
Frimärks utstäl In in gar
av Gunnar D ahlvig

Historik

Tävlingsinstinkten tycks vara något nedärvt
hos människan , m åhända in te hos alla, men
hos väldigt många. Alla som ägnar sig åt
idrott i någon form torde vara an fäktade av
"åkomman". D e som uppnått en viss skick-
lighet i en gren tävlar mot andra (och med
andra i lagidrotter) på olika n ivåer, från VM
och O S till motionärens match mot kom-
pisen under veckans tenn istimme.

Frim ärkssamlarna utgör inga undantag i
detta avseende. N är man tycker sig ha sam-
manställt en "bra" samling, vill man "tävla"
och visa upp sitt alster inför sakkunniga.
Kanske lider vederbörande också i viss mån
av en godartad form av exh ibitionism . Det
är här frimärksutställn ingarna kommer in i
bilden .

Det första frimärket kom ju ut 184o men
det dröjde  3o är innan den första egen tliga
frimärksutställn ingen genomfördes. Under
de första 75 åren var nog uttrycket "frimärks-
utställn ingar" korrekt, men numera visas
mycket mer än frimärken på utställn ingar-
na, varför "filatelistiska utställn ingar" vore
en mera adekvat beteckn ing.

En kort kavalkad över utställn ingarnas his-
toria fram till 1958:

1855 Frimärken ställs ut vid konstutställni ng
i Bryssel samt vid världsutställningen i
Paris. Vid båda tillfällena dock endast
som en p rodukt bland alla andra

1870 Den första renodlade frimärksutställ-
ningen i D resden .

1881 Den första internationella frimärksut-
ställningen i Wien . Svenskt deltagande
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genom H . Lichtenstein , som dock inte
fick någon medalj för sin samling
"Sverige komplett , begagnat och obe-
gagnat".

1891 Inom ramen för Industriutstä lln ingen i
Göteborg ordnade den kände R. W.
Lindhe, ägare av Götebo rgs Frimärksaf-
fär och Göteborgs Lokalpost, en fri-
märksutställn ing i egen paviljong. Ut-
ställn ingen får dock betraktas som ett
rent kommersiellt arrangemang. Pavil-
jongens fasad var avb ildad i Svensk Fi-
latelistisk Tidskrift och den minnesgo-
de besökaren av STO C KH O LM IA 86
erinr ar sig att en kopia av fasaden an-
vändes för Sveriges Filatelist-Förbunds
monter.

1903 I samband med det nordiska postmötet
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Poststämpel använd vid det nordiska
post mötet i Stockholm 1903, dä det även

anordnades en fr imärksutställning.

ordnades en u tställn ing i det dä nyupp-
förda posth uset p å Vasagatan av Post-
verkets egna frimärksin nehav ( erh ållet
via Världspostfören ingen) sam t Sveri-
ges Filatelist-Föreni ngs falsifikats am -
ling. Kan m an betrakta den avb ildade
stäm p eln som den första svenska
frimärksu tställn ingsstäm peln ?

1904 Vid den in ternationella frim ärksutställ-
n ingen i Berlin deltog för första gången
en sven sk som jurym an : Ernst Ljun g-
ström , Lun ds Filatelist-Fören ings förste
ordförande.

1906 Vid en utstä lln ing i Lon don fick Astl ey
Levin från Stockh olm Sveriges första
in ternationella gu ldm edalj för sin
Sverigesam ling. D etta år fick också
Sverige sin första m edalj för filatelistisk
lit teratur då Sveriges Filatelist-Fören ing
(som sederm era b lev Sveriges Filatelist-
förbund) i M ilano fick silverm edalj för
"Sveriges Frankotecken".

19n1 I sam band m ed Sveriges Filatelist-För-
en ings 25-arsjubileum ordnades en
"dyrbar och vacker" utställn ing av
m edlem m ars sam lin gar. Sam m a år del-
tog ett flertal svenskar i utställn ingar i
Bryssel och Kristian ia och vid dessa
tillhörde också N ils Stran dell juryn .

1924 En planerad in ternationel l utställn ing i
Stockh olm i sam band m ed världspost-
kongressen kom av okän d an ledn ing
aldrig till stånd .

1926 I sam ban d m ed Sveriges Filate list-För-
en ings 4o-ärsjub ileum ordnades pa res-
taur ang G illet i Stockh olm en icke jury-
bedöm d u tställn ing. M an inbjöd till
följande klasser :

1. Filatelistiska samlingar. U töver frimärks-
sam lingar av o lika slag, ingick "av-
stäm plingar", h elsaker och filatelistisk
litteratur .

2. Ungdomssamlingar.

3. Frimärkssamlingar med kulturellt syftemal.
D essa tor de, en ligt gjo rd indeln ing i
"vetenskap", "geograf", "litt era tur" osv,

ha utgjort tidiga exem pel på m otivsam -
lin gar.

167 "m on trar" m ed över 1200 album -
blad visades. Varje deltagare tilldelades
fören ingens p lakett.

1936-1950 ordnades p a o lika ställen i
Sverige p ropagan dautstä lln ingar, fo rtfa -
ran de utan bedöm ning. U töver i Stock-
ho lm och Göteborg fin ns belagt u t-
ställn ingar i Krist ians tad , Borås och
Jönköping.

1955 STO C KH O LM IA 55, den första inte r-
nationella u tställn ingen i Sverige.

Posth isto ria och helsaker u tgö r in te
egn a u tställn ingsklasser u tan ingår i de
filatelistiska sam lingarna. Därem ot har
Flygpost , Stäm plar, Förfilatelistiska
brev och Motiv här fåt t egna klasser
liksom Litteratu r. Guld-, verm eil- (=
förgylld silver), silver- och bron sm edal-
jer delades u t.

