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Sådana här monsterfåglar häckar i Stockholm.
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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
På grund av tidsbrist har inte Fältposten kommit ut på ett tag. Men nu är det 
mycket på gång.

Det är snart frimärksutställning i Täby. Missa inte denna utställning. Det är 
inte bara en gul treskilling som ställs ut utan massor av fina exponat!

Mässkalendern har uppdaterats.

Pekingträff i Norrköping.

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. och får detta nummer + en 

gåva. Glöm inte att ange namn och adress. Ange koden 
NY MEDLEM . Medlemsskapet gäller då för hela 2015!

smps
Nästa möte nu på onsdag (2015-09-02) kl 17.30 på Postmuseum som vanligt. Ämnet är: M13.
Tema för oktobermötet är: ”70 år sedan andra världskriget tog slut”.

I detta nummer:
•	 The postal system on board Swedish Warships
•	 Marinpost
•	 Albatrossposten
•	 Sliten försändelse
•	 En brittisk nödlandare i Sverige
•	 Ransoneringsförsändelser under VKII i Sve-

rige
•	 Kringsfångepost: Postvägen Tyskland-USA

Redaktören söker  intressanta inlägg alternativt för-
sändelser för några rader i kommande MPT.
Allt med krigspostal anknytning är av intresse..
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oRdFöRanden haR oRdet

SMPS 40 år - Hurra
 Initiativ till bildandet av SMPS togs av Edward Lind-
ström och Nils-Olov Welander vilka i februari 1975 
gjorde ett upprop i SFT och i Nordisk Filateli där de 
föreslog bildande av Sveriges Militärpostsamlare ”Stort 
och mångfasetterat samlarområde – oftast okänt för 
juryledamöter”. I uppropet nämndes bland annat hur 
stort och outforskat området är. Det förekom ofta att 
militärpostexponat blivit bedömda av jurymän som 
hade mycket små kunskaper inom området. Det fanns 
även de som sa att samlarområdet inte hörde hemma på 
utställningar. Under de gångna 40 åren har det forskats 
och det har kommit fram mycket som presenterats på 
möten, utställningar och i vår mycket läsvärda MPT. Ett 
tack riktas till Staffan Karlsson som fortfarande är vår 
redaktör. Vi har tack vare Gunnar Zettermans förnäm-
liga arbete med hemsidan fått mycket beröm. Om man 
får önska något så finns  fortfarande behov att en del 
jurymän blir mer pålästa innan de gör sin bedömning 
av tilldelat exponat.

 Interimstyrelsen bildades vid sammanträde den 1 
april 1975 i Postmuseum i samband med Postmusei 

Vänners årsmöte varvid Artur Nyström och Nils-Olov 
Welander valdes. Den första styrelsen konstituerade sig  
den 1 juni 1975 på Postmuseum varvid funktionärerna 
blev ordförande Artur Nyström, sekreterare Nils-Olov 
Welander och kassaförvaltare Stig Nilebrant. Till re-
visorer valdes Harry Hohndorf och Evert Zetterberg 
vilka båda fortfarande är aktiva samlare av militärpost. 
Av sällskapets 100 första medlemmar är fortfarande 11 
medlemmar. Årsavgiften första året var 12 kronor jäm-
fört med dagens 250 kronor. Medlemssituationen är 
som i många andra sällskap, det vill säga  stigande snitt-
ålder. Hittills har SMPS haft förmånen att under de två 
senaste verksamhetsåren ha 64 medlemmar. SMPS har 
fortfarande sina möten i Postmuseum. Det är önskvärt 
med något större deltagande av våra medlemmar vid 
våra möten, än vad som hittills varit fallet det senaste 
året.

 Utställningar kommer att ske i Värnamo och Täby 
(Nordia 2015) under 2015. Väl mött på dessa två ut-
ställningar. Antagligen kommer ni att hitta Staffan 
Karlsson vid något bord som säljer litteratur
Jan-Ove Brandt

FRImäRkets daG
FRImäRkets daG 2016 blIR den 19 maRs
Nästa år 2016 blir Frimärkets Dag lite tidigare med anledning av påsken i slutet av mars. Datum blir lördagen den 
19 mars. PostNord ger ut frimärken två dagar  före Frimärkets Dag.
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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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hedeRsklass/honoRaRy Class (50)
Exponaten visas på plan 6, centralhallen bortre delen 

The Postal History of the Norwegian Skilling Covers 1855-1877 (H 1-8)
Komnes, Tom (No)

Danish Mail to Foreign Destinations 1854-1874 (H 9-16)
Jörgensen, Jörgen RDP (Dk)

Skilling Banco – The First Swedish Issue H (17-25)
Douglas, Gustaf (Sv)

Finland 1856-1875 H (29-36)
Toivakka, Erkki (Fi)

Icelandic Shipmail, Transiting Ports of Call and Paquebot Marks (H 37-44)
Gustafsson, Arni (Is)

