
FILEX 76

N AGRA AN TECKN IN GAR FRAN EN
UTSTÄLLN IN G PA POSTMU SEUM 1976

Av Sigurd Tullberg

Postmusei utställningsverksamhet har visat sig vara det bästa
medlet att öka besökarant alet (se Sven Carlins artikel »Post-
museum 70 år» i Frimärkets Dags årsbok 1976). Det torde
därför vara berättigat at t i Postryttaren ge glimtar från någon
av utställningarna under året .

Filex 76 hade ordnats med material från Stockholms Filatelist-Före-
nings medlemmar när föreningen hösten 1976 firade sit t 90-ärsjubileum.

Intressant ur flert alet besökares synpunkt var det omväxlande urvalet
av exponat . I första hand fick man se vilket rikt fält för samlande Sverige
utgör. Men även det övriga Europa och i några fall U tom-Europa var
representerat med sevärda objekt.

S tock holm s Filatelist- Fören ings ordf örand e Ture Br&land talar vid inv igningen .
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U r Iv an A dlers exponat : Förf ilateli  -  n/igot om postg/ingen i gamla dagars Sv erige
med plock ur en sam ling brev med eller utan p oststämp lar. Fjäderbrev , k ronobrev ,

k nek tap ost, p rostap ost , lösen- och tjänstebrev stämplar, b/ig-, cirk el- och
fy rk antstämplar m m .
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Stimule rande p osthistoria

Om en gammal postryt tare fått se några av de förfilatelistiska exponaten
hade han säkerl igen lett ett igenkännande leende.

Att befordra post från avsändare till mottagare var ett ansvarsfullt och
kr ävande uppdrag. Det visar ofta de gamla försändelserna från 1600- och
1700-talen i Franz Obermi.illers fyra ramar med brev, försedda med krono-
slingor.

N ågra exempel.
Ett brev frän överstelöjtnant Weije är 1741 ger anvisningen »Fort skaffas

av Soldaterne genom nat och dag». Och försumlighet därvidlag kunde få
svåra följder.

»Fortställes genast af Wederbörande Brefbärare wid answar och Böter»
hotar avsändaren med i ett brev 1795 till kronofogden Zach Crona .

Snabbhet och säkerhet var två väsentl iga kr av. Sättet att markera det
förstnämnda var enkelt : man skrev ordet FORT eller ordet cito på bre-
vets utsida. Var brådskan särskilt stor upprepades ordet flera gånger . Ett
brev pa utställningen, avsänt av drottn ing Christina till Carl Gyldenheim,
har förset ts med ordet cito sju gånger !

Så nog brann det i knutarna den gången . . .
Kronoposten, dvs myndigheternas försändelser, markerades med en spe-

ciell figur, som betecknade brevets officiella karaktär och som tecknades
som en slinga på brevets utsida, et t mellanting mellan våglinje och mean-
derslinga, genomkorsat av ett st reck . På ett av de utställda breven har av-
sändaren anbragt S-tecken mellan vägtopparna - vad nu meningen kan
vara. N är särskilt stor snabbhet anbefalldes, anbringades en eller flera
fjädrar med lack på brevets utsida.

Bland Obermul lers exponat fin ns ocksä nägra brev med s k lägre stands
vikning.

En annan samling förfilateli visades av Ivan Adler . Det var bl a krono-
post och p rostapost, knektapost och fjäderbrev samt en mängd stämplar :
rak-, bag-, cirkel- och fyrkantstämplar. Dessutom sigill. Vackra objekt
med utmärkt upplysande text .

Många intressant a helbrev med avstämpling på postkontor i utlandet
kryddade innehållet i hans ramar.

Utländsk a ortstämplar

på brev hit tade man också i stor myckenhet och i förnämlig kondit ion i
Lennart Gullanders samling »Utländska stämp lar på svenska fr imärken».