1958 D en första m oderna nationella u tställ-
n ingen i Sverige m ed jury och m edaljer
(verm eil, silver och brons) ordn ades i
H elsingborg. Ingen klassindeln ing före-
kom uto m för Motiv och U ngdom .
D essa båda klasser bedöm des dock
mn te.

Utstäl Iningsklasser

Som fram gått ovan fan ns urspru ngligen ing-
en uppdeln ing av de u tställda exponaten
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utan alla var filatelistiska samlingar. Efter
hand utkristalliserades olika sätt att samla
och behov uppstod att särskilja dessa sam-
lingssätt vid utställningarna. Vid STO C K-
H O LM IA 55 fanns det som nämnts fem
olika klasser och utvecklingen inom filatelin
har genom åren medfört att ytterligare disci-
p liner lagts till, varför vi i dag internatio-
nellt har IO o lika officiella utställningsklas-
ser :

Traditionellfi lateli. Denna klass, som är
ursprunget till samtliga tävlingsklas-
ser, koncentreras till själva frimärket,
dess trycktekniker, nyanser, varian ter
mm. Även frim ärkenas användn ing
på försändelser bör visas.

Posthistoria. I denna klass visas befordrings-
vägar, portosatser, postala tjänster på
hela försändelser. Ett posthistor iskt
exponat kan också visa enbart
poststämplar. Däremot får in te lösa
frim ärken visas i denna klass (utom i
samband med de nämnda post-
stämplarna). Tvä av 1955 ärs klasser,
"Stämplar" och "Förfilatelistiska
brev" ingår nu som delar av denna
klass.

Helsaker.H är visas objekt med ett pätryckt
frankotecken som anger att portot är
betalt. Brevkort, postkort, aerogram
och postbrev är exempel på sådana
försändelser.

A erofilateli. Denna klass är ett mellanting
mellan de nämnda klasserna Traditio-
nell fi lateli och Posthistoria, eftersom
man kan visa såväl lösa frimärken
som befordringsvägar och portosat-
ser. Dock med inskränkningen att
alla objekt måste ha med luftpost att
göra.

A strof lateli. Filateli med anknytn ing till
rymdforskning och rymdprogram .

M otivfilateli. Samlingar som är uppbyggda
enligt ett tema och består av frimär-
ken, helsaker, stämplar m .fl. filate-
listiska objekt med detta tema som
gemensam nämnare. "Vikingar",

"Tenn is", "Veterinärmedicin" och
"Råriggade segelfartyg" är några
motivsamlingar som ställts ut av
svenska samlare.

Maximafli . Bestär av vykor t, frankerade och
stäm plade på vykortets bildsida.
Vykortsbilden , frimärket och stäm-
peln måste ha maximal samhörighet,
dvs text och/ eller bild ska för samtli-
ga visa samma tema.

Litteratur. Filatelistisk litteratur, som indelas
i fyra kategor ier : handböcker, katalo-
ger, tidskrifter och artiklar.

Ungdomsf lateli. Samli ngar ti llhörande
ungdomar upp t.o .m . 2 1 ärs ålder,
uppdelade i tre åldersklasser : upp till
15 är, 16-18 är och 19-21 är. Inom
klassen kan visas exponat som
innehållsmässigt kan hänföras till
någon av de övriga klasserna.

Stämpelmärken. Denna är den senast in förda
klassen och i den visas inte filateli av
konventionell art utan stämpelmär-
ken och fiskala märken sam t dessas
användning på olika dokument.

Till dessa klasser kan en utställn ingsarran-
gör lägga s.k. experim en tklasser av olika
slag. De vanligaste har hitt ills varit :

M odern Filateli. H är ska visas material från
de senaste 1o ,  5 eller 2o ärens utga-
vor.

Openklassen. Tillåter icke-filatelistiskt materi-
al i samlingen . Mera om denna klass
senare.

Social Filateli. Kan närmast klassificeras som
en variant av O penklassen . Klassen
har lanserats i Australien och Nya
Zealand men har ännu in te prövats
någon annanstans.

Regler för bedömning av
utställda exponat

I vilken mån det förekom några skrivna reg-
ler för bedömningen av exponaten vid de ti-
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<liga utställningarna är mig obekant. Det in-
ternationella filatelistförbundet, "Federation
Internationale de Phil atelie (FIP), grundades
1926 och redan 1929 fastställdes regler för ut-
ställningar; dock innehöll de inga kriterier
för bedömningen av exponaten . Inte förrän
1950 har jag lyckats spara nägra bedömnin gs-
regler, vilka återges nedan :

Juryn ska vid bedömningen av de utställda
objekten ta fasta på följande:

a) det filatelistiska kunnandet och de
personliga forskningar, varom
samlingen ger bevis

b) graden av utveckling

c) objektens raritet

d) deras tillstånd

e) vid samlingens montering nedlagd
omsorg

Poängbedömningsprincipen förklaras vara
obligatorisk. Det tillkommer dock utställ-
ningsstyrelsen att fastställa en koefficient
för var och en av de under a) - e) nämnda
bedömningsgrunderna.

Utställningsstyrelsen är skyldig att i sitt
specialreglemente kungöra de koefficienter,
som fastställts för utställningen.

