
Svenska
filatelistiska tidskrifter
startade 1920-1949

Av Tomas Bjäringer & Erik Hamberg

I Postryttaren 2oo3 presenterades de svenska
filatelistiska tidskrifter som startade under
perioden 1886-1919. H är följer en fortsättn ing
i kronologisk ordn ing med de tidskrifter
som in ledde sin utgivning mellan 1920 och
1949. Av dessa är det endast tre som fortfa -
rande ges ut, nämligen Nordisk Filateli, SFB
(Svenska Frimärksby teiföreningens Medlems-
blad) och Samlarnytt.

Urvalsprincipen är densamma som i den
första sammanställningen . D e tidskrifter
som medtagits är de som är publicerade på
svenska , har svensk redaktion och är utgiv-
na i Sverige. Annonsblad frän frimärksklub-
bar eller frimärkshandlare har inte medta-
gits, ej heller frimärksspalter i o lika tidn ing-
ar och tidskrifter. Vi har sålunda in te när-
mare beskrivit följande publikationer :

Cosmos: tidskrift f ör frimärkssamlare, vil-
ken utgavs i ett enda nummer 1927 av fri-
märkshandlaren Fritiof Nyhl en i Ljungsbro
och uteslutande bestod av hans egna an-
nonser.

Filatelisternas A nnonser utgavs av Åke
Traneus under 1938 i fem nummer (varav det
sista ett dubbelnummer) och utgjordes en-
bart av samlarannonser. Några år senare,
1943-1944 samt 1948, gav Traneus ut A ktuellt
idag, en politisk tidskrift med dagspolitiska
in lägg av huvudsakligen protysk och antise-
mitisk karaktär. Tidskriften gavs ut i uppl a-
gorna A, B och C . Upplaga C , som kom ut
i totalt tio nummer under ären 1944-1945,
bar undertiteln Filatelist-upplagan och bestod
uteslutande av annonser från samlare och
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frimärkshandlare. Ett sista nummer, 1 b,
gavs ut 1948. Under 1944 hade redaktö ren i
varje nummer - som endast omfattade ett
blad - en liten ruta med redaktionellt inne-
håll.

Frimärksbladet publicerades som en sär-
skild spalt med rubrik och numrering (och
tryck på såväl fram- som baksida för att
kunna klippas ut) i veckotidn ingen Folket i
Bild. Utgivn ingen pågick mellan 1941 och
1963. Redaktör var Olle C ronsjö (1899-1972),
drivkraften för den betydelsefulla Folket i
Bilds Frim ärksklubb, vilken fick hun dratu -
sentals medlemmar över hela Sverige. När
FIB bytte ägare och inr iktning publicerades
Frimärksbladet därefter i N ötknäpparen fram
till C ronsjös från fälle.

Även veckotidn ingen A llers Familj -j ournal
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hade en liknande frimärksspalt. I slutet av
oktober 1942 introducerades i samarbete
med Samlarförbundet Nordstjärnan A llers
Samlarklubb, en spalt om olika samlarin tres-
sen, där frimärken snart blev dominerande
och en tid utgjorde en helsida. A llers Sam-
larklubb publi cerades varje vecka ända fram
till början av 1949.

Under ären 1948-1954 utkom Wennbergs
Post, ett dussin tal frimärksofferter från H ar-
ry Wennbergs Frim ärksaffär AB i Stock-
holm . Utgivare var firmans innehavare Imre
Vajda (1893-1967). De tre första offertern a,
frän 1948-1950, innehö ll artiklar av Ni ls
Färnström (1908-1986), Imre Vajda och H ugo
O lsson (1900-1966).

I förteckn ingen markeras årgång när
denna är angiven i tidskriften och dubbel-
nummer anges med t.ex, 1/ 2 eller 7/ 8, me-
dan en obruten rad av enstaka nummer
markeras t .ex. 1-8. När uppgift saknas om
redaktör anges i stället ansvarig utgivare. Vi
har denna gång även valt att ange ungefär-
ligt format, dvs. bredd och höjd i hela centi -
meter.

Artikeln avslutas med föreningspublika-
tioner som ej är tryckta, utan utgivna i ett
enklare utförande.

Internationella Allmänna Samlarbladet,
1921-1922

Ar 1921 publi cerades ett provnummer av
Internationella A llmänna Samlarbladet. Utgi-
vare var O scar Norson i Stockholm . Den
nya tidskriftens motto var att den skulle
vara "en föreni ngslänk och ett språkrör för
alla svenska samlare" och under rubriken
angavs att det var ett annonsblad och bytes-
organ och en tidskrift för filatelister. D en re-
guljära utgivn ingen start ade 1922 och ro
nummer planerades per år. Emellertid ut-
kom det endast sex nummer innan tidskrif-
ten upphörde.

I tidskriften fanns fasta rubriker som :
"Frågor och svar" och "Till diskussion", lik-
som annonser och uppgifter om ny filatelis-
tisk litteratur. Det första numret innehöll en
artikel om "Frim ärkenas insättande i al-
bum" och i nästa nummer kunde man läsa

om frimärksalbum för ungdom . I de två föl-
jande numren var en översatt artikel in förd
om tidiga frimärksutgåvor från Mexiko och
i det sista numret kunde man läsa om tyska
frimärken övertryckta med "Libau".

REDAKTÖ R :

O scar Norson

UTG IVN I N G :

1921: provnummer
1922: 1/ 2, 3-6

FO RMAT :

16 x 24 cm
17 x 24 cm

Den Unge Filatelisten, 1929-1930

O skar Warberg var redaktör för Den Unge Fi-
latelisten som utgavs av Jönköpings läroverks
filatelistklubb , vilken bildats 1926.

Tidskriften , vars första nummer utkom i
mars 1929, innehöll artiklar om frimärken
från olika länder, svenska avarter, utställ-
n ingsreferat och nyheter, men även samlar-
råd och pristävlingar. Bland artiklarna märks
"Växter på frimärken", "Länder som leva på
frimärkshandeln", "Nyassas bildfrimärken"
och "Kartfri märken". Dessutom förekom
annonser för lokala firmor och affärer, vilka
sannolikt sponsrade utgivn ingen .

REDAKTÖ R :

O skar Warberg

UTG IVN ING :

1929: M ars, novemb er
1930 : April

FO RMAT :

18 x 25 cm

B.I.-Bladet, 1930-1931

Utgivningen av bandfrimärken i Sverige,
som in leddes under 1920-talet, skapade ge-
nast ett mycket utbrett samlarintresse över
hela landet. Detta sam lande av samtida ut-
gåvor blev för många ett alternativ och
ib land ett komplement till samlandet av
mer klassiska svenska frimärksutgåvor.

Sammanslutningen "Bandmärkesin tres-
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M a r s 19 2 9 P r i s 2 5 ö r e

REDAKT öR: 0 SKAR WA RBERG , 6 a

ORGAN FOR JöNKöPINGS LAROVERKS FILAT ELIS TKLUBB

Ma rs 1930 . N:o 2.

B. 1.-B LADET
Organ för sammanslutningen 1Bandmårkesintresscradc1.

Utgivare : Å. Londebcrg, Falun.

serade", som 1930 bestod av 15o medlemmar,
bl.a. H elge Arnell (1893-1956), Adolf H assler
(1869-1952), Axel Edvard Boll ing (1876-1963)
H ugo O lsson, Johan Ramb erg (1901-1981),
H ugo Sjöb erg (1885-1971) och N ils Stran dell
(1876-1963), stod som utgivare till B.I.-Bladet,
vars första nummer var daterat januari 1930.

I det första numrets ingress framhölls att
publikationen in te planerades att bli en per-
manent tidskrift, utan endast "ett tillfälligt
utkommande biblad till 1929 ärs bandmär-
kesförteckn ing med syftemål att klarlägga en
del spörsmål, som ligga utanför bandmär-
kesförteckn ingens trånga ram . . . ". I B.1.-Bla-
det skulle det in flyta bandmärkesartiklar
som tidigare publicerats i Svensk Filatelistisk
Tidskrift. Den åsyftade förteckningen över
bandmärken var Åke Lundebergs "Förteck-
n ing över Sveriges bandfrim ärken 1920-
1929".

Utgivare av B.1.-Bladet var just Åke
Lun debe rg (1888-1939) i Falun , från 193r bo-
satt i Linköping. Lundeberg bidrog själv

med artiklar, tillsammans med Adolf H ass-
ler, George Allen Hig hl ett (1860-1940), Hjal -
mar O lsson (1884-1959) och Sven Ni lsson.
Förutom bandmärkesartiklar förekom det
sparsamt med annonser rörande bandfri-
märken . I nummer 4, frän maj 1930, publi-
cerades en medlemsförteckn ing, vilken upp-
tog en lång rad av samtidens kända fri-
märkssamlare i Sverige. B.1.-Bladet var den
första svenska frimärkstidskriften för samla-
re av ett specialområde.

REDA KTÖ R :

Åke Lundeberg

UTG IV N I N G :

1930 : 1-5
1931: 1

FORM AT :

14 x 22 cm
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Nyheter från Postmuseum, 1933-1936

Föreningen Postmusei Vänner in stiftades
1926 och stod som utgivare av  Ny heter från
Postmuseum,  som började ges ut några år se-
nare, i oktober 1933. Avsikten med publika-
tionen var att för vänföreningens medlem-
mar publicera kortare artiklar om Postmuse-
um och dess samlingar av föremål och
frankotecken . Även nyu tgivna frimärken
från världens olika länder, vilka museet er-
hållit från Världspostfören ingen i Bern,
skulle presenteras. Medlemmar i Postmusei
Vänner erhöll tidskriften gratis.

Ansvarig utgivare och redaktör för tid-
skriften var Paul Gerhard H eurgren (1886-
1966). H an hade börjat tjänstgöra vid Post-
museum 1925 och knappt tio år senare, 1934,
efterträdde han Johann es Rudbeck (1867-
1935) som chef för Postmuseum . Innehållet i
tidskriften kom att följa det utstakade pro-
grammet. Dessutom in flöt personnotiser
med anknytning till museet. Artiklar om
donationer till Postmuseum infördes regel-
bundet, liksom notiser om andra postmuse-
er. Den svenska tillverkn ingen av bandfri-
märken beskrevs och de aktuella minnes-
poststämplarna uppmärksammades.

Bland medarbetarna fanns Johannes
Rudbeck, Paul Gerhard H eurgren , Erik
Lannge (1878-1955), porträttfrimär k essaml a-
ren Fredrik Arsenius (1858-1946), vidare före-
ståndaren för postverkets frimärkstryckeri
Josef Sandah l (1887-1947) samt Un o Söder-
berg (1880-1954), chef för PFFS, dvs. Postver-
kets Franko teckensexpedition För Samlare.

Ar 1935 slöts en överenskommelse med

Sveriges Filatelist-Förening om att tidskrif-
ten mot en ersättning av 200 kr skulle med-
följa  Svensk Filatelistisk Tidskrift (SFT)  som
bilaga. Upplagan var detta är 1.900 ex.,
varav 1.500 ex. distribuerades med  SFT.

RE DA KT Ö R :

Paul Gerhard H eurgren

U TG IV N I N G :

1933: ärg. 1: 1/ 2-3/4
1934 : ärg. 2: 1/ 2, 3,  4/ 5, 6/7, 8
1935-1936: ärg. 34 : 1-4

F O RMAT :

16 x 24 cm

Samlaren , 1935-1936
/ Frimärkssamlare n, 1936-1939

Fören ingen Samlaren bildades på kondito-
riet Vinello på Scheelegatan i Stockholm i
augusti 1935 av åtta personer, bl.a. Franz
Ob ermuller (1906-1985), Einar Lundstrom
(1910-1993) och Georg Lindman (1903-1982) -

samtliga inom kort välkända i frimärkssam-
larkretsar. De två förstnämnda kom att höra
till sin tids mest kända frimärkshandlare i
Sverige, grundare av resp . Kihlströms Fri-
märkshand el (1933) och Frimärkshuset (1941).
Lundström hade dock startat i branschen re-
dan 1936 med Frim ärkskompaniet. Även
Lin dman ägnade sig åt frimärksbranschen ,
även om han för eftervärlden mest är känd
som flygpostsamlarp ionjär med inr iktn ing
mot samlandet av förstaflygsförsändelser.
Andra medlemmar var Rolf Gummesson
(1913-2002), Orj an Lun ing (1919-1995) och
Karl Borin (f. 1921).
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Samlaren utgavs redan från början m ed
en stencilerad in laga och ett tryckt om slag.
Tidskriften var ett o rgan för fören ingen
med sam m a nam n , med syfte att "sam m an-
föra sam lare av frim ärken , poststämplar, eti-
ketter, reklam m ärken , myn t etc. och vänder
sig speciellt till yngre sam lare". Tidskriften
inn ehöll även Flygtidning en, en b ilaga eller
sn arare en avdeln ing, m ed Lin dman so m re-
daktör, vari den första sven ska flygpostkata-
logen började p ubliceras. U nder 1937 tryck-
tes denna del på ett avvikan de gultonat pap -
per och fr.o.m . n r. 1938:1 än drades nam net
till F gtidningenförsamlare - stämp elny heter.
Lindm an katalogiserade även svenska m in-
nespoststäm plar.