Ämnet är svårt men utställaren lyckades ge en god föreställning om hur
omfattande området verkligen är . D äri ingår inte endast praktiskt taget
alla europeiska länder samt USA utan också många olika slags stämplar
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Ur Franz Obermiillers exponat »D esinf icerade brev » ett an tal k olerabr ev från \Vien,
Bry ssel, K onstantinopel m f l städer.
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säsom orts-, ursprungs-, t ransit- och fartygsstämplar samt stämplar fr ån
järnvägs- och ängbätspostexpeditioner.

För de flesta sverigesamlare är det troligen oklart varför försändelser
med svenska fr imärken och utl ändska mottagare fått sådana stämplar .
Och den oklarheten gäller kanske fr amför allt ifråga om ortstämplar.

Man är därför tacksam för Lennart Gullanders kort fattade men ändock
klarläggande redogörelse för stämplarna i utställningens tryckta kat alog."

Ut ländska ortstämpla r anv änd es vid ankomstort en och anbragtes på
fr imärkena, när dessa inte makulerats vid det svenska postkontoret . De är
också vanliga, när post lämnats ombord på fartyg t ill utländsk hamn.
Ort stämplarna är i regel samma stämplar som i vederbörande land använts
för den inhemska posten.

De vanligaste danska ortstämplarna är därför Köpenhamn, H elsingör
och Fredrikshamn fram till mitten av 1870-talet ringstämplar med
ifrägavarande postorts nummer i mitten. För Finland hit tar man främst
stämplar från H elsingfors, Äbo, Mariehamn och Björneborg, för Tyskland
H amburg och Li.ibeck samt Stralsund och för England framför allt H ull.

Ursprungsstämplar förekom rikligt i D anmark och Finland - t idigare
även i Tyskland. D e danska hade texten »Fra Sverrig» eller »Fra Sverige .
Finska u rspr ungsstämplar i Gullanders samling är »Från Utlandet », den
dubbelspräkiga »U lkomaalta/ Fran Utlandet» samt ramstämp eln »AN K »
med datum men utan årt al.

Stämplar frän järnvägs- och ängbätspostexpeditio ner förekommer rik-
ligt liksom t ransit- och fart ygsstimplar. De flesta utländska poststimp-
larna på försändelser med svenska fr imärken emanerar från perioden
1870- 1920. Ju längre fram i t iden desto sällsyntare!

I utländsk t sammanhang
kan också nämnas et t litet men mycket intressant exponat »Svenska post-
kontor i utl andet », sammanställt av Arne Olsson, som förresten också
visade en vacker samling svenska lösenmärken.

Stämplar är kända fr ån fasta svenska utländska postkontor från åren
1708- 1868, och de flesta av dem är mycket sällsynta. Pernaustämpeln
exempelvis har endast påträffats i ett statl igt arkiv .

På utställningen visades bl a stämplarna fr än Reval, Greifswald och
Stralsund samt den mycket kortlivade K.S.P .A.D .-stämpeln frän H amburg
i januari 1860 (utan ortsbeteckning).

St ockholms Filatelist-Förenin g är värd en eloge för kata logen (Stockholms Filatelist -
Förening 90 är 1886- 18/9- 1976 en föreningsutställning. Ut ställning skata log. 24 s.
I llustr.) . Man vill gärna i detta sammanhang komma med en from önskan : mått e fler
utställningar i framt iden beledsagas av kataloger !
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U r Örj an Liunin gs luftpostsamling, av snit tet p ionjärf ly g, sy ns här objek t f rä n den
tidigaste epok en.
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Posrhistoriskt särskilt int ressant är ett PS-brev fr ån Greifswald med
det svenska postkontorets sigill.

D esinfic era de brev

vid pest- och koleraep idemier ingick i en samling med ett hundratal brev
samt många dekret och kungörelser, sundhetspass och desinficerade tid-
ningar m m. Exponatet har sammanbragts av Franz Obermuller.

