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Facit Special Classic 2020
Innehåller Nordens frimärken fram
till 1951 med varianter och specialiteter.
Facit Norden 2020
Nordens frimärken från
1951 och framåt med
varianter. Samt perioden
före 1951 med utgåva och
valör, utan varianter.

Facit Postal X
Den ovärderliga
katalogen
för alla samlare av
ortstämplar och
posthistoria.

Samtliga kataloger är inbundna

Fråga din frimärkshandlare
eller i din lokala bokhandel.
Distributörer:
Samlarcenter Sverige AB
Pramvägen 1
312 51 KNÄRED
0430-50743
info@samlarcenter.se
www.samlarcenter.se
SAFE Album AB
Bruksgatan 30
252 23 HELSINGBORG
042-21 66 60
mail@safealbum.se
www.safealbum.se
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Facit Sverige 2021
Katalogen med alla
Sveriges frimärken i
färg.

FACIT FÖRLAGS AB
Box 537, 201 25 Malmö
info@facit.se, www.facit.se
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VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UT
PÅ ESLÖVIA 2021

Vad hände 1951? I den stora världen invigs FN skrapan i New York och Danmark börjar
som första nordiska land att sända reguljära TV sändningar. Winston Churchill återväljs
till premiärminister i Storbritannien. I Sverige beslutade Stockholm om ett prov med
parkeringsautomater och lagstadgad semester utökas från två till tre veckor. På lite
närmare håll så vinner MFF Allsvenskan.
Då bildas även Eslövs frimärksklubb som
senare byter namn till Eslövs frimärks- och
vykortsklubb. Detta för att visa det utökade intresseområdet. Det är i egenskap av
ordförande för denna klubb som jag välkomnar alla intresserade till Eslövia 2021.
När klubben firade sitt 60 års jubileum
med den regionala utställningen Eslövia
2011 höll vi till i det fina medborgarhuset
men eftersom vi nu har både nationell och
regional utställning behöver vi mer utrymme och är därför i den nya Eslövshallen.
Att vi kan göra detta kan vi tacka de erfarenheter vi vunnit genom att vara med
och arrangera Baltex 2014, Malmex 2018
och nu inför Nordia 2020. Dessa har lockat många samlare till klubbarna och även
fått nya medlemmar att ställa ut nya exponat och därigenom visat resultaten av
sitt idoga samlande och efterforskningar i
olika ämnen. Vi hoppas att fler tar chansen
också denna gång. Många gånger kan man
få en lektion i historia, geografi, politik eller något annat ämne genom att studera
dessa exponat.

eslovia2021.se
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Är frimärkssamlandet på väg att försvinna?
Svaret är inte enkelt men jag ser ett ökande intresse. Visserligen kommer färre och
färre frimärken hem via brev vilket var det
vanliga sättet att börja samla på när jag
växte upp på 70-talet. Nu får kanske många
sina far- och morföräldrars samlingar att
börja med. Tillväxten sker även genom att
de som börjar få lite tid över söker nya intressen. Att gå med i en klubb ger mycket
snabbt riklig utdelning genom att man i
klubben delar med sig av erfarenheter och
visar nya möjligheter att samla på. Många
gånger kan man både byta frimärken och
delta på små och större auktioner.
Att arrangera denna utställning kräver
många krafter, dels det goda samarbetet
med klubbarna i Malmö, Lund, Sjöbo och
Ystad som fortsätter från de tidigare utställningarna. Dels stödet från Sveriges
Filatelist-Förbund (SFF) och Sveriges Frimärksungdom (sfu). Och inte att förglömma
våra sponsorer med Postiljonen i spetsen.
Med detta vill jag välkomna alla till Eslövia
2021 och hoppas vi får en fin utställning.
Ulf Nilsson
Ordförande Eslövia 2021
SIDA 3

Anmäl dina barn/barnbarn!
Våra nya medlemmar får allt detta
•
•
•
•
•
•

SFUNG (medlemstidning 6 ggr per år, helt
i färg)
Delta i många roliga och spännande
tävlingar
Vara med på häftiga läger och kurser
Lära dig allt om frimärkssamlandet
Stampes brev ett antal gånger per år med
en massa roligt
Startpaket med pincett och album mm