Uppgift om redaktör sakn as i flera n um -
m er, m en verkar ha varit om växlande Lin d-
m an och Lun dström , men även H . Lun d-
qvist. Skriben ter i tidskriften var fram för allt
Lindm an, som däri publicerade den första
svenska flygpostkatalogen , och Lundström .
Frimärksnyh eter och annon ser pub licerades,
likaså uppgifter om sven ska m innespost-
stäm plar och förteckn ingar över fören ingens
medlem m ar, vilka raskt nädde 150 st. Även
auktioner förekom .

N r. 1-7 av tidskriften kallades Samlaren,
m en från och m ed nr. 8 (okt .-nov 1936) kal-
lades t idskriften i stället Frimärkssamlaren
(redan in lagan till nr. 7 hade denna rubrik).
O rsaken var att fören ingens styrelse vid ett
sam m an träde i slu tet av jun i 1936 beslutat
gö ra ett "t illägg" t ill fören in gens nam n , vil-
ket fortsättn ingsvis var "Frim ärks-sam laren".

Från är 1937 n um rerades tidskriften m ed
nya löpan de n um m er för varje år. Sam tidigt
in trädde Gun nar Bergh (1913-1981) som ny
redaktör. Pagineringen från det allra första
num ret 1935 bi beh ölls t.o .m . det sista, n r. 3/
4, som u tkom våren 1939, då 300 sidor upp-
nåtts. Tidskriften ersattes hösten 1939 av  Fri-
märket.

REDAKTÖ R :

1935-1936: Georg Lindm an,
Einar Lundströ m ,
H. Lundqvist

1937-19 39: Gunna r Bergh

UTG IVN I N G :

1935: 1-2

1936: 39
1937: 1-7
1938: I-4

1939 : 1/ 2-3/4

F O RMAT :

17 x 22 cm

Nordisk Filateli, 1937-

D et första n um ret av N ordisk Filateli pub li-
cerades i m ars 1937. Bakom den nya tidskrif-
ten , som vände sig till "de nord iska filate -
listerna" sto d Ern st Gillberg (1904-1979) i
Stockh olm . I G illbergs anm älan i det första
n um ret u tlovades "värdefulla fackartiklar,
nyhetsanm äln ingar sam t fördelaktiga anbud
från handlan de och sam lare angående byte,
köp och försäljni ng". N är Sigurd Tullberg
(1909-1998) teckn ade Gil lbergs porträ tt i
sam band m ed att denn e 1969 trädde tillbaka
efter 32 är so m redaktör för tidskriften , m e-
nade han att en av orsakerna till att N ordisk
Filateli blev så fram gångsrik var att G illberg
var lyh örd för sam larnas ön skem ål och till-
godosåg in tressena hos alla slags sam lare,
in te bara dem som ägn ade sig ät färgnyan-
ser, flugpricksfilateli och annat trad itionellt
sam lande, utan även vände sig till m otiv-,
FD C -sam lare och andra.

N ordisk Filateli blev i stor u tsträckn ing de
oorgan iserade sam larnas o rgan och fram för
allt ett alternativ till Sveriges Filatelist-För-
en ings m edlem spublikation Svensk Filatelis-
tisk Tidskrift. På kort tid fick tidskriften en
betydan de uppl aga. 194o trycktes 22.100 ex.,
äret därpa 27.450 ex. och 1942 hela 35.600 ex-
em plar.

Själv verkar in te G illberg ha varit någon
frim ärkssam lare, åtm instone in te någon or-
gan iserad sådan . Till Postm useum skän kte
han dock en uppsättn ing av de falsifikatal-
b um som 1955 utg avs av British Ph ilatelic
Associatio n m ed m aterial från Jean de Spe-
rati (1884-1957). Museet erhö ll pa sä sätt tvä
Speratiförfalskn ingar genom Ernst G illberg:
dels ett förfalskat gult tre skilling banco ,
stämp lat Karlstad , som ingår i m useets per-
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TIDSKRIFT FÖ R FRIMÄRKSSAMLARE - MARS 1 9 3 7

manen ta utställning "Märkvärdig", dels ett
förfalskat 24 skilli ng banco, även det stämp-
lat. Det sistnämnda frimärket ingår numera
i museets studiesamling.

Kännetecknande för N ordisk Filateli var
allt sedan starten det breda formatet och
den luftiga tvåspaltiga layouten . Tidskriften
innehöll redan från början rikligt med an-
nonser från olika, huvudsakligen svenska,
frimärkshandlare och samlare. Samtidigt
knöts goda inhemska skriben ter till den nya
tidskriften . Till dessa hörde Åke Lundeberg
som skrev en lång rad artiklar om sitt spe-
cialområde, bandmärken . H an kom sedan
att få en efterföljare i Adolf H assler. Redak-
tören och läsekretsen försåg även tidskriften
med många mindre artiklar, nyhets- och
litteraturinformation , m .m . Samtidigt hade
tidskriften periodvis in formation för vissa
föreningar, t.ex. Fören ingen Frim ärks-samla-
ren .

"Ö mtåliga frimärken" var föremål för
flera art iklar 1939, liksom tidig nordisk flyg-
post. Till tidskriften knöts även Nil s Stran-
dell, som bl.a. berättade om svenska lokal-
och privatposter, Schweiz' Pro Juventu tefri-
märken och Japans frimärken . Vidare över-
sattes en österrikisk artikel om svindelmär-
kena från Sedang.

Under 1943 kunde läsarna ta del av artik-
lar om de svenska landstormsfrimärkena
och frimärkena från D anska Västindien .
Samtidigt inträdde Björn Svenonius (1908-
1982) som skribent och medverkade med en
rad motivart iklar, särskilt om sportfrim är-
ken . Gustav G. Gordon (1903-1996) bidrog
med artiklar om förfalskn ingar. Andra med-
arbetare under r94o-talet var Gunnar Nor-
berg (1907-1980) (moti vartiklar), N ils Uhn oo
(1910-1999), N ils Fäms tröm (O scarsfrimär-
ken) , Sölve O ssiann ilsson (1911-1975) och Si-
gurd Tu llberg (bl.a. berömda frimärken).
Den sistnämnde kom snart att bli en av de
främsta skriben terna efter det att han upp-
hört med sin egen tidskrift Frimärkssamla-
ren.

Un der 1951 bidrog Imre Vajda med artik-
lar om Theodore Champion och Agathon
Faberge och samma år kunde man även läsa
om de första frimärkena från Bayern och
Bahamas. Följande år inledde Nils Strandell
serien "Strövtåg bland Sveriges frim ärken".
Sigurd Tullberg berättade om Posten i H ong
Kong och snart nog om frimärksutgivn ing i
länder över hela världen samt om ryktbara
frimärksfynd. Strandell skrev 1953 även om
svenska försöksmärken . Mot decenniets slut
inledde Tullberg en lång serie kallad "Fri-
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märkskavalkad genom 19oo-talet", vilken
fortsatte ända till 1978. Artikelserien sam-
manställde Tullberg 1960 i boken "Frim ärks-
kavalkad : axplock ur frimärkssamlarnas
värld 1900-1925". Själv skrev Gillberg under
rubriken "Till flydda tider återgår . . . " en
lång rad artiklar som handlade om det tidi-
ga frimärkssamlandet i Sverige. H an skrev
även om tryckn ingen av svenska frimärken,
något som Tullberg återkom till vid ett fler-
tal tillfallen längre fram.

I juni 1963 in ledde Gillberg en serie kal-
lad "Samlarp rofiler" i vilken en lång rad fri-
märkssamlare in tervjuades. En annan serie
artiklar som han skrev var "Från ballong till
raket", 1964. Samma är inledde Georg Lind-
man en serie artiklar under rubriken
"Svensk luftp ost-flygpost", vilken publicera-
des under flera års tid .

1966 blev Sigurd Tullberg biträdande re-
daktö r och skrev fler bidrag. Nu återupptogs
också serien "Frimärkskavalkad genom 19oo-
talet". Till de återkommande bidragsgivarna
hörde Nils Färnström, som under en lång
följd av år medverkade under rubriken
"Tandat och otandat". Snart övertog Tu ll-
berg även tidskriften efter Gillberg och fort-
satte i dennes spår att skapa en läsarvän lig
tidskrift . Tullberg fick goda kon takter med
Postverket, p resenterade nya frimärksutgå-
vor och publicerade reportage från bl.a. fri-
märkstryckeriet, Postens Filateliavdelning
och Postmuseum . Även frimärksutställn ing-
ar uppmärksammades.

Ar 1975 kom Frimärkshusets tidskrift
F H. -nytt att för en kortare tid bli en bilaga i
N ordisk Filateli.  Året därpå, 1976, övertogs
N ordisk Filateli  av Frimärkshuset, men Tull-
berg fortsatte som skriben t. Ny redaktör
blev Stig Nordvall (1933-2008). Efter en kort
tid inom företaget såldes emellertid tidskrif-
ten till Sven O lof Forselius (f. 1932), som un-
der flera år varit vd för Frimärkshuset efter
Einar Lundström. Tillsammans med hust-
run Karin fortsatte han att framgångsrikt
vidareutveckla  N ordisk Filateli.  Forselius
knöt en rad nya skribenter till tidskriften ,
bl.a. Jan Gabrielsson (1923-1994) - som bl.a.
bidrog med serien "Frimärken frän A-Ö"
frän 1980 till 1987, Jan Billg ren (f. 1936) som

ansvarade för "Nordisk Filatelis brevskola"
1987-1990 och Gunnar Joos (1924-2000), som
skrev om "Fel och fadäser". Dessutom med-
verkade H elena O bermuller Wilen (f. 1942)
med "Doktorns spalt". En viktig artikelserie,
pub licerad mellan 1981 och 1985, behandlade
portotaxo r till olika länder före U PU . An-
svariga för denna var Sigge Ringström (1908-
1992) och Jan Billgren . Ett utomordentligt
initiativ var också den fårglikare för äldre
svenska frimärken som medföljde tidskrif-
ten som en bilaga i en rad nummer under
198o-talet. Denn a utarbetades av Curt H aij
(1906-1990), Ol le Pettersson (f. 1952) och Gö-
ran H ammarlun d (f. 1939).

Efterträdare till Forselius blev 1994 Mor-
ten Persson (f. 1948), med ett förflutet som
bl.a. ansvarig utgivare för auktionsfirman
Postiljonens kortlivade men påkostade tid-
skrift  Postiljonen Rapport  (1978-1981).  N ordisk
Filateli  - som numera trycks i ung. 7.000 ex-
emplar - är under hans ledn ing mycket liv-
aktig, med en blandn ing av annonser, auk-
tionsreportage, filatelinyheter och frimärks-
h istoriska artiklar av flera nya medarbetare,
bl.a. Or Grah m (f. 1943) och Bo C. O lsson
(f. 1942). Forselius har dock fortsatt med b i-
drag och skrev i mars 2oo7 en historik över
tidskriften i samband med dess 7o-ärsjubi-
leum . Företrädaren Tullberg förde pennan
när fem tioårsjubileet skildrades tjugo är tidi-
gare.

Tidskriften gavs ut med årlig löpande
paginering till och med 1974 . Därefter har
särskild paginering för varje nummer tilläm-
pats. An talet sidor har varierat starkt under
årens lopp . Gillberg hade oftast 32 sidor,
Tullberg 48-60 sidor, Forselius ibland hela
96 sidor och Persson i regel 64 sidor. Forma-
tet har också ändrats under årens lopp . I nr .
2, 1957 in fördes ett index till tidskriften för
ären 1937-1956. För tiden därefter saknas ty-
värr register; det finns ej heller någon årlig
innehållsförteckn ing.