The Postal History of the Åland Islands (H 45-49)
Erickson, Mikael (Ål)

The Magic World of Harry Potter (H 50-53)
Larsson, Mathilda (Sv)

Förteckning över alla eponat finns på www.nordia2015.se

Träffa representanter från följande föreningar:
•	 Bältesspännarna
•	 Häftessamlarna
•	 Islandssamlarna
•	 Riksföreningen för hembygdsfilateli
•	 Svenska FDC-sällskapet
•	 Sveriges militärpostsällskap
•	 Sveriges Motivsamlare
•	 Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation

Samtliga föreningar återfinns på plan 2

http://www.nordia2015.se
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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 2015 
Nummer 2 innehåller bland annat: 
Sista delen av artikeln om Sjöpostlinjen Malmö-Kö-
penhamn-Lübeck av Thomas Wallner och om hur det 
gick till när järnvägen kom till Wännäs.

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.

Nummer 2 är ute!

tRäFFa oss på noRdIa den 30 oktobeR - 1 

noVembeR.

Vi kommer att finnas på plan 2 under hela utställning-
en. Kom och prata Hembygdsfilateli med oss!

Till utställningen kommer ett ”specialnummer” av 
Hembygdsfilatelisten. Det trycks helt i färg och inne-
håller extra många sidor.

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 2015
(Med reservation för ändringar)

septembeR
On 2 SMPS M13
On 9 StFF
On 16 SSPD
On 23 StFF
On 30 Hembygdsfilatelisterna ”Kalmar läns fastlands 

posthistoria, Gert Fredriksson

oktobeR
On 7 SMPS ”70 år sedan andra världskriget tog slut
On 14 StFF
On 21 Hembygdsfilatelisterna
On 28 StFF
Fr 30 NORDIA 2015 i Täby
Lö 31 NORDIA 2015 i Täby

noVembeR
Sö 1 NORDIA 2015 i Täby
On 4 SMPS
On 11 StFF
On 18 Hembygdsfilatelisterna + SSPD
Lö 21 SSPD: Posthistoriska Dagen
On 25 StFF

deCembeR
On 2 SSPD och SMPS gemensamt möte

FöRenInGen IslandssamlaRna

Stockholm: 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december.

Göteborg:  

Fler mötestider finns på Storstockholmsfilatelisternas hemsida.

auktIon
Hej på er så här på sensommaren.

 Vi rivstartar i Norrorts FF med 
en storauktion den 21 september. 
Det är vårt andra möte för säsongen 
så den kommer tidigt. Anledningen 
är att vi har väldigt mycket material 
att sälja. På Nordia kommer vi 
dessutom att ha en frimärksauktion 
och en vykortsauktion.
Objektförteckningen för auktio-

nen den 21 sept finns på vår hemsida: 
http://www.norrphil.se/

liksom regelverket för våra auktioner. Du kan, som 
vanligt lämna bud per mail till mig, dock senast den 19 
sept. Visning börjar kl 17.00 och auktionen genomförs 
som vanligt i vår föreningslokal med start kl 19.00.

Välkommen att vara med och fynda.Med vänliga 
hälsningar
Mats Söderberg
Ordf i Norrorts FF

http://storstockholmsfilatelisterna.se/program.php
http://www.norrphil.se/
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uppdateRad VeRsIon (med ReseRVatIon FöR ändRInGaR).

Lö 12/9 Alsen (Östersund). Regional träff inklusive Norge med frimärken och vykort, kl 9-17
(Vi har lång väg hem och åker kanske redan ca kl 15).
Wången, hästsportanäggning, ca 5 mil NV om Östersund.
Arrangör. Östersunds Filateli- och Vykortsförening. Fri entré.
http://www.sff.nu/ostersund

Lö 19/9 Solna (Stockholm). Antikdagen 2015 ( f d Antikvärldens Dag). Antik- och samlarmarknad, kl 11-16
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, T-bana Solna Centrum, Tvärbanan Solna Centrum.
Arrangör Hem & Antik. Entré 100 kr, prenumeranter även kl 9.30-11, entré 75 kr.
http://hemochantik.se                                                                                    

Sö 27/9 Huskvarna. Frivy 2015, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-16
Huskvarna Folkets Park.
Arrangör Jönköpings Posthistoriska Förening. Entré 20 kr.
http://www.jkppf.se/moeten-aktiviteter/frivymaessan/frivy-2015

Sö x/10 Norrtälje. Frimärks- & vykortsmässa
Folkets Hus, Galles gränd
OBS: MÄSSAN ÄR INSTÄLLD 2015!
http://www.sff.nu/norrtalje

Lö 3/10 Valbo (nära Gävle). Vykortsmässa, kl 10-15
OBS NY LOKAL: Äldreboendet Furugården, Groths väg 3, 100 meter från tidigare lokalen.
Arrangör Upplands Vykortsförening. Fri entré.
http://www.samlavykort.se 