Registrera på hemsidan
Gå in på hemsidan www.sfu.se/bli-medlem
och fyll i formuläret. Ange ditt barn/barnbarns födelsedatum namn, adress.
Du kan också registrera dig själv som mottagare av avisering för medlemsavgift.
Medlemavgiften för 2020-21 är bara 20:Ange kod ”SFF” (giltig tom 23/12-2020)
Hälsningar
Sveriges Frimärksungdom

:0
2

www.sfu.se/bli-medlem
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ESLÖVIA 2021
FAKTA

ESLÖVIA 2021 är en Nationell- och Regional Frimärks- och Vykortsutställning som
arrangeras i samverkan mellan flera skånska föreningar inom Sveriges Filatelist-Förbund. Utställningen äger rum 20-22 augusti 2021
Eslövshallen lätt att nå
• Eslövshallen ligger lätt tillgänglig med
bil
• Lokalbuss går raka vägen till järnvägsstationen
• Hotellet ligger i Lund med goda förbindelser via spårväg och buss
• Goda parkeringsmöjligheter både vid
hotell och utställning
• Vill man se andra samlingar så finns
Eslövs Leksaksmuseum vid stationen

Godkänd av
Utställningen är godkänd av Sveriges
Filatelist-Förbund (SFF). För utställningen
gäller Reglemente för frimärksutställningar
i Sverige, godkända av Sveriges FilatelistFörbund (SFF) eller Sveriges Fimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente
som är godkänt av SFF Utställningskommittén.

Adress
Eslövshallen A
Onsjövägen 3
241 34 ESLÖV

Nationell och regional
Frimärks- och Vykortsutställning

eslovia2021.se
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Utställningens öppettider
• 20 augusti 11:00 – 18:00
invigning sker 12:00
• 21 augusti 10:00 – 17:00
• 22 augusti 10:00 – 15:00
SIDA 5

Specialreglemente för ESLÖVIA 2021
ESLÖVIA 2021 är en nationell och regional frimärks- och vykortsutställning som arrangeras
av Eslövs Frimärks- & Vykortsklubb i samverkan med andra skånska föreningar inom Sveriges Filatelist-Förbund. Utställningen äger rum den 20 – 22 augusti 2021 i Eslövshallen
A, Onsjövägen 3, i Eslöv.
Utställningen är godkänd av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF). För utställningen gäller Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF)
eller Sveriges Frimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente som är godkänt av
SFF, Utställningskommittén.
1. Öppettider
Fredagen den 20 augusti 11:00 – 18:00
Officiell invigning sker 12:00.
Lördagen den 21 augusti 10:00 – 17:00
Söndagen den 22 augusti 10:00 – 15:00
2. Utställningsledning
Ordförande i utställningskommittén:
Ulf Nilsson
Riksvägen 4, 241 94 Hurva
Mobil: 070-514 18 97
E-post: ulf.nilsson@fmd.m.se

Utställningskommissarie:
Valter Skenhall
Vindvägen 3, 245 38 Staffanstorp
Mobil: 070-625 49 69
E-post: skenhall@telia.com
Juryns ordförande, tillika Sveriges Filatelist-Förbunds representant:
Peter Nordin
Stenbocksgatan 25, 661 33 Säffle
Mobil: 076-042 56 87
E-post: peter_rek@hotmail.com
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Sveriges Frimärkshandlareförbunds representant:
Lars-Olow Carlsson
Postiljonen AB, Box 537, 201 25 Malmö
Mobil: 070-491 34 62
E-post: lars-olow.carlsson@postiljonen.se

Utställningens postadress:
ESLÖVIA 2021
c/o Ulf Nilsson
Riksvägen 4, 241 94 Hurva