RED A KTÖ R :

1937-1969: Ernst Gillberg
1969-1976: Sigurd Tullberg

(biträdande redaktör
frän n r. 7/1966)
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1976-1978: Stig Nordvall
1978-1994: Sven O lof Forselius

1994-: Morten Persson

U TG IV N I N G :

1937: ärg. 1:
1938-1980: ärg. 2-44'
1981-1994 : ärg. 45-58:

1995-: arg. 59-:

F O RMAT :

1937-1974 : 20 x 27 cm
1975-1981: 18 x 25 cm

1982-: 17 x 24 cm

F O RMAT :

15 x 22 cm

1-8
I -IO

1-5, 6/ 7, 8/ 9, 10-12
1-9

Fenix -post, 1938-1939

En kortvarig tidskrift var Fenix-post, vilken
utgavs av Internationella bytesfören ingen
Fenix genom dess sekreterare John Johans-
son i Malmö. Tidskriften publicerade nyhe-
ter och bytesannonser på svenska, tyska,
engelska och franska. O mfånget varierade
mellan 8 och 16 sidor. Utgivningen pågick
mellan oktober 1938 och juni 1939.

RE DA KTÖ R :

John Johansson

U TG I V N I N G :

1938: 1
1939: 2, 3/ 4

Scandinavia: philatelic and
correspondence club, 1938-1939

John S. Bohm och Walter Aronsson i Ma-
lung utgav fyra nummer av Scandinavia, som
var organ för "Filatelist och korrespondens-
klubben Scandinavia". I tidskriften , som ut-
kom med bidrag på svenska, engelska, tyska
och franska, var innehållet endast delvis fi-
latelistiskt. Det första numret utkom i okto-
ber 1938, de övriga i januari, april och juli
1939. I det andra numret fanns det bl.a. en
artikel om Lettlands frim ärken och i det
tredje numret kunde man läsa om nyutgiv-
na schweiziska frimärken . Eljest förekom
det ett fåtal frimärksannonser samt med-

lemslistor i varje nummer. Det första num-
ret omfatta de 18 sidor, de övriga 22 sidor.

RE D AKT Ö RE R :

John S. Bohm & Walter Aronsson

UT G I V N I N G :

1938: ärg. 1: 1
1939 : ärg. 2: 2 4

F O RMAT :

15 x 22 cm

Frimärket, 1939-1943, 1955-1960

Frimärket, som utgavs av Fören ingen Fri-
märks-samlaren, var en direkt fortsättning
av samma förenings stencilerade medlems-
blad Frimärkssamlaren (se ovan). Det första
numret av Frimärket utkom i oktober 1939
och avsikten var att ge ut 6 nummer per år,
dvs. ett nummer varannan månad . För att
markera att det rörde sig om en fortsättn ing
av föreningens tidigare publikation angavs
det första numret som "Arg. 5, Nr 5 (25)".
Ansvarig för den nya tidskriften var till en
början C arl G. Ljung crantz (1900-1952), som
senare blev redaktör för Svensk Filatelistisk
Tidskrift. H an efterträddes dock redan i april
1941 av H arald E. Norgre n (1900-1993).

Frimärket innehöll fören ingsangelägen-
heter, annonser från medlemmar och fri-
märkshandlare, frimärksnyheter, katalog-
och litteraturnyheter samt olika artiklar. Till
de regelbundna medarbetarna hörde N ils
Strandell, vars föredrag vid flera förenings-
möten publicerades i tidskriften . Sålunda
fick läsarna ta del av ämnen som "Norges
äldre frimärken", "Frimärket fyller hundra
är", "Frimärkena s 'kondition"', "D anmarks
skillingemissioner", "Bulgariens frimärken"
och "Monaco i filateliens tecken".

En annan bidragsgivare var Arvid Swärd
(1886-1961), en av eldsjälarna i fören ingen
Postm usei Vänner. H an presenterade b l.a.
Alma H edins donation till Postmuseum av
brodern Svens stora korrespondens. Vidare
medverkade Bo C astegren (1912-2002) med
artiklar om norska frimärken och Gustav G.
Gordon , som i en lång serie skrev om för-
falskn ingar. Dessutom publicerade redaktö-
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ORGAN FOR_FORENINGEN FRIMARKS-SAM LAREN

Årg. 5 Stock holm, December 1939 I Nr 6 (26)

ren artiklar som han översatt från bl.a. tysk
och engelsk frimärkspress. N är det sista
numret gavs ut 1943 rekommenderades
medlemmarna att i fortsättningen prenume-
rera på Nordisk Filateli, där föreningsangelä-
genheterna fortsättn ingsvis in fördes.

Tidskriften utkom ej under ären 1944-
1954, men i m itten av 1950-talet återupptogs
utgivningen . De första numren var stencile-
rade och i Aa -format, men snart nog, 1957,
gavs tidskriften ut med en ny omslagslayout
och i ett nytt, m indre, format än tidigare.
Redaktören Tage O lsinger (1905-1977) förfat-
tade själv flera artiklar. 1955 skrev han om 3
öre Lejontyp och året därpå ägnade han sig
åt H ollands första o tandade frimärken samt
de schweiziska lösenfrimärkena. Senare
skrev han om Kanalöarnas frimärken . Stäen-
de inslag i tidskriften vid denna tid var "O ss
emellan" och "Runt horisonten", rubriker
som samlade mindre notiser och reflektio-
ner samt "Axplock ur nyhetsfloran". Då och
då publicerades auktionsförteckningar och
tillhörande resultatlistor, liksom fören ings-
nyheter av olika slag. Andra skriben ter var
Gunnar H ellström, som skrev om postfö r-
hållandena i Yttre Mongoliet och ånyo Gus-
tav G. Gordon , som bidrog med "Frimärken
använda som pengar m .m . och omvänt".

Med det tredje numret 1959 fick tidskrif-
ten ett nytt, enklare omslag. De sista num-
ren innehöll kortare artiklar. I det allra sista
numret berättades om fören ingens jubi -
leumsutställning i Norra Latins lokaler i ok-
tober 196o och frimärkshandlaren Einar
Lundström erinrade om fören ingens bi ldan-
de 1935. Tidskrift en Frimärket upphörde med
utgången av 1960, men kom långt senare,
1977, att följas av FFS Bladet.

REDAKTÖ R :

1939-1941: C arl G. Ljungcran tz
1941-1943: H arald E. Norgren
1955-196o : Tage Ol singer

U TG IV N I N G :

1939 : ärg. 5: 5-6
1940 : ärg. 6: 1-6
1941: ärg. 7: 1-6
1942: ärg. 8: 1-9/10
1943: ärg.9 : 1-10

1944-1954 : ingen utgivn ing
1955: arg. 1o : 1-2 (stencilerade)
1956: ärg. 1: 1-2
1957: ärg.12: 1-8
1958: ärg. 13: 1-7
1959 : ärg. 14 : 1-6
1960: ärg. 15: 1-6

FO RMAT :

17 x 24 cm
17 x 25 cm
21 x 30 cm

M eddelanden från
Societe Internationale Philatelique, 1940

I början av 1940 inr ättades en svensk sek-
tion av Societe In ternationale Ph ilate liq ue.
Syftet med denna organ isation var att för-
medla adresser till frimärkssamlare och fri-
märkshandlare över hela världen . Förutom
föreningsangelägenheter publicerades upp-
gifter om filatelistiska tidskrifter och klub-
bar, varningar för oseriösa samlare samt re-
censioner av aktuella tidskriftsnummer.
Dessutom förekom någon enstaka filatelis-
tisk notis. Information lämnades även om
SIP:s annonsblad som skulle ges ut i en
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svensk upplaga. Totalt skulle 4o.0oo exem-
plar ges ut ; förutom den svenska, även eng-
elska, franska, tyska och spanska upp lagor.
De bägge numren omfattade 8 resp. 12 sidor.

Ansvarig utgivare var först K. G. Sandell
och därefter  A.  Johansson ; John Johansson i
Malm ö anges som redaktionssekreterare.
Denne hade tidigare utgivit Fenix-post.

REDA KTÖ R :

John Johansson

U TG IV N I N G :

1940 : 1-2

FO RM AT :

22 x 29 cm

Fri märks sam I aren, 1941-1945

Frimärkssamlaren startades i Stockholm som-
maren 1941 av Sigurd Tullberg. Tidskriften
var trespaltig och innehöll annonser från fri-
märkshandlare, frimärksnyh eter, förteck-
n ingar över svenska minnespoststämplar,
pristävlingar, råd om hur man skulle samla
frimärken , sam t p ropaganda för och artiklar
om frimärksutställn ingar i Sverige. Tullberg
berättade 1943 även om manuset till en fri-

märksfilm , "O m en mäktig papperslapp"
som spelades in av postverket för att använ-
das som förfilm på biograferna.

I novembernumret 1941 in fördes en arti-
kel med rubriken "Vem organ iserar ett lån-
bibliotek för filatelister?" och senare beröm-
des att N ils Strandells bibliotek köpts in till
Postmuseum . Regelbundet presen terades
också "Glim tar från Postmuseum". Dessut-
om uppmärksammades utställningen "Fri-
märket : från barnaår till silverhår" som ar-
rangerades i Postm useum i februari 1943. Att
ägna sig åt frimärkssamlande när man är in-
kallad till m ilitärtjänstgöring var även före-
mål för en artikel. Tullberg svarade ensam
för det mesta i tidskriften . Franz O bermul-
ler bidrog dock med ett par artiklar kallade
"Svenska avarter och nyanser" och berörde
även förfalskningar.

En bytesklubb startades inom tidskrif-
tens ram , likaså en brevkurs i filateli. Den
senare resulterade snart i boken "Frimärks-
samlaren". Även en serie med "småskrifter"
publicerades och presen terades i Frimärks-
samlaren. Tullberg skrev också en filatelistisk
krim inalnovell, "Frim ärksstöld i Solköping",
vilken publicerades i två nummer av tid-
skriften . Den följdes snart av den separat ut-

N:r 2 Dec . 4940

HI EID ID EILANID IEN

An svarig utgivare :
A. JO HA NSSO N.

Redaktio nssekreterare :

JO HN JO HANSSO N.

d re ss:
Fle nsb u rg sg at a n 8 b
M ALMO - Sverige.

TELEFO N 18 197

Postgirok onti :

St ockho l m • · • . 147516
Kö b e nh av n . , · .  249 96
Brux e ll e s  . .  6 0 0 0.2 7
ZORICH . • • VI I 28249
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givna deckaren "Mordet i frim ärksklubben".
Framgången med denna bok gav Tullberg
blodad tand och ledde till att han i fortsätt-
ningen skrev ett stort antal frimärksböcker.
Därmed fanns det in te tid att parallellt utge
en tidskrift , varför Frimärkssamlaren lades
ned. Snart nog engagerades Tullberg emel-
lertid som skribent i N ordisk Filateli.

Januarinumr et 1945 var egen tligen tid-
skriftens sista regelrätta nummer. De två sis-
ta numren om fattade endast fyra sidor, mot
normala 8 eller 12 sidor, hade ett väsen tligt
mindre format och presen terade nyutkom-
men filatelilitteratur.

RED A KTÖ R :

Sigurd Tullberg

UTG IVN I N G :

1941: 1-3

1942: 1-5, 5a, 6
1943-1944 : 1-6

1945: 1-3

FO RMAT :

1941-1945:1 22 x 30 cm

1945.2 15 x 2 2 cm
1945.3 15 x 2 0 cm

Käpphästen, 1941-1946

Tidskriften Käpphästen, som utgavs av Sam-
larförbundet Nordstjärnan , var en föregäng-
are till Samlarnytt. Ansvarig u tgivare var
Fritiof Björkman.

Det första numret av tidskriften hade

un derrubriken "Månadstidskrift för samlare
samt amatörer i teckn ing och måln ing". I
detta nummer in tervjuades Robert Ahlin ,
Nordstjärnans dåvarande ordförande. Re-
dan i det andra numret av Käpphästen an-
gavs dock att tidskriften var organ för såväl
Nordstjärnan som Svenska Bägskjutn ings-
förbundet. Innehållet handlade bl.a. om
bågskytte, tändsticksetiketter, reklammär-
ken , exlibris, mynt, medaljer och akvarell-
målning. Artiklar om filateli saknades helt.