Breven visade en rik provkart a på olika metoder att komma åt för-
sändelsernas innanmäte utan att behöva öppna dem på vanligt sätt . De
var genomstuckna, hålslagna, stansade och/eller blött a, rökta eller på
annat sätt behandlade.

N öden är alla uppfinningars moder - icke minst vid pest och kolera !
De tolv ramarna innehöll sannerl igen mängder av kulturhistoriskt

int ressant stoff. Tag t ex en kungörelse fr ån Maria Theresia (1770), var i
noga anges vad man har att iakttaga vid kolera. Eller läs sundhetspasset
från Modena »där, tack vare Guds N åd, är fr itt fr ån misstankar bet r
Pesten» (18 april 1722).

I ett brev, avsänt av kejsar Frans Josef fr ån Baden 6.8 1831 och egen-
händigt undertecknat, önskar majestätet upplysningar om kolerans utbred-
ning. Staden Wien skall dock icke oroas eller avspärras . . .

A nsp råk slösast i k atalogen

men ingalunda i verkligheten var exponatet Luftpost av Orjan Li ning.
Det omfattar skandinaviskt pionjärflyg, ett posthist oriskt/ filatelistiskt
vikt igt ämnesområde men mycket svårt att få någorlunda komplett .

Li.ining börjar så tid igt som 1808 med de ballongflygningar från danskt
territorium som hade t ill syft e att sp rida C F Ehrensvärds skrift »Strödda
anmärkningar öfver Sveriges ställning sommaren 1808».

H äft et ifräga, som kastades ut över Skane och praktiskt taget 100-pro -
centigt förstördes av de svenska myndigheterna, visas liksom objekt från
ballonguppstigningen 1891 fr ån Tivoli i Köpenhamn.

Sedan är dokumentat ionen fullständig vad beträffar utvecklingen av
pionjärflyget under 1900-talet, noga räkn at frän An drees polarexpedition
1897 med det enda kända speciella brevet .

1911 ärs postflyg med Rob. Svendsen, »Tidens Tegn»-f lygningen, den
svenska Barnens Dag-flygningen av Olle Dahlbeck, första flygposten
Sverige Finland mycket annat att fört iga finns med i exponatet .
I Postmuseum omfattade det endast t re ramar, en bråkdel av samlingen,
men gav en föraning om att mater ialet ingår i vårt lands förnämsta sam-
ling på området .
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Pseudony men Per Fossum v isade i tre rama r ett utdrag ur hans med högsta in ternationella
utmärk elser belönade samling N orge, sk illingar 1855- 1871.
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Ur Ture Brålands mönstergilla samling svenska sk illing banco-märk en samt in- och utrik es

skillingbrev .
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R une Sv ahns expo v isar ringty p landning 14 i f orm av en ny anssam ling ef ter upp lage-
lev eranser m ed olika f ärgsty rk or inom v arje ny ans.
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Lennart Lagerst röms 16 albumblad bely ser några steg i utv eck lingen f ram till automat-
häf ten och v isar äv en de tre f örsta häf tena (H A I - H A J).
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Frimärk en f anns naturligtvis

också på Filex 76 et t urval som visade olika sätt att samla : länder och
motiv, äkta och falskt, vanligt enkelt samlande och filateli av högsta klass.

Filateli av högsta klass visade »Per Fossum» prov på i sin
med internationella guldmedaljer flerfaldiga gånger belönade
N orgesamling.

Samlingen är mycket omfattande och innehåller många unika objekt .
Särskilt int resse har ägnats brev, vilket även framgick av de t re ramar
som visades på utställningen, omfattande skillingar fr ån tiden 1855-
1871.

N ågra svenska specialsamlingar var även av hög fi latelistisk
k lass: Ture Brålands skilling banco samt Rune Svahns ringtyp,
tand ning 14 med olika färgstyrkor inom varje nyans.