I specialreglementet för STO C KH O L-
M IA 55 finns dock inga poängkoefficienter
angivna och i juryns berättelse omnämns ej
heller huruvida några sådana tillämpats.
Om och när några poängkoefficienter til-
lämpats efter 1955 har jag inte lyckats spara,
men någonstans på vägen har dessa koeffi-
cienter tappats bort . Vid PIP-kongressen i
Rom 1985 antogs näml igen en poängskala
för bedömning av de utställda exponaten ;
dock skulle användandet av denna skala
vara frivillig. Den första utställningen där
den tillämpades var STO C KH O LM IA 86
men vid CAPEX 87 i Toronto äret därpa an-
vändes den inte. Poängbedömningen slog
dock snabbt igenom och är numera obliga-
torisk vid alla utställningar. Sedan 1986 har
smärre ändringar i skalan gjorts och i dag
ser den ut som följer:

Bearbetning och filatelistisk betydelse
Filatelistisk och allmän kunskap,

personliga studier och forskning
Det utställda materialets kvalitet

och sällsyn thet
Presentation
Totalt

30

35

30
5

IOO

Som framgår av bedömningskriterierna skil-
jer de sig inte nämnvärt frän 1950 ärs.

När jag ovan nämnde att poängbedöm-
ningen tappades bort var detta en sanning
med modifikation. Motivklassen har redan
frän sin introduktion 1952 och utan avbrott
sedan dess bedömts enligt en poängskala.
Denna skala har förvisso ändrats genom
åren, men har alltid använts. Den skiljer sig
dessutom något från den ovan angivna.

I samband med poängbedömningens in-
troduktion 1986 infördes ocksa ett bedöm-
ningsprotokoll, vilket utställaren numera får
en kopia av. Vid svenska utställningar an-
vänds ett protokoll som utöver poängtalen
också ger plats för kommentarer från juryn
till utställaren . Detta framgår av bilden på
nästa sida, som visar protokollet för tradi-
tionella exponat.

Belöningar

Redan på ett tidigt stadium utdelades me-
daljer till utställarna, troligen med förebild
från den tidens ofta förekommande världs-
utställn ingar för industriprodukter. Medalj-
valörerna var de i tävlingssammanhang van-
liga: guld, silver och brons. Senare tillkom
förgyllt silver (ocksa benämnt  vermeil) .

I och med införandet av poängskalan
fördubblades antalet medaljvalörer genom
att både stora och små medaljer utdelades.
Av någon anledning brukar dock den stora
bronsmedaljen ersättas av en försilvrad
bronsmedalj (silverbrons). Gränserna för er-
hållande av de olika valörerna är olika, be-
roende på utställningens nivå. Högst är kra-
ven vid internationella utställningar (även
NO RDIA-utställningarna räknas hit), något
lägre vid nationella och lägst vid regionala
utställningar. Poänggränserna framgår av
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Sveriges Filatelist-Förbund
Bedömni ngsprotokoll enl igt SFF:s u tställningsreglemente

Exponat :

Ut st ällare: Ram nr :

Traditionell

Bedömningsgrund: Max : Poäna:

Al Bearbetning: 20
A2 Betydelse och omfänq. 10

B Personliga kunskaper . studier och forskning: 35

Cl Kvalit et : 10

C2 Sällsynthet sara d. 20

D Presentat ion: 5
Totalt : 100

Poänatabell och belönina:
Medalj : Nordisk : Nat ionell: Regional: Nälklass :
Guld: 90 85 Exponatet hartilldelats  f öljande medalj :
Stor Vermeil: 85 BO
Venneil: BO 75 70
Stor Silver. 75 70
Silver: 70 65 60 40
Silverbron s: 65 60 50 30
Brons : 60 55 40 20 D Hederspris 0 Juryns gratulationer
Deltagarbevis : <59 s 54 <s 39 <19

J uryns kommentarer
A1 . Exponatet stammer inte överens med titelnI planen. -. Plan Over exoonatet saknas I  ar ofullsta ndia.
A2 . Samlingsområdet har stor I normal / liten filatelistisk betydelse. -. Bredda  / minskasamlinqsomrädet
B . Exp. innehåller felaktiga uppgifter eller saknar vissa uppgifter. -. Ta del av befintlig litteratur och utnyttja bä ttre befintlig forskning . -. Objektbeskrivnina en bor genomarbetas vttertiqare.

C1 . Vissa objekt är av dålig kvalitet -. Modernt material bör ha mvcket hOare kvalitet.
C2 . Salls ynthetsgradenbor hojas. -. Alltfr mänaa "fl atelistiska" objekt fore kommer.
D . For lite / mycket text. Fler I Färre objekt per blad -. Använd mindre / storre textstorlek . -. Monteringen av objekten ar ojämn  i  olika avseenden.

( höjd / bredd / underlag  I  inramning  I  rubricering  I  typsnitt ) .

Exponatet kan med denna
bedamning anmalas til l:

Nationell nivå: 0
Nordisk nivå: 0

lntemationeH nivå: 0

Underskrift jury ns ordforande

öv riga kommentarer.

Protokoll som används vid bedömning av exponat i
klassen Tradit ionell fi lateli vid svenska frimärksutställningar.

det visade bedömningsprotokollet, på vilket
dock kravet för stor guldmedalj (95 poäng)
saknas, eftersom denna medaljvalör inte de-
las ut vid nordiska, nationella och regionala
utställningar.