Med 1943 ärs ingång fick tidskriften ett
nytt format och delvis ett nytt innehåll.
Bågskyttarna lämnade tidskriften, som fort-
sättn ingsvis helt och hållet blev Nord stjär-
nans forum. Tidskriften tog nu upp ännu
fler av medlemmarnas mycket vidsträckta
samlarin tressen : tennsoldater, sigill, gram-
mofonskivor, sedlar, receptkuvert, autogra-
fer, klockor, biljetter m .m . I ett nummer
presenterades t.ex. den legendariske skäde-
spelaren Benkt Åke Benktssons samling av
masker från olika länder. Med nr. 2 , 1943 in-
troducerades även frimärkssamlandet i
Käpphästen och denna hobby fick så små-
n ingom relativt stort utrymme.

En av de flitigaste medarbetarna i Käpp-
hästen var Arvid Swärd, som bl.a. samlade
m innespoststämplar och även porträtterades
i nr. 9/ 10 1944 . I nr. 6/ 7 1944 intro ducerades
en särskild frimärksspalt med nyheter och i
ett par tidskriftsnummer medverkade Thor-
sten Ingeloff (r989-1979) med artiklar om
svensk privatpost. I vissa nummer av tid-
skriften in fördes medlemsmatrikel, där även
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samlarintresse angavs.
I ett meddelande till Uppsala un iversi-

tetsbibliotek angav Fritiof Björkman i no-
vember 1948 att tidskriften ej utgavs under
1947 pga. "papperssvårigheter". Det som
åsyftades var den då aktuella pappersranso-
nen ngen .

REDAKTÖ R :

1941-1942: Fritiof Björkman
1943-194f Eric Ahlström
1945-1946: C arl-Axel Lindblom

UTG IV N I N G :

1941: ärg. 1: 1

1942: ärg. 2: 1-5, 6/7 8/ 9
1943: ärg. 3: 1-4
1944: ärg. 4 : 5-8 9/ 10, 1I

1945: ärg.5: 1/3, 4, 5/ 7 7/2
1946: ärg. 6: 8/ 9, 10-12

FO RMAT :

1941-1942:. 22 x 29 cm
1943-1946: 15 x  23  cm

M edlemsblad för
Föreningen Postmusei Vänner,
1941-1949

År 1941 återöppnades Postmuseum efter att
ha varit stängt under 1940. En evakuering av
museets samlingar hade in letts, men våren
1941 hade Generalpoststyrelsen efter på-
tryckn ingar från allm änheten beslutat att
öppna museet på nytt. Detta ledde även till
att museets vänförening fick nytt liv ; an talet
medlem mar steg från  35  till 80 på ett år. Sty-
relsen för vänfören ingen beslöt sålunda att
återuppta utgivn ingen av ett medlemsblad .

Det första numret av M edlemsblad f ör
Föreningen Postmusei Vänner utkom i decem-
ber 1941. Först i det andra numret återfinns
en uppgift om utgivare, Erik Lannge. H an
fortsatte att vara utgivare, eller snarare re-
daktör, ända fram till dess att tidskriften
upphörde 1949. Medlemmarna i vänfören-
ingen fick därefter i stället årsboken Postryt-
taren, vilken gavs ut med början 1950.

Innehållet i tidskriften , som oftast om-
fattade 8, men någon gång 12 sidor, hade

samma inr iktning som föregångaren Ny heter
från Postmuseum. Nya utställn ingar och ny-
förvärvade föremål presen terades, gåvor
från allmänheten noterades och frimärksny-
heter förtecknades. Stort utrymme ägnades
åt frimärksdonationerna från den generöse
svensk-amerikanen H ans Lagerlöf (1880-
1952). Vidare förekom det artiklar och noti-
ser om utländska postmuseer, uppgifter om
ny litteratur samt in formation om fören-
ingsmöten och föredrag i Postmuseum .

I septembernumret 1943 mindes redaktö-
ren den första postutställn ingen i Sverige,
vilken han själv hade arrang erat 4o är tidiga-
re. Förutom Lannge själv medverkade ofta
Paul Gerhard H eurgren och N ils Strandell
med längre artiklar. Den förre berättade
bl.a. om hästdiligenstrafik och den senare
skrev t.ex. om "Frimärket i allmänbildning-
ens tjäns t" och om museets filatelistiska bib-
lio tek. Georg Menzinsky (1907-1981) medver-
kade med en artikel om bandmärken och
Alf H edmar (1917-2002) skrev om franko-
stämplingsmaskiner.

REDAKTÖ R :

Erik G. Lann ge

UTG IV N ING :

1941. 1
1942: 1-4
1943:.1-4
1944 : 1-4
1945: 1-4
1946: 1-4
1947: 1-3/4
1948: 1-3/4
1949: 1-4

FO RMAT :

17 x 24 cm

Filatelia:
tidskrift för fri märkssamlare, 1942-1962

Frimärkshandlaren Gösta Sahl in (1886-1962) i
Stockholm utgav tidskriften Filatelia under
två perioder. Tidskriften utkom först under
ären 1917-1920 i ett större format, 2 2 x 27 cm .
Efter ett längre uppehåll återupptog Sah lin
utgivn ingen 1942 och lät då tidskriften få ett
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FILAT ELIA
N r 5 December 1948 I Årg. 10

mindre format, 15 x 21 cm och ett omfång
pa 16-32 sidor. 1948 angavs upplagan till
3 .0 0 0 ex., varav 1.200 gick till prenumeran-
ter.

Tidskriftens innehåll utgjordes bl.a. av
Sahlins egna annonser, litteraturanmälning-
ar, frimärksnyheter, varningar för förfalsk-
ningar och en brevlåda med frågor från läse-
kretsen , vilka numrerades löpande. Sah lins
egna reflexioner infördes i spalten "Passa-
den", medan små kåserier och dagsaktuella
frågor togs upp i "O ss filatelister emellan".
Bland Sahlins artikelserier märks "Bakom
Postverkets kulisser" - t.ex. in tervjuades fri-
märksgravören Sven Ewert 1949 - och "Sam-
la klokt". Mot slutet av sitt liv, under åren
1958-1962, nedtecknade Sahl in minne sbilder
i den mycket läsvärda serien "Livet ej endast
en dans pa 3-skillingar", som omfattade 23
artiklar.

Till tidskriften knöt Sah lin en lång rad
mycket kompeten ta artikelförfattare. Främst
bland skriben terna var Nils Strandell, som i
första hand b idrog med långa och initierade
artikelserier som "Strövtåg b land Sveriges
frim ärken" (1945-1951), "Förfalskare - för-
falskningar" (1952-1954) och "Stockholmi a 55"
(1955-1956).

Andra bidragsgivare var Sven Åkerstedt
(1904-1977) som bl .a. skrev om SF: s hand-
bok och om de svenska militärmärkena,
Ake O h!marks (1911-1984) som und er ären
1955-1957 berät tade om "Danmark, kungarike
i tusen är", vidare N ils Färnström, Gunnar
Sandberg (1905-1990), Paul Gerhard Heur-
gren , Einar Wockatz (1890-1961) - om vapen-
märkenas perforering, Gilbert Svenson

(1919-1987) och Finn H olmberg (1900-1984).
En lång artikelserie var "Jo rden runt för en
penny" av författaren Gösta Wiren , ur-
sprungligen ett rad ioföredrag.

Som redaktör var Sahlin orädd och snar
att avslöja sådan t som var skad ligt för fri-
märkssam landet. Sålunda gick han t .ex. i
härnad mot den olämpliga fastsättaren
"Postfrisk n r. 1", men även all annan slags
oredlighet inom frim ärkssaml andet. Atskilli-
ga av hans artiklar och notiser avslöjade
stölder och förfalskn ingar eller varnade för
skumraskaffärer och lurendrejerier bland
samlare och frimärkshandel. I tidskriftens
sista nummer (ror) in fördes Rolf-Bertil Ek-
lunds (f. 1919) erkännsamma minnesord
över Gösta Sahlin , alias "Salle" och hans
gärning.

RE DA KTÖ R :

Gösta Sah lin

UTG IV N I N G :

1942: arg. 4 : I + 1A
1943: arg. 5: 1-4

1944-1962: ärg. 6-24 : 1-5

F O RMAT :

15 x 21 cm

Etikett en och M ärket:
tidskrift för samlare, 1943-1948

Internationella Samlareförbundet Skandia
(I.S.S.) hade under namnet Kamraternas
Samlarefö rbund (1901-1909) bi ldats i Malmo
i september 19or och kom att i huvudsak
verka i Sverige, D anmark och Norge, men
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fick medlemmar över hela världen . Mellan
1908 och 19n utgav man Skandia. 1943 inled-
des utgivningen av en ny tidskrift , Etiketten
och Märket, vilken utgavs av Robert Ahlin ,
inledningsvis med Arne H ässler och Sture
Sjöberg i redaktionen . Den senare medver-
kade som skriben t fram till dess att tidskrif-
ten upphörde med utgången av 19.48. Efter-
följaren till Etiketten och M ärket blev Skandia
News, som dock endast utkom med två
nummer under 1949.

Medlemmarna i Skandia in tresserade sig
for allt slags samlande, såsom autografer,
biljetter, exlibris, insekter, julm ärken , mynt,
polletter, tennsoldater, tändsticksetiketter,
utställningsmärken och vykort, men även
frim ärken . Detta präglade även innehållet i
tidskriften . Förutom medlemsannonser och
förteckn ingar över medlemmar med deras
samlarområden angivna, publicerades artik-
lar om bl.a. tändsticksetiketter, etiketter till
grammofonskivor, maximumkort och ut-
ställningsmärken . Ett annat exempel är en
serie artiklar om konstnären Arthur Sjö-
grens produktion av exlibris. Dessutom
gjordes en katalogisering av svenska utställ-
n ingsmärken . Andelen artiklar om frim är-
ken och angränsande områden var dock re-
lativt dominerande. Flera av dem var förfat-
tade av utländska bidragsgivare, ibland pub-
licerade på engelska. Frim ärksnyheter pre-
senterades regelbundet, aktuella svenska
minnespoststämplar avbildades och det
förekom även ett par artiklar om feltryckta
rek-etiketter.

Frim ärkshandlaren Franz O bermuller b i-
drog med "H ur värderar man en frimärks-
sam ling" och "Frim ärkspsykologi under
världskrig", vilken handlade om propagan-
dafrimärken . Den samtida svenska lokal-
postverksamheten blev föremål for flera bi-
dra g, bl. a. av Gunnar Trönnb erg (1904-1985),
som också katalogiserade dessa. Ett mer fan-
tasifullt b idrag var "På postkontoret år
2000", vilket kunde läsas under 1946 och
hade medlemmen Mosse Kimmoun i Alge-
riet som upphovsman .

Bland medlemmarna fanns frimärkssam-
lare och -handlare som Hjalmar Zacco
(1869-1961), Th or Allard (1895-1970), Axel Ed-

vard Bolling, H ugo Sjöberg, Herman
Schultz-Steinh eil (1895-1976), Einar Lun d-
ström, Bo Grenstedt (1916-1982) och H enry
Jägholm (1918-1990).

RE D A KTÖ R :

1943-194: Arn e H ässler & Sture Sjöberg
1946-1948: Rob ert Ahlin

1948: Ruben Nordfors

UT G IV N I N G :

1943: arg. 1: 1-5
1944 : ärg. 2: 1-9
1945: ärg. 3: 1-3, 4/ 5, 6-8
1946: ärg. 4: 1, 2/3, 4/ 5, 6, 7/8
1947: ärg. 5: 1/ 2, 3/ 5, 6, 7/8
1948: ärg.6: 1, 2/3, 4-6

F O RMAT :

18 x 24 cm

S.F.B.:
Svenska Frimärksbytesföreningens
medlemsblad, 1943-

Svenska Frimärksbytesforeningen startade
sin verksamhet 1929. Urvalssänd ningar till
medlemmarna, bytesmöten samt auktioner
var redan från början hörnpelare i förening-
en . I januari 1943 utgavs det första numret
av S.F.B. med undertiteln Svenska Frimärks-
by tesf öre ningens medlemsblad. Redaktör och
ansvarig utgivare var till en början Gösta
Cedergren (1892-1970), som dock sna rt efter-
träddes av Runo Cederqvist (1908-1977), til l
professionen journalist. Cederqvist var an-
svarig utgivare t.o .m . 1960, da han efterträd-
des av Rolf-Bertil Eklund . Eklund utsågs
1946 till föreningens vice ordförande och
blev 1949 ord förand e i SFB. Från 1950 var
Runo Cederqvist även redaktör for Fri-
märksny tt (se nedan).