Utställningens hemsida:
www.eslovia2021.se

3. Reglementen
Vid utställningen tillämpas Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av
Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom (SFU). Bedömningarna
sker enligt Sveriges Filatelist-Förbunds juryreglemente, FIP:s bedömningsreglementen/
riktlinjer samt FEPA-reglementet för open-exponat. Enramsexponat bedöms enligt det
svenska bedömningsreglementet.
Reglementena finns tillgängliga via SFF:s hemsida, sff.nu, alternativt kan de beställas från
SFF, Stationsgatan 3, 568 30 Skillingaryd
4. Kvalificerade exponat
4 A. Nationell utställning
Exponat som anmäls till nationell utställning skall vara kvalificerade enligt svenska kvalificeringsregler (alternativt motsvarande regler i annat FIP medlemsförbund).
För mästarklassen gäller:
Till mästarklassen hänförs exponat som erhållit tre guldmedaljer i bedömningsklass vid
nationell utställning, alternativt tre guldmedaljer/stora guldmedaljer vid nordisk, FEPAeller FIP-utställningar, under de tio kalenderår som föregår utställningsåret. Nationella
och internationella medaljer kan i detta avseende inte kombineras för kvalificering till
mästarklassen. Endast en guldmedalj/stor guldmedalj får räknas per kalenderår. Enramsexponat som uppfyller dessa kvalificeringskrav kan också tävla i mästarklassen.
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Uteslutna från deltagande i mästarklassen är exponat som under de tio kalenderår som
närmast föregår utställningsåret tidigare vunnit mästarklassen vid nationell, nordisk,
FEPA- eller FIP-utställning.
För svenska seniorutställare i övrigt gäller:
För att få delta i bedömningsklass 2-9, 12B och 13B måste ett exponat ha erhållit minst 65
poäng vid regional utställning. Exponat som ställts ut vid regional utställning i Danmark
(även klubbutställning) eller Norge, eller vid nationell utställning i Finland eller Island, får
tillgodoräknas erhållen bedömningspoäng (minst 65 poäng). Exponat som ställts ut vid
nationell utställning i annat land där Sverige haft samordnare och där uppnått minst 65
poäng får likaledes tillgodoräknas resultatet.
För svenska ungdomsutställare gäller:
För att få delta i bedömningsklass 11, 12A och 13A måste ett exponat ha erhållit minst 50
poäng vid regional utställning.
I litteraturklassen krävs ingen tidigare kvalificering.

4 B. Regional utställning
Den regionala utställningen är öppen för exponat som tidigare inte ställts ut samt för
exponat som tidigare ställts ut utan att ha uppnått 65 poäng.

5. Utställare
Utställningen är öppen för medlemmar i Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) och Sveriges
Frimärksungdom (SFU) samt i övriga filatelistförbund i Norden och av dessa erkända ungdomsförbund. För att ställa ut i open-filateli krävs dock inget medlemskap i nationell filatelistorganisation.
För deltagande krävs, utöver vad som angivits ovan, att utställar- och ramavgifterna som
regleras i detta specialreglemente är erlagda samt att exponatet är försäkrat genom utställarens försorg.

6. Kvalificering till andra utställningsnivåer
6 A. Den nationella utställningen är kvalificerande för anmälan till nordiska och av FIP
eller FEPA godkända internationella utställningar.
6 B. Den regionala utställningen är kvalificerande för anmälan till nationell utställning i
Norden.
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7. Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara ESLÖVIA 2021 tillhanda senast torsdagen den 1 april
2021. Anmälan sker på särskild blankett som bifogas detta specialreglemente. En anmälningsblankett per exponat ska användas. Anmälningar kan ske via e-post eller per post.
Anmälan sänds till:
Valter Skenhall
Vindvägen 3
245 38 Staffanstorp eller e-post: skenhall@telia.com
När anmälan inkommit och godkänts bekräftas detta av kommissarien.
Möjlighet att anmäla intresse för boende i anslutning till utställningen och/eller delta i
utställningsbanketten (inklusive palmarès), ges i samband med antagningen.
8. Förstasidan/planen
För varje exponat som anmäls ska utställaren, tillsammans med anmälan, skicka in en
kopia av förstasidan i exponatet med plan eller beskrivning. Detta gäller exponat i alla
klasser utom litteraturklassen. Notera att det räcker med ett preliminärt underlag. Förstasidan eller planen kan förändras ända fram till utställningen, dock utan att exponatets
titel eller omfattning förändras.
9. Synopsis
Alla utställare erbjuds att frivilligt, tillsammans med förstasidan/planen, också komplettera med en synopsis över sitt exponat. En synopsis kan t.ex. omfatta exponatets mål
och syfte, filatelistiska bearbetning, egen forskning inom området, exponatets betydelse,
filatelistiska kvaliteter (främsta objekt), sällsyntheter och tidigare utställningsmeriter/resultat. Synopsis syftar till att juryn ska kunna förbereda sig inför bedömningen och är ett
sätt för utställaren att förklara sitt exponat för juryn.
Förstasidor/planer och eventuella synopsis som ändras efter anmälningstidens utgång
skickas direkt till juryns ordförande. Underlag som inkommit senast den 15 juli 2021 kommer att kunna tillställas juryn för dess förberedelsearbete.
10. Utställare och ramar
ESÖLVIA 2021 beräknas omfatta cirka 600 ramsidor. Varje ramsida har innermåtten 89 x
119 cm och rymmer 16 A4-blad (alternativt 8 liggande A3-blad eller 12 blad med höjd 29
cm och bredd 31 cm). Alla blad i exponaten ska vara skyddade i en ofärgad plastficka och
vara märkta med utställarens namn på baksidan samt försedda med löpande numrering
på framsidan.
Utställningsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet exponat samt antalet
ramsidor som tilldelas varje exponat. Färre ramsidor än det som anges som minimum (se
under klassindelning nedan) tilldelas dock inte.
Besked om antagning och tilldelat antal ramar utsänds senast den 4 maj 2021.
ESLÖVIA 2021 - Bulletin 1
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11. Klassindelning
11 A. För ESLÖVIA 2021 – nationell utställning gäller följande klassindelning:
						Min/max ramsidor:
0. Inbjuden klass
1 – 10		
1. Mästarklass
4 - 10
Bedömningsklasser:
2. Traditionell filateli 		
4-8
3. Posthistoria 		
		