Vid internationella och nordiska utställ-
ningar finns även ett antal Grand Prix att

fördela. Normalt delas ett Grand Prix ut till
bästa exponat I arrangörslandets filateli
(oberoende av klass) och ett till det bästa av
övriga exponat . Dessutom utdelas ett Grand
Prix till bästa exponat i Mästarklassen. Ett
sådant Grand Prix vid en internationell ut-
ställning är den högsta utmärkelse ett expo-
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nat kan få och det får därefter aldrig mer
ställas ut i tävlingsklass. Exponat som tidi-
gare erhållit tre stora guldmedaljer (under
tre olika år) får in te ställas ut i de vanliga
bedömningsklasserna men är i gengäld kva-
lificerat för mästarklassen .

Även vid N O RDI A- och nationella ut-
ställningar finns mästarklasser; dock är kva-
lificeringsvillkoren natur ligtvis annorlunda.

Kommissarier

Vid in ternationella och nordiska utställ-
ningar har arrangörerna ingen möjlighet att
själva komma i kon takt med tänkbara ut-
ställare. Varje land, som avser att delta i ut-
ställn ingen , utser därför en nationell kom-
missarie som har till uppgift att rekrytera ut-
ställare, kon trollera att deras exponat är kva-
lificerade, saml a in anmälningar och de av-
gifter som är förkn ippade med utställandet
samt fungera som mellanhand mellan ut-
ställare och arrangör. I många fall måste
han också ta hand om kollektiv transport av
exponaten till och från utställn ingen , i all-
mänhet med flygfrakt.

Kommissarien förvän tas närvara vid ut-
ställningen och där packa upp och ner de
exponat som han sän t. H an ska vidare kon-
trollera att "hans" exponat är korrekt upp-
satta i ramarna samt even tuellt själv monte-
ra och demontera exponaten . Dessutom ska
han stå till u tställningsledningens förfogan-
de under hela utställn ingen för even tuella
konsultationer om de utställda exponaten .

Utstäl I ni ngskataloger

I stort sett alla utställn ingar håller sig med
en katalog med undan tag för vissa mindre
lokala eller regionala arrangemang. Katalo-
gen innehåller fram för allt en förteckn ing
över de utställda exponaten , ofta också med
en kort presen tation av vart och ett av dem .
Dessutom finns en presen tation av u ryn -
ofta med fo ton - och en plan över lokalen
med angivande av var man kan återfinna de
olika klasserna. Finns det frim ärkshandlare
representerade vid utställningen, är även
dessa förteckande och på planen anges var

de kan återfinnas. Vid de internationella ut-
ställn ingarna är katalogen oftast mycket på-
kostad och innehåller dessutom i allm änhet
ett an tal filatelistiska artiklar.

Vid nordiska och framför allt vid in ter-
nationella utställningar utgör den första
trycksaken som distribueras en s.k. bulletin .
I denna återfinns in formation om utställ-
ningen , dess specialreglemente och oftast
presen teras också orten där utställn ingen
äger rum . Bulletinen sänds till tänkbara ut-
ställare via de nämnda kommissarierna, som
också bifogar en anmäln ingsblankett . Vissa
av de in ternationella utställningarna skickar
även ut en andra bulletin med ytterligare
uppgifter om utställningen, t.ex. dagspro-
gram , utflyktsmöjligheter, hote llalternativ
osv.

Alla större utställn ingar avslutas med en
priscerem on i, vid vilken medaljer och andra
priser delas ut. Prisceremonin , som i filateli-
sammanh ang kallas "palmares", är i de flesta
fall förenad med en bankett. I samband
med banketten delas av praktiska skäl en-
dast ut de högsta medaljerna, Grand Prix
och even tuella hederspriser. Vid prisutdel-
ningen distribueras också en förteckn ing
över samtliga resultat. Denna förteckn ing
kan vara i mer eller mindre elegan t utfö ran-
de, beroende på hur lång tid arrangören
haft på sig för dess tryckn ing.

Juryarbetet i praktiken

Enligt FIPs reglementen ska exponaten be-
dömas av "erkända specialister" inom res-
pektive klasser. Vilka är då dessa erkända
specialister, hur har de blivit specialister och
hur väljs de ut?

Utbildning

Varje lands filatelistförbund brukar anordna
kurser i jurybedömning för samlare som vi-
sar in tresse för denna verksamhet. Krav för
deltagande är att man har ett eget exponat
på relativt hög nivå (lägst en nationell ver-
meilm edalj) och att man har ett brett filate-
listiskt kunnande. Det räcker inte att vara
specialist på sitt eget samlingsomräde, man
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måste ha goda kunskaper även om andra
klasser och andra länders filateli.

Deltagare som visar fallenhet för "yrket"
blir sedan utsedda till juryelever vid en regi-
onal utställn ing, där han/ hon (tyvärr har vi
ännu in te haft någon kvinn lig jury"man" i
Sverige) får bedöma under ledn ing av nå-
gon erfaren juryman . I allmänhet krävs två
utställn ingar med godkända "elevarbeten"
innan vederbörande blir in förd på listan
över regionala jurymän . Efter att ha varit or-
dinarie juryman vid två regionala utställ-
ningar kan han/ hon utses till juryelev vid
en nationell utställn ing och förfarandet från
tidigare upprepas. Under hela förloppet för-
utsätts att jurymannen förkovrar sig ytterli-
gare inom sina områden, t.ex. genom att be-
söka utställningar och där studera de utställ-
da exponaten samt naturligtvis genom att
läsa filatelistisk litteratur. Postmuseums bib-
liotek är därvid en oerhört viktig kunskaps-
källa.