Utmärkande for medlemsbladet är att
det alltid saknat kommersiella annonser och
att fören ingens auktioner fortlöpande publi-
cerats. Bytesverksamheten , auktionslistor,
och in formation om cirkulationssän dn ingar
var ständigt återkommande inslag. Nya ka-
taloger recenserades fortlöpande under lång
tid . Under de första åren var de införda ar-
tiklarna sällan längre än en sida och hade
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ofta karaktären av notiser om t.ex. filatelis-
tisk frankering, avstämplingar m .m ., men i
slutet av 1940-talet publicerades längre bi-
drag, ibland över flera nummer. Sålunda bi-
drog t.ex. Einar Wockatz 1948 med ett par
artiklar om de svenska vapenfrimärkenas
perforering och tryckn ing. Ett par föredrag
av N ils Strandell återgavs i tidskriften , 1946
"Filatelistiskt från Tsarryssland" och 1948
om "Englands första Georg V-märken".

C arl G. Ljungcran tz skrev i ett par num-
mer om "Marginaltryck på Nordiska länder-
nas frimärksark" och Per Sjöman (1905-1974)
berättade om Londonutställn ingen 1950.
Även de stora utställn ingarna i Stockholm
1955 och Helsingfors 1956 refererades i tid-
skriften . Ytterligare en skriben t var Sten Ber-
ger (1898-1983) som ett par gånger skrev "Kul-
turh istoriska glim tar från evenemang med
svenska tillfållighetsstämplar".

Redaktö ren Philip von Krusenstierna
(1910-1980) berätta de i en lång serie artiklar
under ären 1953-1956 om "Portugals relief-
präglade frimärken". Ett bidrag från 1955 om
"Variationer i O scar Il -typen : en studie av
valörgravyren" hade irländaren Kenneth 0 .
Beales som upphovsman och något år sena-
re berättade N ils Westberg (1873-1967) om de
14-tandade ringtypsfrimärkena. "H ollands
två första frim ärken" beskrevs 1957 ingående
i tre artiklar av N . Woensdregt. Eljest skrev
styrelsens medlemmar de flesta bidragen ,
t.ex. Rolf-Bertil Eklund om hur man skulle
montera frimärken i album och Philip von
Krusenstierna om litografiskt tryck.

Vid 1960-talets början avtog antalet artik-
lar i medlemsbladet, för att efter några år
nästan helt upphöra. S.F B. blev då mer ett
sätt att genom auktionslistor och förenings-
nyheter hålla kontinuerlig kontakt med
medlemmarna. Att kunna erbjuda sina
medlemmar urval och auktionstillfållen hör
dock till det viktigaste inom en frimärksför-
enmg.

I S.F B. nr. 9/ 10 1954 återfinns en histo rik
över fören ingens första 25 år. Löpande num-
rering in fördes 1951.

REDA KTÖ R :

1943-1944 : Gösta Cedergren
1944-1953: Runo Cederqvist

från sep t 1951 blott ansv. utg.
1953-1960: Ph ilip von Krusenstierna
1961-1996: Rol f-Bertil Eklund

(ansv. utg.)
1996-: uppgift saknas

U T G IV N I N G :

1943: arg. 11 (provnummer), 2-7
1944-1946: arg. 2-4 : r-ro

194T ärg. 5: 1, 2/3, 4-8
1948: ärg. 6: 1/ 2, 3-8, 9/ 10
1949: årg. T 1/ 2, 3-8
1950'. årg. 8: 1, 2/3, 4/ 5, 6-8
1951: ärg. 9: 1/ 2, 3/4, 5, 6/ 7, 8/ 9, ro
1952: ärg. ro: 1/ 2, 3/4, 5/ 6, 7/ 8

1953-1954: ärg.n -12: 1/ 2, 3/4, 5, 6/7 8, 9/ ro
1955: ärg. IT 1/ 2, 3/4, 5-6, 7/8
1956: ärg. 14: 1/ 2, 3/4, 5, 6/ 7 8/ 9
1957: arg.  If  1/ 2, 3/4, 5, 6/7
1958: årg. 16: 1/ 2,  3/4, 5, 6/7, 8/9
1959'. ärg. 17: 1/ 2, 3/4, 5, 6/ 8, 9/ ro
196o: ärg. 18: rh , J-5
1961: ärg. 19: 1-4
1962: ärg. 20 : 1-2

1962:3 (167) utko m ej
1963-1964 :

1965:
1966:
1967:
1968:

1969-1973: arg. 27-31:1-3
1974 : arg. 32: I-2

1975-1982: arg. 33-40 : 1-3
1983-1988: ärg. 41-46: 1-4

1989: ärg. 47 : 1-3
1990 : ärg. 48: 1-4

1991-1995: ärg.49-53: 13
1996: ärg. 54: I (275), 3 (276)

1996:2 utkom ej
1997-19 98: ärg. 55-56: 1-3

1999-: arg. 57: 1-2

FO RMAT :

15 x 21 cm

arg. 22: 13
ärg. 23: l-2
årg. 24 : 1-4
ärg. 25: 1-3
årg. 26: 1-4
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Frimärks-Bladet, 1945-1955

Tidskriften  Frimärks-Bladet,  med undertiteln
Tidskrift f ör fr imärkssamlare,  grundades av
Arne Sanden (1916-1987). H ans avsikt var att
fylla tomrummet efter den nyligen nedlagda
Frimärkssamlaren,  som hade givits ut av Si-
gurd Tullberg. Det första numret av den nya
tidskriften utkom i septemb er 1945. Om-
fånget var i allm änhet 20-24 sidor, men

stundom hela 36 sidor. Sanden förblev utgi-
vare fram till slutet av 1951, då hans anställ-
n ing som avdeln ingschef på Frimärkshuset
Engros AB blev alltför tidskrävande. Ny re-
daktör blev H arald Almkvist (1907-1985) som
på tidskriftens omslag in förde underrubri-
ken  "organ f ör fr i, obunden fl atelistisk propa-
ganda och diskussion ""  Samtidigt lanserades
mottot : "Frim ärkshobbyn tjänar samhället".

Frimärks-Bladet  innehöll oftast många

trivatpostir ken (@e art . l sid .

U R I N N E H Å L L E T ,

Ingenjör H ilding Falk, S andviken:
Privatpostmärken

Gösta K ockum, M almö :
Om de ftt leva

Sp o rtmärkesspalt Luftpostny tt Insändare Fri n
klubbarna N otiser Annonser m. m

Argäng 10 Pris 75 öre Mars 1954
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kortare artiklar, uppgifter om nya svenska
frimärksutgåvor och minnespoststämplar
samt annonser från såväl frimärkshandlare
som enskilda samlare. Efter hand blev tid-
skriften även organ för ett flertal frimärks-
föreningar, bl.a. Föreningen Frimärks-samla-
ren .

Det allra första numret in leddes med
"Frim ärkssam larnas paradmarsch", men
även ett filatelistiskt korsord, något som
blev ett stående inslag. Andra återkomman-
de avdelningar var "Postal humor" och litte-
raturanmäln ingar.

Bland art iklarna i de första numren
märks "Stämpelmärken ett intressan t sam-
larområde" av H arald O lander i finländska
Björneborg och "Sveriges helsaker" av Folke
Landstrom (1912-1961). Denne skrev även om
frimärksalbum . Vidare kunde man i flera
nummer läsa om Fille Kneps frimärkssam-
ling. "Norsk krigspostalia" under andra
världskriget beskrevs av H arry H ansson
(1918-2004), medan andra artiklar handlade
om så vitt skilda ämnen som frankostämp-
lar, p residen t Roosevelt på frimärken , maxi-
mafili och aktuella frimärksutställningar.

Med början 1948 och under flera år
framåt skrev Votele O rg (1901-1979) ingäende
om frimärksutgivn ingen i Estland och re-
daktören skrev vid denna tid bl.a. om
"Svenska nytryck och eftertryck". En flit ig
b idragsgivare var signaturen  A. T. Beson
som i slutet av 1950 skrev om Ö sterrikes för-
sta frimärken . I samma numm er refererades
även Fören ingen Frimärks-samlarens utställ-
ning i Kungshallen i Stockho lm . Ett ofta
återkommande inslag var "Luftpostnytt",
med Georg Lindman som upphovsman.
Under 1953 presen terade han även en preli-
minär prissättn ing för svensk luftpost. En
annan flitig skribent var Jarl Pettersson , som
bl.a. skrev om "Sveriges äldsta stämpelmär-
ken" i ett par nummer av tidskriften under
1951. Ivan Adler (1913-1993), kännaren av Eti-
op iens frimärken , tillhörde snart också med-
arbetarna och bidrog med ett flertal artiklar.

Under H arald Almkvists redaktörstid
tillkom något fler motivartiklar; bl.a. med-
verkade motivsamlaren C arl-O lof Enhagen
(1921-2006) m ed "Sportfrimärkesspalten" Fie-

ra artiklar av utländska bidragsgivare inför-
des också. I slutet av 1953 p resen terades fri-
märksgravören Sven Ewert, som då firade
25-ärsjubileum som frimärksgravör.

Motivsamlandet behandlades i början av
1954 under rubriken "Kulturfilateli och mo-
tivsamlande" av Sölve O ssiann ilsson och i
samma nummer skrev Erik Wah lström om
förfalskn ingar av Fin lands ovalfrimärken .
Den svenska lokalposten behandlades av
Hi lding Falk (1899-1969) och Georg Lindman
publicerade en serie med prisno teringar av
svenska förstadagsbrev, vilken slutfördes i
tidskriftens sista nummer. Frimärks-Bladet
uppgick i början av 1955 1N ordisk Filateli (se

N F 19553).

RED A KTÖ R :

1945-1951: Arne Sanden
1952-1955: H arald Almkvist

UTG IV N I N G :

1945: ärg. 1: 13
1946-1948: ärg. 2-4 : 1-6

1949: ärg.5: 1-7
1950 : ärg. 6: 1-6, 6'/2, 7-10

1951-1954 : arg. 7-10 : 1-10
1955: arg. 1 :1

FO RMAT :

1945-1952:6: 17 x 24 cm
1952.7-1955: 18 x 25 cm

Fri märksnytt:
t idskrift fö r fi latel ister, 1945 -1954

När det första numret av Frimärksny tt ut-
kom i jun i 1945 skrev tidskriftens redaktör
och ansvarige utgivare Georg Wall: "Nyhe-
ter är a och o för en sam lare. Får han in te
kon takt med dem , riskerar han att känna sig
som innehavare av ett filatelistmuseum i
stället för en levande frimärkssamling."

Det var sålunda frimärksnyheter som
Wall ville delge sina läsare i första hand .
Tidskriften in nehöll även aktuella notiser
och den stående spalten "Frågor och svar".
Dessutom in fördes även en hel del annon-
ser och offerter från olika frimärkshandlare,
bl.a. Frimärkshusets första o ffert i bö rjan av
1947, sam t uppgifter om ny litteratur och
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Bi lar a : Bildm pp il ll anbndsa uktion.

.  F E B R U A II U SS

r l talog öve r
ANBUDSAUKTION n:r 1
S VERIGE : II at. I ask.b:co, 22 st. I et. II at. 8 sk., 14

24 sk., vapentyp ost.eutalla  o. 4-block, 55- 0.

pi hela brev, sillsynta provtryek, in
stiimplar, m. m.

NORGE: v er200 st. n:r t, vullllud 4-ltrlp,
4-bloek, »dubbelfot», »eraeked plate , m. m., m,

VRI GA LANDER: HIkt representerade.

rb k artetek
Ea praktisk nyhet forsamlare, se sid. 29.

fick an "
Gör sitt segertag bland samlarna, se aid. 31.

Norden-album
kan förvirvas till nedsatt pris nu, se sid.  3Z.

nya minnespoststämplar.
Artiklarna var o ftast korta och stundom

undertecknade med signaturer, varför upp-
hovsmännen kan vara svåra att identifiera.
En av de flitiga medarbetarna var signaturen
"Kerc.", som bl.a. skrev om Frankrikes och
H ollands tidiga frimärken och ofta publice-
rade sig under rubriken "Ur egen och
andras fatabur".

