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Förord

Bakgrund

Vi är några personer i hembygdsfilatelisterna som driver ett projekt som går
ut på att fösöka kartlägga så kallade
Basarpost- och sidostämplar använda
före första världskriget.
Det rör sig om stämplar som använts
vid diverse evenemang. Dessa stämplar
är inte godkända av någon myndighet.
Det är svårt att dra en exakt gräns vad
som bör ingå, varför vi valt att ta med
stämplar som kanske inte hör hit.

Förord
är nykterhetsloger, religiösa föreningar
och skytteföreningar.

namn. Om någon har en förteckning
över loger; hör av er.

Här finns bland annat register över ortnamn, organisationer med mera.

Utgångsmaterial

Odaterade

Uppdateringar

Till grund för sammanställningen ligger
främst försändelser med dessa stämplar,
som vi haft tillgång till.
Vi har även använt oss av auktionslistor, tidskriftsartiklar, dagspress med
mera.

Problem

Vad basarpost är för någonting beskrivs
nedan i kapitlet Inledning.

Ett stort problem är att avtrycken ofta
är suddinga, delvis oläsliga eller ofullständiga. Andra saknar ortnamn och/
eller datum.

Arbetsdokument

Brevkort

Basarpost

Detta är ett arbetsdokument och uppgifterna bör användas med en viss
försiktighet då inte alla uppgifter är
verifierade.

Copyright

Det är ok att använda uppgifterna om
man anger källan.

Vad registreras

Vi försöker registrera
• Uteende (form och text)
• Arrangemang (typ av)
• Arrangör
• Plats
• Tidpunkt
• Syfte
Syftet är vanligtvis att samla in pengar
för något ändamål. Vanliga arrangörer
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Brevkorten som stämplarna ofta sitter
på kan ofta ge pusselbitar. Motivet är
ofta lokalt. Det kan finnas skriven text
på kortet med uppgifter om tid eller
plats. Är korter frankerat kan en läslig
stämpel ge ledtrådar. Om datumet är
läsligt får man en ungefärlig tidpunkt
(terminus ante quem). Man bör dock
vara medveten om att det är inte ovanligt
att man köpte ett kort på basaren för att
använda vid ett senare tillfälle.
Jag har därför valt att även avbilda
försändelserna till sammans med stämplarna så var och en själv får avgöra om
slutsatserna vi dragit är korrekta.

Loger

En flitig arrangör av basarer på den
här tiden var nykterhetsrörelsen. Deras
stämplar innehåller ofta bra logens
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Några stämplar har vi inte lyckats datera.
De finns under Odaterade.

Källor

Använda källor anges under respektive
stämpel.

Photoshop

För att stämpelavbildningarna skall bli
lite mera lättlästa så har de ”photoshopats”.

Blanka sidor

Det finns ett antal blanka sidor i slutet
av varje kapitel. Det är för möjliggöra
att enkelt stoppa in nya fynd utan att
sidnumrering skall haverera.
Blanka sidor inne i kapitlen är reserverad för text som inte är färdig att
släppas.

Vi har bara börjat skrapa på ytan. Vår
uppskattning är att det bör finnas cirka
1000 olika stämplar.
Har någon stämplar som vi inte listat
vill vi gärna ha en bild. Scanna fram och
baksida av brevkortet med 300 dpi jpg.
Skicka bilderna till faltposten@smps.se.
Det går bra att lägga FYRA kort åt
gången i scannern. Bifoga gärna eventuell information som finns om korten.

Slutord

Detta är som sades ovan ett arbetsdokument med diverse brister. Hör gärna av
er om ni hittar fel.
Stockholm 31 januari 2015
Gunnar Zetterman
Redaktör för Hembygdsfilatelisten
faltposten@smps.se

Diverse register
Innehållsregister
Listar innehållet och ger en översikt vad
som finns för respektive år.
Basarer
Är en förteckning i bokstavsordning.
Har dock en bug i mitt program så
ordningen är inte helt korrekt. å, ä och
ö sorteras som a,a och o!
Register
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