I Sverige sker uttagningen av såväl
juryelever som jurymän av styrelsen för en
av Filatelistförbundets komm itteer, Utställ-
ningskollegiet. Detta består i sin helhet av
samtliga jurymän som är kvalificerade att
döma vid nationella utställningar.

Internationell verksamhet

En nationell juryman kan av Filatelistför-
bundet till FIPs styrelse föreslås som jury-
elev vid en in ternationell u tställn ing. Blir
han utsedd, upprepas samma förfarande
som tidigare. Dock räcker det med att bli
godkänd vid ett elevtillfålle för att bli upp-
förd på FIPs lista över internationella jury-
män . Sverige har för närvarande ätta perso-
ner på denna lista.

Även till N O RDI A-utställn ingar kan
förbundet anmäla juryelever, som då utses
av arrangören . Godkänt elevarbete ger här
en status mellan nationell och internatio-
nell n ivå.

Arrangörerna av internationella utställ-
n ingar tillskriver FIPs medlemsförbund
(bl.a. Sverige) och ber om förslag till tre ju-
rymän m ed olika kunskapsområden . Till en
FIP-utställni ng utser FIPs styrelse 25%0 av ju-

ryn och arrangören har rätt att från egna led
utse yt terligare 25%0. Resterande 5o%o utses
från de inkomna listorna, varvid viss hän-
syn tas till an talet exponat som de olika län-
derna anmält . Eftersom Sverige i allmänhet
anmäler ganska många exponat till utställ-
ningarna, brukar vi också få med någon re-
presen tan t i juryn. Det händer också att
en svensk kommer med på FIPs kvot.

Juryn i arbete

Antalet jurymän vid en utställn ing är natur -
ligtvis beroende på utställn ingens storlek.
Till en regional utställn ing med 15-25 expo-
nat behövs kanske inte mer än tre jurymän ,
medan en nationell med roo-150 exponat
kräver 8-12 personer. Vid internationella ut-
ställningar kan behövas upp till 5o juryman.

Juryn utses så att dess kunskaper i görli-
gaste mån täcker de områden som de ut-
ställda exponaten omfattar. Detta kan na-
turligtvis vara svårt vid de regionala utställ-
n ingarna med en liten jury om några udda
samlingsområden ställs ut . Men jurymed-
lemmarna informeras alltid i förväg om vil-
ka exponat som kommer att visas for att de
ska kunna "läsa på" de områden som de
inte behärskar.

Den lilla juryn på tre personer arbetar i
allm änhet gem ensamt, medan en gruppin-
deln ing efter specialiseringar sker vid större
juryer; mer finfördeln ing ju större juryn är.
Varje jurygrupp bedömer gemensamt de ex-
ponat den tilldelats och meddelar resultaten
till juryns sekreterare. Sekreteraren distribu-
erar sedan listor över samtliga resultat till
alla jurymännen . Vid en gemensam sittning
läses resultaten upp och varje juryman har
därvid m öjlighet att anmäla avvikande åsikt
om bedöm ningen av enskilda exponat. Den
protesterande jurymannen och gruppen
som bedömt exponatet far därefter gemen-
samt lösa tvisten . Går inte detta får juryns
ordförande eller eventuellt en särskild
grupp fatta de avgörande beslu ten .

N är alla resultat fastställts övergår man
till att rösta om eventuella Grand Prix. Alla
jurymän eller jurygrupper har rätt att föreslå
ett exponat som kandidat till ett Grand
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Prix. För varje kandidat utses en juryman
som ska presentera exponatet för jurykol-
legorna och motivera för dem varför de ska
rösta på just den kandidaten . Sedan samtli-
ga jurymän har studerat alla kandidatexpo-
naten, sker en sluten omröstning. Röstsed-
larna placeras i ett kuvert som försluts och
inte öppnas förrän vid prisutdelningen.

Vid större utställningar knyts en expert-
grupp till juryn. Denna expertgrupp har till
uppgift att undersöka om filatelins gissel,
förfalskade eller manipulerade objekt, före-
kommer i de utställda exponaten. H ittas dy-
lika i ett exponat, kan dettas medaljgrad
sänkas eller i grava fall kan det diskvalifice-
ras. Om experterna är tveksamma om ett
objekts äkthet, uppmanas utställaren att
före nästa utställningstillfålle skaffa ett äkt-
hetsintyg för detta.

Alla diskussioner i juryn är konfidentiel-
la och får aldrig föras vidare till utomståen-
de personer. Jurymännen är också solida-
riskt ansvariga för resultaten . En juryman
som blivit nedröstad i någon fråga, får alltså
inte utåt avslöja detta.

Utställaren får, som tidigare omtalats, ett
protokoll som visar vilka del- och totalpo-
äng exponatet tilldelats. På de svenska pro-
tokollen finns som nämnts också plats för
preciserade anmärkningar eller råd från ju-
ryn till utställaren . Vid alla utställningar har
numera utställaren möjlighet att träffa juryn
för att få råd och for diskussioner, i allmän-
het under utställningens sista dag.

Experimentklasserna

Modern Filateli

För ca. 15 är sedan införde det inte rnationel-
la förbundet FIP på försök klassen M odern
Filateli, i vilken allt visat material måste här-
stamma från de senaste 1o ären. Tanken bak-
om klassen var att även samlare av modern
filateli skulle ges möjlighet att ställa ut vid
större utställningar. Man förbisåg dock det
faktum att de flesta utställare är tävlings-
människor och hela tiden vill förbättra sina
resultat. Reglementet stipulerade nämligen
att endast minnesmedaljer skulle delas ut

till deltagarna, vilket innebar att även om
ett exponat förbättrades aldrig så mycket, så
blev det ingen ändring i medaljvalören. Ett
första-, ett andra- och ett tredjepris delades i
allmänhet ut till de exponat som publiken
röstade fram. Detta senare faktum avskräck-
te snart utländska utställare från deltagande,
eftersom publiken nästan alltid röstade på
en "hemmason".