Bland innehållet i de första numren
märks en artikel om den norska legationens
kon tor i Stockholm , en in tervju med post-
museidonatorn H ans Lagerlöf och ett bi-

drag om den finska Vasaemissionen från
1918. Under 1946 publicerades en artikelserie
av Erik Wahlström, kallad : "Finlands
em issioner i rysk typ 1901-1917".  En  annan
skriben t var N ils Strandell, som publicerade
ett par av sina föredrag, bl.a. ett kallat "Fila-
telistiskt från Tsarryssland" (i september
1946). Aven Sven Åkerstedt bidrog och hade
under ären 1947-1948 en läsvärd serie om de
svenska frimärkstecknarna - Einar Forseth ,
O lle Hjortzberg, Torsten Schonberg, Sven
Ewert, Ture Tideblad och Arthur Johansson
- sam tidigt som han övertog redaktö rsskapet
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och b lev ansvarig utgivare för tidskr iften .
Ett av hans stående inslag var en spalt kal-
lad "Jorden run t".

I sep tem ber 1948 lanserades ett förslag
om sven ska m askin stäm plar m ed tu ristp ro-
pagan da in till datum stämpeln , efter utl än d-
ska föreb ilder. En rad in tressan ta förslag till
sådana publicerades också. Annat som ock-
så o fta förekom var notiser om dubbe lpräg-
lingar och varian ter hos svenska frimärken .
En nyupptäckt raritet rapporterades av N ils
Strandell i jan uari 1949, näml igen ett o tan-
dat exemplar av sex skilling banco , vilket
frimärkshandlaren E. W. Larsson (1895-1997)
kom m it över och n u hade till försäljn ing.
Stran dell skrev några år senare, 1952, om ny-
trycken av de svenska skillingban cofrim är-
kena.

I m aj 1949 innehöl l tidskriften en artikel
m ed titeln "O lika slags baktryck på våra
svenska frimärken" av signatur en "Tim ." En
annan b idragsgivare till tidskriften var den
kän de Fin landssam laren Gösta von Möller
(1895-1964) som skrev o m de finska serpen-
t in tandade frim ärken a. Till b idragen i tid-
skriften h örde även varningar för falska gu la
treskillingar. Vidare följde m an noga u tställ-
n ingar och aktiviteter vid Postm useum .

1950 ersattes Sven Åkerstedt som redak-
tö r av Runo C ederqvist, sam tidigt som fri-
m ärkshandlaren E. W. Larsso n b lev ansvarig
u tgivare. C ederqvist var dessu tom redaktör
för S.F.B.: Svenska Frimärk sbytesföreningens
medlemsblad. Ann on ser, o fferter och anbuds-
auktioner (tota lt 13 auktioner) från Larssons
frimärksfirm a h ade under flera år haft en
fram trädande p lats i Frimärksny tt. N u blev
snabbt det redaktionella m aterialet allt tun-
nare och från ärsskiftet 1952-1953 var tidskrif-
ten utan redaktör och enbart en försälj-
n ingskanal för E. W. Larssons frim ärkshan-
del.

REDAKTÖ R :

1945-1947: Georg Wall
1947-1949: Sven Ake rsted t
1950-1953: Runo C ederqvist

UT G IV N I N G :

1945: ärg. 1:1-6
1946: ärg.2:1-8

1947: ärg. 31-8
1948: ärg. 4 :1-2,  3/4, 5-8
1949: ärg.51-2, 3/4, 5-6, 7/8
1950 : ärg. 6:1-6
1951: ärg.7:1-6
1952: ärg. 8:1 -2, 3/4
1953: ärg. 9:1/ 2,  3-5
1954 : ärg. 1o :1/ 2

FO RMAT :

15 x 23 cm

Frimärksbörsen, 1946, 1950-1963

D et första num ret av Frimärksbörsen, m ed
un derrubriken Filatelistiskt annonsorgan, ut-
kom i m ars 1946. Utg ivaren Sven M öller i
Falkenberg fram hö ll där att den nya tidskri f-
ten sku lle fylla behovet av "en speciellt an-
n onsbetonad tidskr ift för frim ärkssam lare".
Därutöver sku lle även filatelist iska artiklar,
nyhetsanm äln ingar, en frågelåda och täv-
lingar förekom m a. Utgivn ingen sku lle om -
fat ta sex n um m er per år, pub licerade i
februari, m ars, april, oktober, novem ber och
decem ber. D et första året u tkom fem n um -
m er, vardera o m fattande ått a sidor och h u-
vudsakligen in nehållande an nonser.

Efter några års uppehåll återupptogs ut-
givn ingen av Frimärksbörsen i sep tem ber
1950. Logoty pen var den sam m a som t idiga-
re, men det första n um ret num rerades likväl
so m årg. r, nr . r. Redaktör var so m tid igare
Sven M öller, m en bakom u tgivn ingen stod
frimärksh an dlaren och ka talogutgivaren
Sven-Ol ov Westinson (1928-1989) i Sporda,
frän 1957 verksam i Forsheda. Tidskriften
fick nu även un derrubriken Filatelistiska
meddelanden från hela världen.

Tidskriften p resen terades nu som Firm a
0 . Westinsons kundtidn ing och inn ehöll i
synnerhet firmans an nonser och nyh etsan-
m äln ingar, m en även kortare artiklar och
n otiser. Främ ste skriben t var Sven M öller,
som b l.a. rapporterade om Stockh olm ia 55,
m en även sign atur erna M r. Sco tt och S. Fal-
ken b idrog. Bland de stående inslagen fanns
"O bserverat och no terat" sam t "Kvistigt och
lustigt".

M ånga artiklar h andlade om m otivfri-
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märken, sannolikt som ett led i firmans för-
säljnin g av frim ärkssatser, och bland skri-
ben terna märktes C arl-O lof Enhagen , som
ofta skrev om sportfrim ärken . Vid årsskiftet
1955-1956 introducerades den tecknade figu-
ren "Frimärks-Kalle", som skapades av den
legendariske skämttecknaren Torvald Gahlin
(1910-2006), men hans bidrag blev dock få.

I det fjärde numret frän 1956 presen tera-
de tidskriften en sensation . Ett brev med ett
4 skilling bancofrimärke som - vad det ver-
kade - stämplats i Uppsala dagen före utgiv-
n ingen hade upptäckts och man undrade
om en ny raritet hade kommit i dagen . Med
nummer 4, 1958 introducerades en ny serie,
"H ur blev jag frimärkssamlare?", där samlare
i läsekretsen skrev om sin hobby. De sista
två åren utgjordes de stående inslagen av
"Frågespalten", "Nytt fr motivsamlaren",
"Sportfrimärkesspalten" sam t "O bserverat"
och "Saxat". Under rubriken "Post och fri-
märke" berättade dessutom Sigurd Tullberg
under ären 1961-1963 i en serie artiklar om
det svenska postverkets h isto ria. Tidskriften
omfattade 8-24 sidor. Dess sista år präglas av
bättre layout och mer redaktionellt material.

RE DA KTÖ R :

Sven Möller

UT G IV N I N G :

1946: årg. 1:1-5 undertitel
"Filatelistiskt annonsorgan"

1947-1949 : ingen utgivn ing
1950 : ärg. 11-2
1951: ärg. 2:1-2, 3/4, 5-6
1952: ärg. 3:1-3, 4/ 5,  6
1953: ärg. 4:1-2, 3/4, 5/ 6
1954 : arg. 5:1-5
1955: ärg. 6 1,2/3(4 ?)
1956: ärg. 7:1-4
1957: ärg.8:1-5
1958: ärg. 9:1-5
1959 : ärg. 1o :1-4
1960: ärg. 1 :1/ 2, 3-5
1961: ärg. 12:1-4
1962: ärg. 13:1-3
1963: ärg. 14:1-3

F O RMAT :

1946-196o : ung. 14 x 21 cm
1961-1963: ung. 15 x 21 cm

Samlarnytt : tidskrift för samlare, 1947-

Som en efterföljare till Käpphästen inledde
Samlarfö rbundet Nordstjärnan utgivningen
av Samlarnytt 1947. Innehället i tidskriften
har under alla år tagit upp alla tänkbara
samlingsområden och aspekter på samlande
överhuvudtaget. Särskilt vapen , exlibris,
mynt, tenn , nålmärken , dockor och tänd-
stickshistoria har varit flitigt behandlade. Då
och då har art iklar med filatelistisk in rikt -
n ing även publicerats. En sådan artikel in-
flöt redan det första året, då den finländske
filatelisten Erkki Arvid Hellman skrev om
"De finska båtstämplarna". Kort därpä kun-
de man läsa om dubbelpräglingar hos ett
frimärke av typen Gustaf V profil höger.

I början av 1949 berättade Hjalmar Zac-
co filateliminnen i två nummer under rubri-
ken "Filatelifarbrorn förtäljer". Två år senare
berättades om Karl H auptmann , som gjort
en s.k. frimärksalmanacka med stämpelav-
tryck från alla dagar under perioden 1885-
1909. Kort därpå skrev dansken Poul Ny-
holm om "Forulykkede danske breve", dvs.
crashpost. Samma ämne behandlades av Ar-
vid Swärd i ett par nummer 1957. Tvä är tidi-
gare, 1955, skrev Sven-O lof Sandberg om
"Förfalskarnas konung", dvs. Jean de Spera-
ti. 1956 infördes en artikel om förslag till ett
världspostfrimärke, som ursprungligen hade
publicerats i den tyska Sammler-Dienst.

En filatelispalt skapades av Arvid Swärd
1959 och en kort tid senare bidrog Ivan Ad-
ler med ett par artiklar om etiopisk frimärks-
och posth istoria. 1961 övertog Adler filateli-
spalten och tre år senare skrev han en artikel
om Etiop iens post och frimärken . Filateli-
spalten upphörde mot slutet av decenn iet.

Ar1972 infördes artiklar av Eric Kjellberg
om att samla reketiketter och "Svenska järn-
vägsmärken" av Esbjörn Janson . Den senare
kunde i n r. 1 frän 1976 även berätta om
"Svenska mässans brevmärken". 1980 upp-
märksammades utställningen "Eesti Post"
på Postm useum . Även därefter har flera av
museets utställningar blivit uppmärksam-
made.

I början av 198o-talet äterkom filateli-
spalten några gånger, bl.a. med ett par bi-
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drag av Ivan Adler, m en därefter har filateli-
artiklarna nästan uteblivit. Filatelispalten
återupplivades dock på nytt av Bernt Friden
2000 , o fta m ed frimärksnyheter från
Sverige, Fin lan d och Åland . Med n um m er
1991:8 firades Saml arförb undet N ordstjär-
nans 50-årsjub ileum , varvid tillbakab lickar
på verksam h eten företogs. Medlem san talet
var då drygt 5. 0 0 0.

RE D AKTÖ R :

1947: Jö ren Svinhufvud  (nr.  1)
1947-1951: Eric Kjellberg
1952-1953: Th ord O lsson
1953-1954: Bert il Rudem alm
1955-1966: Eric Kjellberg

1966: Birgitt a & Rolf Rundström
1975-1978: Rolf Rundströ m
1978-1981: Birgi tta Rundst röm
1981-1989 : Wil helm Wahrenberg

1990 : Barbro Ergetie
1990-1999 : O lle Andren
1999-2003: Jyrki Jannerm an

2003-2006: Bernt Friden
2006: vakant n r. 3-5, 2006

20o6-: Ni cklas Vulcan (t. f.)

UT G IV N I N G :

1947: ärg. 1: 1-6
1948: ärg. 2: 1-6, 7/ 8

1949-1950 : ärg. 3-4 : 1-6
1951: ärg. 5: 1/ 2, 3-6
1952: ärg. 6: 1/ 2, 3-5, 6/ 7 8
1953: ärg. 7: 1-3, 4/5, 6/ 7
1954: ärg. 8: 1/ 2, 3-4, 5/ 6, 7
1955: ärg. 9 : 1/ 2, 3/4 , 5-8
1956: ärg. 10 : 1/2, 3,  4/ 5,  6-8
1957: ärg. 1 : 1/ 2, 3/4, 5/ 6, 7/ 8,

9, 10 / 11

1958-1966: ärg. 12-20:
1/ 2, 3/4, 5/ 6, 7/ 8, 9/ 10, 1 / 12

1967-1969 : ärg. 21-23: 1-5
1970 : ärg. 24: 17

1971-1987 : ärg. 25-41: 1-10
1988: ärg. 42: 1-5, 6/ 7, 8-10

1989-: ärg. 43: 1-10

F O RMAT :

15 x 21 cm

Sveriges Filatelistförenings
Ungdomsblad, 1947-1952

D en första sven ska filatelistiska tidskriften
som vän de sig till frimärkssam lan de ung-
dom ar över h ela Sverige u tkom m ed sitt
första n um m er i oktob er 1947. Som redaktö r
och ansvarig u tgivare för Sveriges Filatelist-
Före nings Ungdomsblad sto d Gilbert Sven son
i Lund , långt senare ch ef för Postm useum i
Stockh olm . Syftet m ed den nya publikatio-
nen var at t knyta sam m an ungdom savdel-
n ingarna inom Sveriges Filatelist-Fören ing.
D en nya p ublikatio nens om fång var un der
de första åren mycket b lygsam t, en dast 4
sidor.