Genom sitt exponat propagerar Svahn för ett fördjupat nyanssamlande
som ett alternativ till exempelvis det så moderna stämpelsamlandet .

Automathäft enas första framträdande i vårt land visades av
Lennart Lagerström, en instruktiv demonstration av et t sam-
larområde som int resserar många filatelister .

Exponatet belyser dels några steg i utvecklingen fram till ifrågavarande
häften, dels slutresu!tatet, belyst av häftena H A 1- 3.

En rolig form av samlande av svenska fr imärken gav Dag
Ribbing prov på i tre ramar, där märkena satts upp årtalsvis,
stämplade med fullt läsbara årt al. Samlingen omslöt perioden
1855- 1955.

Tjänste och lösen

Långa tjänstefr imärken, tandning 14, visades av Gunnar Sandberg
jämte nyanser , ett intressant men som utställaren skriver i katalogen -
något förbiset t område för specialiserat samlande.

Arne O O lsson bidrog med lösenmärkena 187 4- 1891 jämt e förfil ateli
och senare använda stämplar och et iketter .

Lösenexponatet omfatt ade icke mindre än fem ramar. Man fick se
lösenförsändelser frän perioden före lösenfrimärkenas införand e, försedda
med stämplar eller handpåskrift som angav det kr ävda beloppet . I sam-
lingen ingick bl a det sällsynta, otandade provtrycket 20 öre blått på
speciellt papper med »Proftryck» pä baksidan.
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Gösta H edboms sp ecialsam ling Tjeck oslovak ien, p resident M asary k , v isar landets f örsta
f rimärk en : lösa märk en sam t märk en på brev och ad ressk ort .
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Sv enska helsak er

demonstrerades av Lennart Pettersson i t re ramar. Man fick se prov på
olika typer av frankokuvert , brevkort , kort brev, tjänste- och militärbrev-
kort , postsakskort etc.

H elsakerna var sedan införandet 1872 och fr am t ill våra dagar et t
flit igt använt medium för meddelanden. På 1800-talet samlades de i
betydande utst räckning men ofta i form av urklipp av värdestämplarna.

N umera har helsakssamlandet börjat bli allt populärare icke minst
för stämpelsamlare som på helsakerna (liksom på helbrev) får med stämp-
larna i sin helhet . Onödigt torde vara att påpeka, att helsakerna alltid bör
samlas som hel försändelse. Många samlare vill för övrigt också ha kvar
rivningskant en på använda, stämplade kort brev.

Som en öv ergang till de utländsk a exp onaten

kan man bet rakta den ram med försändelser från Postkontoret N . L.
Stockholm, som ställdes ut av flygpost- och stämpelspecialisten Georg
Lindman.

Under t iden 15- 17 maj 1945 användes på försändelser fr ån norska
legat ionen stämpeln FELTPOSTKON TOR samt 17 maj 1 augusti 1945
stämpeln POSTKON TORET N.L . - STOCKH OLM samt datum. Aven
fr ankering med norska märken !

Ett axplock ur det beryktade album me d Fournier-förfalsk-
ningar, som gavs ut efter Fourniers död, visades i fyra ramar.

I utställningskatalogen ger Dag Ribbing en redogörelse för alla de krav
man måste ställa på en förfalskning för att den skall kunna tas för äkta .

- Anda äterfinn er man ständigt i vära samlingar förfalskade märken
bland de r iktiga, skr iver han. H an hemställer till dem som äger falska
fr imärken att donera dem t ill Stockholms Filatelist förenings referenssam-
lingar »de mäste niml igen t ill stor del leva just pä sädan a gävor. »

D e utländsk a f rimärk ena pa Filer 76
kom fr ån följande samlingar :

Thoma s Ban f l vy : Ungern, förfi lateli. Att samla ungerska helsaker
Per-Anders Erixon : Ryssland nr 1. Zemstvo
Jan Grönwall : England, Elizabeth II , decimalutgävan. Mi nnesblock
Gösta H edbom : Tjeckoslovakien, P resident Masaryk
E W Larsson : Corrientes
Lars-Magnus Sjöholm: Baden
Ake Sjolund : Englan d , fr imä rket 100 är
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Karin Rabens 16 albumblad v isar de f örsta f rimärkena f rJn Bangladesh (1971- 73 ).
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Karin R aben : Bangladesh
Arne Westerberg: Spanska inbördesk riget 1936- 38
Gustav O rn : D anmark.