Att ett exponat dessutom måste ändras
varje år, eftersom det material som blivit 1

år gammalt måste tas bort, gjorde inte klas-
sen populärare. Åldersgränsen for det ur-
ställda materialet ändrades senare, först till
15 är och därefter till 2o är, men dett a inne -
bar ju endast en marginell förbättring. De
fundamentala svagheterna bestod och klas-
sen har därför blivit ett fiasko.

Enramsklassen

Vid den nationella utställningen GOTH EX
i Göteborg 2001 inbjöds sju utställare att
visa exponat som endast omfattade en ram
(16 blad i A4-format). Denna uts tällnings-
form har blivit mycket populär i främst
USA, men införs i allt fler länder. Sveriges
Filatelist-Förbund har tagit fram ett regle-
mente för denna klass och den egentliga
premiären i Sverige fick den vid den en-
ramsutställning som Sveriges Motivsamlare
anordnade i Postmuseum vären 2002. 17 ex-
ponat - alla i motivklassen - ställdes ut och
bedömdes av en jury. Fortsättning följde vid
den nationella utställningen FJÄLLFIL i
Ö stersund hösten 2002 och klassen har tro-
ligen kommit för att stanna.

Målsättningen för klassen är framför allt
att uppmuntra samlare, som tycker att det
är ett alltför omfattande arbete att samman-
ställa 48-64 blad (3-4 ramar), att ätm instone
visa upp 16 blad vid en utställning. Tanken
är förstås att vederbörande sedan ska bygga
på exponatet så att det kan delta i de vanli-
ga tävlingsklasserna. Klassen ger också möj-
lighet att ställa ut "smala" samlingsområ-
den, dvs. områden, där existerande material
är sä begränsat att det aldrig kan fylla de 3-4
ramar som erfordras i de vanliga klasserna.

7O PO ST RYT TA REN 2 0 0 2



Openklassen

1993 konstaterade Sveriges Filatelist-För-
bunds styrelse att många medlemmar var
misslyn ta över att endast utställare som har
råd att köpa dyrbara objekt hade möjlighet
att erhålla högre medaljvalörer vid utställ-
ningar. Andra medlemmar tyckte att regler-
na för utställandet var alltför stelben ta. De
tillät ju in te att ett exponat livades upp med
icke-filatelistiskt material, som t.ex. vykort,
foton , tidningsurklipp etc.

Styrelsen var också medveten om att
även om en frimärksutställn ing är välbe-
sökt, så finner man in te besökarna framför
ramarna med de utställda exponaten utan
hos frimärkshandlarna. De utställda expo-
naten är uppenbarligen inte tillräckligt lock-
ande ens för samlarna, och än mindre för
de besökare som utställningen ska locka att
börja samla.

Man beslöt därför att in föra en utställ-
ningsklass som skulle kunna råda bot på alla
de nämnda problemen . Klassen skulle ge
möjlighet till exponat som var attraktiva för
alla - samlare som icke-samlare, som tillät
att icke-filatelistiskt material ingick i expo-
natet och som inte gav några poäng för ma-
terialets sällsynthet. Dessutom skulle man
eliminera svagheterna i klassen M odern Fila-
teli genom att exponaten skulle bedömas av
en jury en ligt en poängskala, liknande övri-
ga klassers. O ch viktigast av allt : i klassen
skulle utdelas exakt samma medaljer som i
de konven tionella klasserna. Speciellt regeln
om icke-filatelistiskt material och medaljbe-
stämmelsen upprörde dock mänga traditio-
nella filatelister.

O penklassen var tänkt att introduceras
vid N O RD IA 95 i Malmö men arrangörerna
av den nationella utställning en IEN EC O -
PIA 94 i Jönköping tjuvstartade redan året
innan . Trots kort varsel ställdes nio exponat
ut och av dessa framgick att klassen nog
skulle kunna bli intressant.

Inför N O RD IA 95 gjordes en massiv
propaganda i Filatelistförbundets tidskrift
Filatelisten liksom i de lokala filatelistföre-
ningarna och resultatet blev överväldigan-
de: av 1 1 deltagande expon at i O penkl assen

kom n9 frän Sverige. O penkl assen svarade
för 4o o av samtliga expona t.

O ch publiksuccen var total. Det var fullt
av folk framför O penramarna hela tiden
och den kände filatelisten Karl-Erik Sten-
berg, som var en av de främsta kritikerna av
klassen före utställningen , erkände, när han
betraktade myllret framför ramarna: "Detta
är fram tiden".

Efter denna framgång beslöt förbundsty-
relsen att O penklassen ska förekomma vid
alla utställningar som har förbundets god-
kännande och fram t.o.m . 2oor har 297 oli-
ka openexponat visats av 213 olika utställare.
8o %o av av dessa är nya, dvs. de har aldrig
ställt ut i någon av de andra klasserna.

Framgången vid N O RDI A 95 gjorde att
även de andra nord iska länderna in förde en
O penklass. Deras reglementen byggde vä-
sentligen på det svenska, men uppvisade
vissa variationer. Fr.o .m . i år är dock dessa
olikheter elim inerade och ett gemensamt
nordiskt reglemente har godkänts av samtli-
ga länder.

