Nordia2015
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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

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.

http://v�rnamo.nu/wernamo2015/