I sin p rogram förklaring angav Svenson
bl.a. "Frim ärkssam landet skall vara en den
friaste av alla hobbys. D u har rätt att speci-
alsam la N orden , eller Sverige, eller en dast
våra ban dfrim ärken . M en du h ar sam m a
rätt att sam la C en tralam erika eller Britt iska
Ind ien eller vilket an nat om råde som helst.
D u behöver in te en s sam la varje lan d för sig
komplett och m ed frimärken a uppsatta i
den ordn ing, de u tkom m it."

Till de ståen de ins lagen hörde rapporter
om verksam heten vid SFF:s ungdom savdel-
n ingar run t om i landet . Vid sidan av G il-
bert Sven sons bidrag skrevs ett flert al artik-
lar m ed rubriken "Sport och id rott på fri-
m ärken " av C arl Filip Borgh (1905-1994),
som vid denna tid förestod SFF:s ungdom s-
avdelning i M alm ö . O fta p resen terades ny-
u tgivna frimärken från o lika län der. Blan d
bidragsgivarna fan n s även Ture H eed (1913-
1993) och Åke W ih lborg. D en senare efter-
trädde dessutom Svenson so m redaktör från

1950 .
Redan Gilbert Sven son hade rapporterat

från u tlän dska frim ärksu tställn in gar i Paris
och Bryssel 1949 och W ih lborg fortsatte
m ed detta året därpå m ed referat från
världsu tställn ingen i London . Vid denna tid
in leddes även en lång serie om N orges fri-
m ärken , författad av Lars Larsson . H an
skrev även om Ö sterrikes fö rsta frim ärksu t-
gåva.

Med det första num ret 1951 fick tid skrif-
ten en helt ny och m odern layout, samti -
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SVERIGES
FILA TELIST-
FöRENINGS
UN GDOMSBLAD

U R I N N E H Å L L E T

Några ord om vat tenmär ken,
tandning, kont rollbokstäver
och plåt ning

Resultatet av pristävlingen
"Hur filatelien förenar
nationerna"

Jan Andersson:

Walt Whitman

1952 års nordiska
fr imärksnyheter

N+ 3 - 4 1952
SLUTNUM MER
P ri s I k r.

digt som sidantalet ökade till mellan 8 och
12 sidor. Gilbert Svenson bidrog nu med en
artikel kallad "N är började intresset för s.k.
bild frimärken". I flera nummer uppmärk-
sam mades frimärksutställn ingar i Sverige,
bl.a. i Postmuseum och SFF:s i Göteborg ju-
bileumsutställning 1951.

I det första numret 1952 skrev dansken
Werner Andersen om "Frimarkesamling og
motivsamling" med råd om hur man skulle

montera. Samtidigt rapporterades från den
frimärksutställning som arrangerades av
SFF:s i M almö ungdomsavdeln ing. Med ut-
gången av 1952 upphörde tidskriften och fi-
latelistförbundets ungdomar uppmanades i
stället att till subventionerat pris prenume-
rera på Svensk Filatelistisk Tidskrifi. I denna
introducerades nu i stället en avdeln ing kal-
lad "För ungdom och nybörjare".
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R ED A KTÖ R :

1947-1949: Gilbert Svenson
1950-195 : Ake Wih lborg
1951-1952: Lars Larsson

UT G IV N I N G :

1947 : arg. 1: 1-2
1948: ärg. 2: 14
1949 : ärg. 3: 1-4
1950 : ärg.  4:  1-2, 3/4
1951: arg . 5: 1-4
1952: ärg. 6: 1/ 2, 3/4

F O RMAT :

19 x 25 cm

F.H.-nytt , 1948-1988

I jun i 1948 utg av frimärkshandlaren Einar
Lundström det första n um ret av PH-ny tt,
m ed underrubriken Filatelistiska meddelanden
och offerter från Frimärkshuset A IB. Med
10.000 kun der spridda över h ela lan det var
detta ett praktiskt sätt att hålla kon takt m ed
dem . U nder de två första åren var detta
nyhetsb lad m askin skrivet och fram ställt i ett
enklare u tförande på grund av pappersran-
soneringen , m en fick m ed den tredje
årgången en m er påkostad layout och et t
någo t m indre form at.

Frim ärksh usets första anbudsauktion
p ublicerades i feb ruari-mars 195o som en
bilaga till tidskriften . Långt senare utnyttja-
des PH-ny tt t ill att m eddela läsekretsen o lika
prisän dringar i Facitkatalogen .

Lun dst röm och han s efterträdare h ö ll ut
längst av de frimärkshandlare som i sto rt
sett samtidigt fick am bitionen att ge u t tid-

skr ifter och även delge läsekretsen offerter.
Im re Vajda (Wennbergs) gav aldrig ut någo n
regelrätt tidskrift , m en hans o ffert er h ade
in ledn ingsvis filatelistiska artiklar (se ovan).
E. W. Larsson trö ttnade efter några år, m e-
dan S.-O . Westinson hö ll u t n ågot längre.
An nat var det m ed F H.-ny tt. D en na tidskr ift
gavs ut i en m ycket sto r upp laga och skicka-
des frikostigt u t till Frim ärksh usets kund-
krets un der fyra decen nier.

195o fick tidskriften det form at som be-
h ö lls under alla år. Förutom o lika frimärks-
offerter, in form ation om kataloger, album
och utensilier, kom FH.-ny tt att inne hälla fi-
latelistiska artiklar, kåserier, skäm tteckn in g-
ar, in tervjuer m ed frim ärkssam lare och rap-
porter från m ånga nationella och in ternatio-
nella frim ärksutställn ingar. Särski lt spän nan-
de för läsarna var det att un der rubriken
"Rarast b land rariteter" läsa om sällsyn ta fri-
m ärken från o lika län der, t.ex. Maur it ius,
Godahopp sudden eller Brittiska Guian a. Ett
an nat stående inslag var "J orden runt", m ed
ko rtare filatelistiska no tiser. Åtskilligt av det
som publicerades h ar fortfaran de idag sto rt
läsvärde.

Bland tid iga och flitiga b idragsgivare
m ärks Arv id Swärd so m i m aj 195o u nder
rubriken "Sam larprofiler" berättade m inn en
o m b l.a. Ernst Ljungström (1854-1943) och
O scar Kraepelin (1874-1944). En tid infö rdes
även "Swärds spalt". En annan skriben t var
N ils Färnströ m . I augusti 1951 skrev han t .ex.
"O m frim ärken och laxfiske på Island".
Vidare skrev Gösta von M öller ett par arti k-
lar o m de äldsta finska frim ärksu tgåvo rna.
Även Jarl Pettersson i H elsingfors b id rog

Ansvorig utg v are . EINAR LUN DSTROM

R• dalct6r BERNHARD BESKOW

Arg 20 Se pt 1961 N r 3
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med artiklar om Fin lands frimärken , bl.a. i
en särskild bilaga i början av 1955. Bland
dem som ofta medverkade fanns även Ernst
A. Kehr, ansvarig för frim ärksspalten i New
York H erald Tribune. Likaså skrev den pen-
sionerade postmuseichefen Paul Gerhard
H eurgren bidrag, bl.a. "Porträttskisser av
svenska filatelister" under 1953.

Ar 1955 utly stes en teckn ingstävling om
en svensk s.k. tur istserie, vilken vanns av
Lennart Angerfors (1925-2006) i Göteborg. I
mars 1956 in ledde Einar Lundström en själv-
biografisk serie kallad "H ur man blir fri-
märkshandlare". Två år senare kunde fri-
märkshandlaren Ernst von Braun (1891-1984)
under rubriken "Återfunnen raritet" berätta
om ett par av 3 öre Liggande lejon med rätt-
vän t tryck på bägge sidor. Våren 1960 inne-
höll F H. -ny tt en in itierad art ikel om Grön-
lands paketmärken .

Under 196o-talets lopp förekom flera ar-
tiklar om Islands frimärken , bl.a. p rirmär-
ken, vidare om automatfrimärken, skandi-
navisk fältpost sam t presentationer av nya
medarbetare inom företaget. O fferter, an-
nonser och auktionsnyheter tog allt mer
plats i tidskriften , men i jun i 1969 pub licera-
des även den för det posthis toriskt samlan-
det viktiga artikeln "Vad portot kan berätta
om brevens väg". Ungefär samtidigt knöts
den legendariske D N -journalisten Sven Åh-
man (1907-1993) som skribent till F H.-nytt
och kunde bidraga med flera filatelistiska
kåserier, t.ex. "Ett piphuvud i honorar över
Atlanten" (december 1971) och "Posten som
detektiv" (december 1974). Även Axel Mil-
tander (f. 1927) medverkade flitigt, bl.a. med
Islandsartiklar, och Bo Isacsson skrev om
bl.a. Fin land och automathäften . I septem-
ber 1973 skrev Tore Runeborg (1910-1981) om
och avbildade isländska stämpeltyper. Tid-
skriftens upplaga var vid denna tid mellan
60.000 och 66.ooo ex.

Under ären 1975-1977 (t.0.m . nr.6) ingick
F H.-ny tt som ett avsn itt i N ordisk Filateli. I
oktober 198o äterupp stod dock tidskriften
med samma innehåll som tidigare. Erbju-
danden och in te minst anbudsauktioner fick
dock ett mycket stort utrymme. Bland med-
arbetarna fanns nu som tidigare fram-

för allt Sven Ahman, men även ett par
tjänstemän vid Postmuseum, Karin Raben
(Svahn), Robert Mattson och Björn Sylwan ,
vilka berättade under rubriken "Ur Postm u-
seums samlingar". En särskild rubrik "Phil-
profilen" porträtterade dessutom kända fila-
telister. I det allra sista numret (134), frän
september 1988, p resen terades sålunda Sune
Hedbl om (1929-2004). Löpande numrering
av tidskriften in fördes i februari 1983 (nr.
n o).

REDAKTÖ R :

1948-1959 : Einar Lundström (ansv. utg.)
1960-1974: Bernhard Beskow
1980-1984: Göran Reutlert

1984: Anders Holm (nov.-dec.)
1985-1988: Ul la Lun dquist

UTG IV N ING :

1948: ärg. 1: 1-2, 3/4
1949: ärg. 2: 13

1950-1969: ärg. 3-22: 1-4
1970 : ärg. 23: 15

1971-1974 : ärg. 24-27: 1-4
1975-1979: ärg. 28-32: ingen utgivn ing:;

utkom som b ilaga i
N ordisk Filateli

198o: ärg. 33: 0kt obe r
1981: ärg. 34 : januari, april,

augusti, november
1982: ärg.35: januari, april,

september, november
1983: ärg. 36: febr uari, maj,

september, november
1984: ärg. 37: februari, april,

september, november,
december

1985: ärg. 38: juni , augusti,
november, december

1986: ärg.39: maj, augusti,
december

1987: ärg. 4o : januari, maj,
sep tember, november

1988: ärg. 41: januari, maj,
september

FO RMAT :

1948-1949: 17 X 23 cm
1950-1988: 15 x 21 cm
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Nordia New s, 1948-1950

Det första numret av Nordia News utgavs i
april 1948. Denna tidskrift var medlemsor-
gan för den nystartade "Nordia Internation-
al H obby C lub", en internationell bytes-
och samlarklubb för allt slags samlande som
startades av H elge Sörensen i Uddevalla.
Tidskriften innehöll adressuppgifter om
medlemmar och mindre artiklar och bidrag
författade med parallelltext på svenska, eng-
elska eller esperanto .

REDA KTÖ R :

H elge Sörensen

UTG IVN I N G :

1948: 1-3
1949 : 4-7
1950 : 8-9

FO RMAT :

16 x 24 cm

Skandinavisk Filateli:
t idskrift fö r fr i märks sam I are, 1948-1969

N är det första numret av  Skandinavisk Fila-
teli  presenterades skrev tidskriftens redaktör
och ansvarige utgivare, Elis Johansson (1901-
1991) i Borås: "Behovet av en billig filatelis-
tisk tidskrift med stor upplaga och speciellt
avsedd för samlare av frim ärken från de
skand inaviska länderna har länge varit aktu-
ellt, men h ittills har någon sådan tidskrift
in te funnits. För att tillgodose det behov,
som sålunda kan anses föreligga har denna
tidskrift startats."