Nordiskt reglemente för O penklassen
vid NO RDIA-utställ ningar

1. Deltagande

I.I För deltagande krävs medlemskap i
något av de nordiska filatelistförbun-
den eller deras ungdomsförbund

1.2 För att få delta måste ett exponat
tidigare ha uppnätt mi nst 7o poäng
på nationell nivå.

1.3 Gruppexponat kan delta om detta
anges i utställningens specialregle-
mente.

1.4 Ett exponat skaomfatta 2-5 ramar

Exponatet skainnehälla mi nst 5o %o
filatelistiskt/ postalt material

Exponatet ska kunna monteras i
utställningsramar av standardformat
och av den anledningen får inget av
de visade objekten vara tjockare än 5
mm .
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1.5 Ett exponat kan av juryn in te över-
flyttas till annan utställningsklass.

2. Bedömning

2 .1 Exponatet bedöms av en eller flera
särskilda jurygrupper om tre perso-
ner. Utställn ingsledningen kan utse
en person med konstnärlig utbild-
n ing och/ eller yrkesverksamhet som
rådgivare till juryn. Detta ska i så fall
framgå av utställningens specialregle-
mente.

2 .2 Bedömningskriterier

1. Expon atets ide
och originalitet

2 . Behandling av tema
och material

3. Presen tation

40 poi ng

40 poi ng
2 0 poäng

Bedömningen sker en ligt särskilda
riktlinjer för klassen .

2.3 Medaljer.

Samma medaljvalörer och poäng-
gränser ska tillämpas som i övriga
bedömningsklasser. O rdet "O pen"
ska tilläggas på medaljerna. Juryn kan
också utdela hederspriser.

Bästa exponat tilldelas ett särskilt
"Grand Prix O pen".

3. Övrigt

3.1 Ramavgift fastställs av arrangören
och ska anges i utställn ingens
specialreglemente.

3.2 I övriga frägor gäller det allmänn a
N O RD IA-reglementet.

Riktlinjer

1. Bedömning och poängskala

1.1 Exponatets plan , ide och
originalitet 4o poing

Exponatets titel och ide/t ema 2 0

Är titeln spännande och täcker den
temat?
O riginalitet, even tuell ny
in fallsvinkel på gammalt tema?

Temats/ idens bearbetning 20

Är iden bearbetad på ett kreativt,
originellt och konsekven t sätt ?

1.2 Behandlin g av materialet 40 poäng

Kunskaper om materialet 2 0

Dokumenterade kunskaper om
materialet?

D okumenterade filatelistiska
kunskaper?

Exponatets bearbetn ingsgrad 2 0

Uppfinningsrikedom och kreativitet
med hänsyn till urval och allsidighet
av det använda materialet?

1.3 Presen tation 2 0 poäng

H elhetsin tryck

Balans mellan bladen i ramarna?

IO

Framstår exponatet som en
harmonisk helhet ?

Är exponatet publikvän ligt?

Exponatets detaljutformning IO

Balans mellan material och
text på bladen ?

Konstnärliga och kreativa detaljer
som bidrar till att förstärka intrycket?

Totalt roo poäng

2. Övrigt

O m juryn är enig om att ett exponat
innehåller för mycket icke-postalt
material, kan det tilldelas ett delta-
garbevis med motiveringen "Expona-
tet innehåller för lite postalt/ filatelis-
tiskt material för att kunna bedö-

"mas .
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Exponat som juryn anser speciellt
publikvänligt och / eller kan anses
verka särskilt inspirerande på andra
samlare bör tilldelas ett hederspris.

O penklassen internationellt

Openklassen är i sig ingen svensk uppfin-
ning utan har funnits i ett flertal länder i
många år. Dock har den aldrig bedömts en-
ligt någon poängskala och sällan av en jury.
Den har helt enkelt hanterats lika styvmo-
derligt som Modern Filateli.

Även vid in ternationella utställningar
har klassen förekommit ett antal gånger och
även där - med ett undantag - behandlats
på samma sätt som Modern Filateli. Intresset
för att ställa ut har också blivit därefter.

Det nämnda undantaget var HAFNIA
01 i Köpenhamn, där Openklassen bedöm-
des av en jury och enligt det danska regle-
mentet. Enligt detta delades det ut medaljer
i olika valörer, dock fanns endast guld-, ver-
meil-, silver- och bronsmedaljer, dvs. de sto-
ra medaljvalörerna saknades. Dessutom
fanns ett speciellt Grand Prix för klassen,
som var den största hittills vid internatio-
nella utställningar, hela 56 exponat.

Hanteringen av Openklassen vid HAF-
N IA 01 inger hopp om att klassen i framti-
den kommer att få samma status som övriga
klasser. Man kan med fog säga att Norden
har gjort ett pionjärarbete i denna fråga.

Exempel på blad från två O pensamlingar

Som avslutning visar jag några blad från två
av mina egna Opensamlingar.

De tre första bladen är från "Viking
Time", som är tänkt som en pastisch på ett
tänkt nyhetsmagasin från vikingatiden med
den amerikanska tidskriften TIM E som fö-
rebild. De därpå följande bladen kommer
från samlingen "Estland Rediviva" som är
en i princip traditionell samling, omfattan-
de det moderna Estland, dvs. efter 1991.
Med detta exponat vill jag visa att en Open-
samling inte nödvändigtvis måste vara mo-
tivanknuten, utan att man med utgångs-
punkt från ett abonnemang på ett lands fri-
märksutgåvor kan åstadkomma en något
mer tilltalande presentation än den som
finns i de förtrycksalbum som abonne-
mangsmaterialet oftast hamnar i.
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VIKING TIME
it ig tidens end W' ghetsmngasin

PRESS TOP: Amerika upptäckt

. 'i"'·-'If'::%
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ru t

Ke6aktörens 5paft

Från Grönland meddelas att Leif"Den Lycklige" Eriku on just har
upptöckt Amerika Se artikel på sid I 0.