Lö-Sö 3-4/10 Uppsala. Antik- och samlarmässa, Lö 10-17, Sö 10-16
Fyrishov (nya multihallarna), Idrottsgatan 2.
Arrangör Knivstamässor. Entré 80 kr (gäller även till Slöjdmässan).                
http://www.knivstamassor.se                                                         

Lö 10/10 Norrköping. Pekingträffen-15, frimärks- och vykortsmässa, kl 10-15
Rikscity Dagcentral, Norralundsgatan 7.
Arrangör SFF i Norrköping. Fri entré.
http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-15.htm

Lö 10/10 Sjöbo. Samlarmässa med frimärken och vykort, kl 10-15

mässoR, utställnInGaR mm
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Tomtemuséet, Törnedalsgatan 2 C.
Arrangör Sjöbo Frimärks- & Vykortsklubb.                                                    
http://www.sjobo.nu/sjobofvk

Fre-Lö 23-24/10 Göteborg. Islandsklubbens 50-årsjubileum, kl
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal.
Arrangör Islandsklubben i Göteborg.                                                               
http://hem.bredband.net/islandsklubben/

Lö 24/10 Göteborg. Frimärksmässa med frimärken, brev och vykort, kl 10-15
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, nära Stena Lines Tysklandsterminal.
Arrangör Brevspecialisten Göran Fredrikson. Fri entré.                                   

Lö 24/10 Örebro. Mälardalsträff med frimärken och vykort, kl 10-15
Läromedia, Ormestagatan 2.
Arrangör Örebro Filatelistförening.
http://www.orebroff.se

Sö 25/10 Göteborg. Vykortsmässa, kl 10-15
Forum, Kortedala Torg.
Arrangör Göteborgs Vykortsklubb. Entré 20 kr (medlemmar gratis).
http://www.goteborgsvykortsklubb.se

Fre-Sö 30/10-1/11 Täby (Stockholm). Nordia 2015. Nordisk Frimärks- och vykortsutställning,
Fre kl 10-19, Lö kl 9-17, Sö kl 9-15
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 (Roslagsbanan, hållplats Galoppfältet).
Arrangör Norrorts Frimärksförening. Fri entré.
http://nordia2015.se

Lö 31/10 Forssa (Finland). Samlarträff med frimärken och vykort mm, kl 9-15
Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17.                                                                   

Sö 15/11 Råsunda (Stockholm). Vykortsmässa, kl 10-16
Råsundaskolans matsal, Ekensbergsvägen (92), T-bana Solna Centrum, Tvärbanan Solna Centrum.
Arrangör Nova Frimärken. Fri entré.
http://www.novastamps.com/Sidor/Utst.html

Lö 28/11 Solna (Stockholm). Hjulmarknaden, med transporthistoria, antikhobby mm, kl 11-16
Solnahallen, Ankdammsgatan 46, T-bana Solna Centrum, Tvärbanan Solna Centrum.
Arrangör Föreningen Hjulmarknaden. Fri entré.                                             
http://www.hjulmarknaden.info

Välkommen!

http://nordia2015.se/
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2016 ÅRS ARRANGEMANG (PRELIMINÄRT):

Lö 27/2 Eskilstuna. Vykortsmässa, kl 10-15
Munktellarenan, Verkstadsgatan 5, OBS NY LOKAL.
Arrangör Eskilstuna Vykortsförening. Fri entré.
http://www.etunavykort.se

Lö 5/3 Falköping. Samlarmässa för frimärken och vykort, kl 10-15
Folkets Park, Trinnöjegatan.
Arrangör: Floby Filatelistförening. Entré 20 kr.

Lö 19/3 Uppsala. Vykortets Dag 2016, kl 10-16
Vaksalaskolans matsal, vid Vaksala Torg.
Arrangör Upplands Vykortsförening.
http://www.samlavykort.se

Lö 2/4 Enköping. Samlarmässa med bl a frimärken och vykort, kl 9.30-15
S:t Ilianshallen, korsningen S:t Persgatan/Långgatan.
Arrangör Enköpings Filatelistförening. Entré 30 kr.
http://enkfil.weebly.com/samlarmaumlssan.html

Fre-Lö 15-16/4 Skara. SFF-dagarna med frimärks- och vykortsmässa, föredrag, kongress (Lö-Sö)
Stadshotellet.
Arrangör Sveriges Filatelist Förbund.
http://www.sff.nu

Fre-Sö 12-14/8 Halmstad. Hallfrim 2016. Nationell frimärks- och vykortsutställning
Högskolan i Halmstad.
Arrangör Halmstads Filatelistförening.
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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!
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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

pekInGtRäFFen-15
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 10 oktober 2015 kl. 10 - 15
Fritt inträde!

•	 Frimärks- och vykorthandlare. Många handlare kommer som vanligt.
•	 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 deras hemsida:  http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-15.htm

http://web.comhem.se/sffnorrkoping/peking-15.htm