4-8
4. Helsaker 		
4-8
5. Aerofilateli (luftpostfilateli)
4-8
6. Astrofilateli		
4-8
7. Maximafilateli		
		
4-8
8. Motivfilateli		
		
4-8
9. Stämpelmärken 		
4-8
10. Litteratur		
----11.Ungdomsfilateli
A -15 år
≥1
			
B 16-18 år
≥2
		
C 19-21 år		
≥3
12.Open-filateli
A - 21 år
2-8
			
B 22 år 2-8
13. Vykort
A - 21 år
2-8
			
B 22 år 		
2-8
11 B. För ESLÖVIA 2021 – regional utställning gäller följande klassindelning:
Bedömningsklasser:				
14. Traditionell filateli		
15. Posthistoria		
		
16. Helsaker		
		
17. Aerofilateli (luftpostfilateli)
18. Astrofilateli		
		
19. Maximafilateli		
20. Motivfilateli		
		
21. Stämpelmärken		
22. Ungdomsfilateli
A -15 år 		
			
B 16-18 år		
			
C 19-21 år		
SIDA 10

Min/max ramsidor:
3-8
3-8
3-8
3-8
3-8
3-8
3-8
3-8
≥1
≥2
≥3
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23. Open-filateli
			
24. Vykort
			

A - 21 år			
B 22 år -			
A - 21 år
		
B 22 år -			

1-5
2 - 5		
1-5
2-5

Enramsexponat kan ställas ut i mästarklassen och samtliga bedömningsklasser utom
open-filateli, ungdomsfilateli och vykort.
För open-filateliexponat gäller att upp till 50 % av det visade materialet får vara ickefilatelistiskt.
För ungdomsexponat gäller uppnådd ålder den 1 januari 2021 för indelning i åldersgrupper. Exponat i klass 11 och 22 sammanställda av en grupp ungdomar hänförs till åldersgrupp B.
För open-filateli- och vykortsexponat som ställs ut i ungdomsklass tillämpas ingen åldersindelning. Bedömning sker dock med hänsyn till utställarens ålder enligt av SFF upprättade bedömningsprotokoll.
12. Belöningar
Till juryns förfogande står följande belöningar:
12 A. Nationell utställning
I bedömningsklasserna utdelas medaljer eller motsvarande i valörerna guld, stor vermeil,
vermeil, stor silver, silver, silverbrons och brons (gäller även enramsexponat). Utställda
exponat som uppnår minst 60 poäng i klasserna 2-10, 12B och 13B erhåller diplom som
anger bedömningspoäng samt tilldelad medalj. Utställda exponat i klasserna 11, 12A och
13A som uppnår minst 50 poäng erhåller diplom som anger bedömningspoäng samt tilldelad medalj; exponat som uppnår 40-49 poäng erhåller diplom. Övriga exponat erhåller
deltagarbevis.
Till juryns förfogande står dessutom:
•
•
•
•
•