Omslaget: Månaden, intervj u 3 Jag ha lsar a lla lasare villkomna ul l

Hemma hos Olof Skotkonung denna epokgörande tidskrift Fö r san-

Inrikes 5 nmgshalten , innehå llet ansvaras inte ,

Tullbeslag Jellinge 5 men den är vä l på ungefär samma nivå
Dom , omtvistat mål 6 som I flertalet andra pressalster.
Gravplundring utr edd 8
Klotter - kloner 9

j u i ' a9a«e

Utrikes 10
Sensatonell uppt ackt 10 Rutiga eller rand ga segel 36

Stor oro i Nonnandie 13 Religion 37

Normandie-filial t Italien 16 Möomskosll!ktets fortbestånd 37

F-n tro det! 17 Munun forsvunnen 38

Nvtt resmal 18 Slcipner och Tandgnost l ghalta 39

Utbildning 19 Volkyrioma går I Strejk 40

Forvära anp ut arker 19 Ny tro predikas i Birks 4 l

Skeppare utbildas 20 Olav D gre helgonforkl arad 42

Näringsliv 21 Kultur 43

Danmarktvekar om VMU 21 Svenska framgångar 43

Ny  direktlinj e  Gotland-Holmgard 22 Konstauktion 45

Nya produkter från Ishavet 24 Arets rock festival flytt ad 46

Fint pns i ll Erk Rode 25 Kan vikin ganamnet monsterskyddas

Nya hjölmmodet har hal\ premiär 26 Hovarna! 48

Stor tramgangfor"Treualje' 28 Dagen Hlymrekr 49

M!ssforst!md på Irland 30 Sport och Fritid so
Nyn hotell 0ppnas 3 I Norsk seger , Gotland Runt 50

Tvist om virkeskvalitet 33 Algjakte n inledd med missöde S2

Teknik 34 Familjesidan 56

Nyhet från Jellmge 34 Annonsbilaga 57

Stnd om upplinoing 35 Serierna 64

Det första bladet i författarens utställningssamling " Viking Time" .
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TEKNIK

Nyhet från Jellinge

I {
12 1• &

I..
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d

En ny uppfinning kallad
POST har utvecklats vid
hovet i Jellinge. Man ska
befordra meddelanden
mot betalning mellan de
större orterna i Norden

Transporterna sker
per båt eller med häst

Exe m pe l påPOST
So rte rings c e n trale n i Hed e by

Detta blad innehåller enbart filatelist iskt material, inkl. ett inte helt korrekt
s.k. maximumkort (endast ett fr imärke är t illåtet).
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Annonsbilaga

@wt]

NY SUCCE

Våra "Gör det sj älv"-
båtar tog snabbt slut
men nu har vi dem
åter i lager . Alla mod-
eller och stor lekar
och nu ska de räcka
t ill  alla våra kunder

Fr i vindflöj el t ill de  100
första köparna av G0 KSTAD-
modellen, se bild nedan

Besök våra utställningar i Birka, Hledby och Oslo. Bilden från Oslo

Ett t redje blad från " Viki ng Time" : en annonsbilaga med bl.a. I KEA-nycklar.
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ESTLAND - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Egna frimärken

SjälvsU!ndighetsfurklaringen kom alltså den 20/8 199 1 och de första egna frimärkena ga vs ut den 1/10 .

EESTI O.os EESTL O.10 EESTL O1 5
•••%%S j
EEST1 O.30 EESTL0. 50

[ [ STL 0. 70 EEST 0 .90

ttsT2 9o

Frimärkets tecknare och gravör, Vello Kallas, till höger. Utställaren till vllnster

Det nya Est lands första fr imärksutgåva med foto av författaren och
märkenas tecknare och gravör, Vello Kallas.
Fotot är taget vid Tallinns ölfest ival 2000.
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ESTLAND

Den smalspåriga järnvägen 100 år 17/10 1997

EESTJ 1996 3.20--·-·-- ;
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Lättånglok Klass Gk
1939

Motorvagn Klass DeM
1935

I EESTI 1996 4.50 I
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Tungt ånglok Klass Sk
193 1
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EU KTRIRAUDTEE

LÄHIRONGI PILET 1 0 SOODUSTUS
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KORRA PILET 25 %
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aaäki-
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20/ 02/ 95
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Komposteerimoto ei kehti.
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EESTI RAUDTEE \ISUHMA¾- -6. 55 - « #
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Mar gista pilet kone pa ra st rongt * HEAD REISI1 * ;
li senemlst. I
Kuupjevl ja k.itaaja ta Pl'- ' el kahl1

1 05 1Pilel kehhb aoidul uhe s tsoonis . I c1 •

vas tavatt Ees ti RaudtH poott klrm ita tud
tsoontta t>etnele. 0062403Ptlelit e i tohl murda ega kortsut ada.
Ees 1I Rau dtee kl su tama1a piletit taga s i ei
osta .
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0148748
Moderna estniska tågbiljetter

Här visas tågfrimärken t illsammans med est ländska tågbiljetter.
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