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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
Missa inte Posthistoriska dagen på Postmuseum lördagen den 15 november.
Lördagen den 8 november är det Arkivens Dag. Många arkiv har då öppet 
med specialprogam, bland annat Riksarkivet i Marieberg.
Se respektive arkiv för program.

ordFörande:

Jan-Ove Brandt

08 - 85 48 98
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posthistoriska dagen

Lördagen den 15 november 2014
Lokal: Brevlådan Postmuseum

Program:

12:00 Välkomsthälsning av ordförande Staffan Karlsson som sedan presenterar föredragshållarna Eric Knutsson, 
Yngve Rydberg och Giselher Naglitsch.

12:05 Eric Knutsson berättar historien om ”Scandinavian Missionary Flights Ansgar”. Om hur Svenska Kyrkans 
Mission genom Kungliga Postverket bedrivit postflyg med flygplanet Ansgar.”.

13:00 Yngve Rydberg ger ett föredrag om ”Förfalskning av frimärken och bedrägeri vid postbefordran”.

13:45 Kaffepaus.

14:15 Giselher Naglitsch håller ett föredrag om ”Hur betydande postreformer i mitten av 1800-talet påverkade 
postlandskapet i centrala delar av Uppland”.
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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. 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 (2014-11-05) kl 17.30 på Postmuseum som vanligt. Ämnet är: Skoleskadern, Kustflot-
tan, Marinpost 1907-1945, exklusive långresor.

I detta nummer:
•	 Första Världskriget
•	 Marinpost/Hårsfjärden
•	 Marinpost/Berga örlogsskolor
•	 Kuriosa avvikelser på M 10B och M11A
•	 Avvikande användning av PA-stämplar
•	 ”Försändelsen återställes avsändaren”
•	 Militär godstransport
•	 ”En svensk tiger”
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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.

baltex 2014 - litteratur

Nummer 3 är på gång!

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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mötestider För 2014 & 2015
(Med reservation för ändringar)

november
On 5 SMPS, Skoleskadern, Kustflottan, Ma-

rinpost 1907-1945, exklusive långresor
On 12 StFF
Lö 15  SSPD (Posthistoriska Dagen)
On 26 Hembygdsfilatelisterna, vykort från Sö-

dertälje
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: 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).

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/

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

mässor, utställningar mm
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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

Frimärkets dag
Frimärkets dag 28 mars 2015

Frimärkets Dag 2015 hålls lördagen den 28 mars och huvudtema blir Vikingatid – Yngre järnålderć.

Den 26 mars 2015 ger Posten ut frimärkena Vikingatid – Yngre järnålder. Frimärkena visar fem unika fynd från 
Aska i Östergötland, Broa på Gotland, Lunda utanför Strängnäs, Uppåkra utanför Lund och Helgö på Ekerö i 
Mälaren. Föremålen visar på en stor hantverksskicklighet, berättar historier om makt, rikedom, religion, myter och 
fjärran kontakter. 
Övriga aktuella frimärken är de som ges ut i januari och mars.

Här finns information till föreningarna (pdf 141006)
Här finns anmälningsblanketten (pdf 141006)
Anmälan måste ske senast 18 november 2014

Frågor till info@sff.nu

http://sff.nu/wp-content/uploads/2014/10/141006_fd_2015_inbjudan.pdf
http://sff.nu/wp-content/uploads/2014/10/141006_fd_2015_blankett.pdf
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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 National 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/
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