Temasamlingar
förekom också på utställningen .

Bengt Litnäs visade fem ramar med blad ur samlingen Kommunikation
(i betydelsen at t meddela sig med nägon). Exponatet utgjordes av et t urval
albumblad med märken som avbildar p apper och t ryckning.

P er Anders Erixon hade p lockat ut blad med märken som berörde fall-
skärmspost och fa llskärmshopp . D et första hoppet gjordes den 22 0kt 1797
av fransmannen J acques Garner in. Årl igen förekommer numera stora
internationella tävlingar inom fallskärmssporten.

Filex 76 hade et t bestämt sy f te

nämligen att i samband med Stockholms Filatelist-Förenings inledningsvis
omnämn da 90-ärsjubileum visa p rov på samlandet inom föreningen.

- U tställningen Filex 76 är en föreningsutställning, vilken vill visa
vad en del av våra medlemmar håller på med, sk river styrelsen i katalogen.
U tbudet är rikt varierat och visar många sät t at t samla. » Utställi n gen
avser att ge besökaren en impuls i nägon rik t ing» (kursiverat av förf.) .

H ur f örv erk ligades denna av sik t

med expon? Gav utstä llningen impulser var den fin PR för fr imärks-
hobbyn?

Sådana frågor är det all t id angeläget at t ställa inför varje expo.
Egentl igen finns inga regler för mindre utställningar. D et är helt och

hållet arrangörens sak at t avgöra ut formningen och innehållet . Mycket
arbete och betydande kostnader läggs ner på arrangemang, dit relat ivt få
besökare infinner sig och där dessa besökare redan har vunnits för hobbyn,
innan de kom till u tställningen .

Bet räffande Filex 76 har arrangören haft et t blygsamt syfte : at t visa
vad medlemmar inom föreningen sysslar med och a tt förhoppningsvis ge
nägra samlarimpulser.

Att visa vad medlemmar sysslar med . D är finns redan et t p lus för expon
i form av utställningskatalogen. Filatelist-Föreningen kostade på en sådan
- på grund av t idsnöd litet hast igt hopkommen men dock värdefull för
att öka intresset hos besökarna.

Katalogen bidrog t roligen t ill at t få många besökare at t stanna upp och
närmare studera exponaten.
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Bengt Litnäs ger ett k ulturhistorisk t stimulerande av snitt »Papper och t ry ck » ur sin

temasamling K om m1m ikatio11.
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På minussidan ifr åga om katalogen finner man att utställarna själva
fått presentera sina objekt . Det har medfört stor ojämnhet i disposit ionen :
ibland en ganska detaljerad redogörelse (t ex Gullander om utl ändska av-
stämplingar på svenska fr imärken - en god framställning), ibland inte
mer än ett enda ord (Liining: Luftpost). Ibland debattinlägg (Lindman :
Postkonto ret  N. L.),  ibland historik (Balfany : At t samla ungerska helsaker)
osv.

Redan detta att en katalog utgivits i samband med en god utställning av
mindre omfattning är dock så tacknämligt, att det posit iva måste anses
överväga. Den förevigar bilden av ett rik t varierat frimärkssamlande och
har liksom expon själv förmodligen gett ickeorganiserade samlare
lust att gå in i en förening, där så mycket roande och intressant kan
utvecklas.

Utställningen hölls i Postmuseum under tiden 17.9- 17.10 1976
och besök tes av 5 528 personer.
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