D en nya tidskriften var redan från bör-
jan välförsedd med annonser från samlare

och frim ärkshandlare. Småannonserna var
många och klart dominerande i tidskriften ,
men redaktionellt material och notiser fann
även sin plats. Nyheter när det gällde fri-
märksutgivning, minnespoststämplar och
frimärkskataloger presen terades regelbun-
det.

Annat som togs upp av redaktören var
oredlighet i branschen , oseriös frimärksut-
givning och filatelistisk frankering. Många
insändare och notiser lämnade även kritiska
synpunkter på frimärkshandlare, frimärksut-
givning, postverk, kilovaror, frimärksutställ-
n ingar och filatelistföreningar. En och an-
nan längre artikel förekom också. Bland an-
nat skrev Tage O lsinger om 3 öre lejontyp i
oktober 1949.

Tidskriftens omfång var under den första
tiden i allmänhet 16 sidor, för att därefter
oftast omfatta 8 sidor. Mot slutet av 1950-ta-
let ökade sidan talet till först 12 sidor (dub-
belnummer) och snart till 16 sidor (kvartals-
vis utgivn ing). Löpande numrering gjordes
för varje årgång. Från nr. 4/ 1959 var titeln :
Frimärks-tidningen Skandinavisk Filateli: tid-
skrift för fr imärkssamlare.

REDAKTÖ R :

Elis Johansson

UTG IV N I N G :

1948-1950 : ärg. 13: 14
1951-1955: ärg.4-8: 1-8

1956-1957: ärg. 9-10 : 1-10
1958: ärg. 1: 1-6, 7/8, 9/10

1959-1969: ärg. 12-22: 1-4

FO RMAT :

15 x 21 cm

TO M A S BJÄ RI N G ER & ERI K H A M B ERG · Svenska filatelistiska tidskrifter startade 19 20 -19 4 9 I53



TI D S K R I F T FO R F R I M A R K S S A M A R E

Pris 35 öre
I Finland  .

I Norge  .

1 Danmark .

THE SCANDINAV IAN STAMP MAGAZINE

Tidningen Samlar-Tjänst, 1948-1958

Tidningen Samlar-Tjänst utgavs av Sven 0 .
Larson (1914-1977). Han hade tidigare med-
verkat i Frimärks-samlaren. Det allra första
numret av den egna tidskriften bestod av 12
sidor och innehöll frimärksnyheter samt ett
par annonser. Snart nog blev utgivningen
blygsammare och omfattade endast 2 eller 4
sidor med postala och filatelistiska nyheter.
1958 hade utgivaren bytt efternamn till
Wistedt.

RED A KTÖ R :

1948-1956: Sven 0 . Larson, (ansv. utg.)
1958: Sven 0 . Wistedt, (ansv. utg.)

UT G IV N I N G :

1948: 1
1949: ingen utgivning
1950 : 2-5

1951-1952: 1-4
1953: 5-8
1954 : 1-2, 3/4, 5

1955-1956: 1-4
1957: ingen utgivning
1958: 1-4

FO RM AT :

15 x 21cm
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TID N ING EN

SAM LA R-TJÄ N ST
N r l I J U N I J 19 4 1

Skandia News, 1949

Tidskriften Skandia News var en efterföljare
till Etiketten och märket. l tidskriftens andra
nummer publicerades en artikel "Kring mo-
tivsamlandet" och D . 0 . Johnsen skrev om
"Frimärken med tandningsfel".

RED A KTÖ R :

Robert Ah lin (utg. och red .)

UTG IVN ING :

1949: 1-2

FO RMAT :

18 x 25 cm

Frimärksföreningen Vatt enmärket:
medlemsblad, 1949-1950, 1956-1967

Frim ärksklubben Vatt enmärket i Malmö
grundades 1942 och in ledde utgivn ingen av
sitt medlemsblad 1949. Efter tre nummer
upphörde u tgivn ingen, men den äterupp-
togs 1956 m ed Henning H äkansson (1907-
1990) som redaktör och ansvarig utgivare.
Medlemsbladet innehöll spalterna "Från
sammanträdena" och "Klippt och skuret -
sett och hört", men även kortare artiklar i
varierande filatelistiska ämnen . Många av
dessa var översatta och hade tidigare publ i-
cerats i bl.a. Stamp Collecting och Philatelic
M agazine. En liten tecknad humorruta med
filatelistiskt tema infördes i varje nummer.
Vid flera tillfallen uppmärksammades fri-
märksutställnin gar, säsom Gothi a 61 och
Vat-Ex 62, och inlägg gjordes om hur man
skulle ställa ut.

Under 1967 bytte tidskriften titel till en-
bart Vattenmärket och blev samtidigt med-
lemsblad för Ö restads Frim ärksföreningar,

dvs. ett par danska frimärkssaml arfö ren ing-
ar samt Landskrona Frimärksbytesförening
och Frimärksfören ingen Vattenmärket. Från
början av 1990-talet utges Vattenmärket en-
bart av frimärksfören ingen med samma
namn.

RED A KTÖ R :

1949-1950: S. Feldt
1956-1964 : Henn ing H akansson
1964-1966: S.-A.OIsson

1967 : H enning H åkansson

UTG IVN I N G :

1949: 1-2
1950 : I

1951-1955: ingen utgivn ing
1956: apri l, december

1957-1966: mars, u ni,
september, december

1967 : mars

FO RM AT :

1949-1950 : 17 x 24 cm
1956-1967: 21 x 30 cm

M eddelanden från internat ionella
samlareförbundet Skan dia, 1949-1950

Denna tidskrift hade text på såväl svenska
som engelska. Innehållet, som omfattade 8
sidor, utgjordes av medlemslistor och offer-
ter samt fören ingsangelägenheter. I det and-
ra numret som utkom publicerades ett kä-
seri av Adolf H örnell : "Att samla frimär-
ken". Det första numret utgavs av "Skandia-
service" i Stockholm, det andra hänvisade
till Den is Fröberg, Stockholm .

TO M A S BJÄ RI N G ER & ERI K H A M B ER G • Svenska filatelistiska tidskrifter startade 19 20 -19 4 9 I55



RE D A KT Ö R :

Uppgift saknas

U TG I V N I N G :

1949 : may
1950 : ma]

F O RMAT :

18 x 25 cm
19 x 25 cm

Enklare föreningspublikationer
från fr imärksklubbar

Ett flertal filatelistföreningar och frimärks-
klubbar har under årens lopp publicerat
medlemsblad innehållande i huvudsak en-
bart föreningsang elägenhete r och pub licera-
de i ett enklare, oftast stencilerat eller
mimeograferat utförande.

M edlemsblad f ör Norrbottens Filatelistfr en-
ing har utkommit sedan 1937, oft ast med tre
eller fyra nummer per år. O mfånget har i
allmänhet varit två eller fyra sidor. Fören-
ingsangelägenheter och kortare filatelistiska
notiser har fortlöpande publicerats. Forma-
tet var först 25 x 38 cm (1937), därp a 24 x 38
cm (1938-1944), 23 x 36 cm (1945-1952) och
därefter 21 x 30 cm fram till 1979, dä As-for-
mat in fördes. Detta är det äldsta ännu obru-
tet utgivna medlemsbladet från någon
svensk filatelistförening.

Pincetten är namnet på Västerås Frim ärks-
klubbs medlemsblad, vars första nummer
utkom i februari 1937 och det andra 1940.
Formatet var dä 21 x 30 cm . 1969 äterupp-
togs utgivn ingen i As-form at med tva num-
mer och året därpå kom ett nummer, varpå
utgivningen tog en paus til l 1975. Därefter
har Pincetten utkomm it med mellan ett och
tio nummer per år. Redaktör var under
många år föreningens grundare, Börje Jans-
son (1915-2001).

Plåtsåret var ett tillfållighetstryck som ut-
gavs av H ärnösands Filatelistkl ub b 1943,
1949 och 1954 - de två sista numren med an-
ledning av fören ingens ro- respekti ve 15-ärs-
jub ileum. De två senare numren var 8-sidiga

och innehöll fören ingsh istorik och kortare
filatelistiska artiklar, jämte annonser. Forma-
tet var 26 x 31 cm.

Tidskriften Vattenmärket, först utgiven av
Fören ingen Vattenmärket i Eskilstuna, där-
efter av Eskilstuna Filatelistförenings ung-
domsavdeln ing, utkom med två nummer
under ären 1946 och 1947. Det första numret
hade A4-format, dvs. 21 x 30 cm , medan det
andra numret hade mätten 23 x 29 cm .

Bergslags Filatelisten, med undertiteln : tid-
skrift f ör Bergslagens Filatelisiförening, utgavs
"tillfälligtvis" med tre nummer under åren
1948, 1949 och 1952 (det sista när föreningen
firade tio år) och hade pseudonymen Ph il.
A. Te lie som utgivare. Innehållet var ge-
nomgående humoristiskt, särskilt när det
gällde annonserna. Eljest publicerades i nå-
gon män föreni ngsangelägenhete r. Omf äng-
et var endast ett blad ; det första numret
hade b lott tryck ä ena sidan . Formatet var
21 x 30 cm .

Bodens Filatelist-Förenings medlemsblad
(B.F F :s medlemsblad) utkom med sitt första
nummer i december 1948. D en var ur-
sprungligen spritduplicerad . I allmänhet har
tre nummer utgivits varje år. Innehållet har
i huvudsak varit fö reningsrelaterat och
formatet har varit A4 (21 x 30 cm).
Utgivn ingen upphörde 1996. Tidskriften
ersattes då av ett medlemsbrev.

Avslutning

Den publicerade förteckn ingen bygger i för-
sta hand på tidskriftsbeståndet i Postmusei
bibliotek. De luckor som finns i museets
tidskriftsbestånd har täckts av exemplar i
Uppsala universitetsbibliotek och Kungl.
Biblioteket. De läsare som kan bidraga med
ytterligare uppgifter är välkomna att medde-
la sina iakttagelser till artikelförfattarna eller
Postmusei bibliotek.

Vi hoppas kunna avsluta artikelserien
med ytterligare ett bidrag i en kommande
årgång av Postryttaren, dä med tidskrifter
startade 1950 och senare.
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Swedish Philatelic Periodicals
started 1920-1949

Postryttaren 2o03 contained an article about
Swedish ph ilatelic period icals first p ub-
lished during the period 1886-1919. H ere is a
con tinuation of that article listing, in
ch ronological o rder, those periodicals which
were first p ublished between 1920 an d 1949.
O f these, on ly th ree are still being pub-
lished , nam ely Nordisk Filateli, SFB (Svenska
Frimärksbytesföreningens Medlemsblad) an d
Samlarny tt. [Titles in English : Nordic Ph ilat-
ely, Swedish Stam p Exchange C lub Mem -
bers' N ewslet ter and C ollectors' N ews
respectively].

The principle for selection is the sam e as
in th e first article. O nly p eriodicals in
Swedish , with Swedish ed ito rial staff an d
published in Sweden have been listed .
Advertising leaflets from stam p clubs o r
stam p dealers have no t been included , nor
have stam p co lum ns in various newspapers
and period icals.

In the Swedish language section of th is
article, at th e end of the report on each
period ical, in form ation is given about the
edito r, num ber o f issues publish ed each

year an d size (wid th and heigh t in who le
cen tim etres). Wh ere the ed ito r is no t
shown, th e n am e of th e person responsib le
for pub licatio n is given instead . In the list,
double issues are marked e.g. 1/ 2 or 7/ 8,
whereas a com plete series o f separate issues
is m arked e.g. 1-8.  At the end of the Swedish
section of th is article is a list o f club p ubli-
cations th at h ave n o t been prin ted b ut
issued in a sim pler form .

The list pub lished is p rim arily based o n
th e period icals in existence in Post
M useum 's lib rary. The gaps in the
Museum 's co llection of period icals h ave
been filled by Uppsala U n iversity Library
an d Kungliga Biblio teket (Royal Library) in
Stockh olm . Readers who m ay be ab le to
provide further in form ation , p lease con tact
the au th ors o f th is article or the Museum 's
library.

In a future issue o f Postryttaren, we hop e
to be ab le to com plete th is series of articles
with one furth er article covering period icals
first pub lished 1950 and late r.
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