Eslövia 2021 Postiljonen Master Grand Prix
Eslövia 2021 Facit Grand Prix till bästa exponat i bedömningsklasserna (undantaget
mästarklassen)
Postnord Open Trophy till bästa exponat i Open-filateli
Svenska Motivsamlares SMS Stora pris till bästa motivexponat
Nova Frimärken AB vandringspris Vykortsstjärnan till bästa vykortsexponat

I mästarklassen tilldelas vinnande exponat ESLÖVIA 2021 Postiljonen Master Grand Prix
och guldmedalj. Övriga exponat i mästarklassen tilldelas utställningens guldmedalj. Samtliga erhåller också bevis på att exponatet har deltagit i mästarklassen.
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Vinnaren av mästarklassen utses genom omröstning inför publik vid utställningens
palmarès. Varje jurymedlem avger öppet sina poäng där fem olika, enskilda exponat tilldelas 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Tävlar färre än fem exponat i mästarklassen, utdelas inte
de lägre poängen. Vinnare i mästarklassen är det exponat som erhållit sammanlagt flest
poäng. Vid lika poäng avgör juryordförandens poängfördelning.
12 B. Regional utställning
I bedömningsklasserna utdelas medaljer eller motsvarande i valörerna vermeil, stort
silver, silver, silverbrons och brons (gäller även enramsexponat). Utställda exponat som
uppnår minst 40 poäng i klasserna 14-24 erhåller diplom som anger bedömningspoäng
samt tilldelad medalj. Utställda exponat i klasserna 22, 23A och 24A som uppnår minst 30
poäng erhåller diplom. Övriga exponat erhåller deltagarbevis.
För båda utställningarna kommer därutöver att ställas specialpriser till juryns förfogande.
13. Avgifter
Utställaravgift (per exponat)
•
•
•
•

Mästarklassen: 500 kronor
Klass 2 – 9: 400 kronor (enramsexponat 200 kronor)
Klass 10, 12B, 13B samt 14 – 21: 200 kronor (även enramsexponat)
Klass 11, 12A, 13A, 22, 23A och 24A: ingen avgift.

Utställaravgiften tillfaller Sveriges Filatelist-Förbund.
Ramavgifter (per ramsida)
•
•

Klass 1 – 10, 12B, 13B samt 14 – 21: 400 kronor per ramsida (för litteratur per exponat)
Klass 11, 12A, 13A, 22, 23A och 24A: ingen avgift.

Antagen utställare tillsänds faktura/inbetalningskort för utställar- och ramavgifter. Avgifterna ska betalas på sätt som utställningsledningen bestämmer.
14. Försäkring
Utställningsledningen ansvarar inte för skador eller stöld uppkomna under transport, under uppsättning eller nedtagning, eller under utställningstiden.
Utställaren svarar själv för försäkring av exponat. Alla utställare erbjuds att teckna den
transport- och utställarförsäkring som Sveriges Filatelist-Förbund erbjuder i samarbete
med försäkringsbolaget If. Den gäller under såväl utställningstiden som vid transporter till och från utställningen. Premien utgör för närvarande 0,1 % av försäkringsvärdet
(1 krona/1000 kronor i försäkringsvärde). Försäkringen kan tecknas enligt anvisningar
som lämnas av utställningsledningen i samband med antagning av exponatet.
Utställare som väljer att försäkra på annat sätt än ovan beskrivet ska, i samband med
antagning av exponatet, skriftligen bestyrka att exponatet är försäkrat.
SIDA 12
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15. Upp- och nedmontering av exponat
Montering av exponaten påbörjas i utställningslokalen onsdagen den 18 augusti klockan
09.00. Nedmontering sker omedelbart efter stängningen söndagen den 22 augusti, med
start tidigast klockan 15.00.
Utställare får medverka vid monteringen och nedtagningen av sitt/sina exponat enligt
anvisningar från utställningsledningen. Montering i utställares närvaro kan ske onsdagen
den 18 augusti klockan 13.00–17.00 eller torsdagen den 19 augusti klockan 09.00–12.00.
Utställare kan medverka vid nedmonteringen av sitt exponat, information om detta kommer senare. Övriga exponat sänds till utställningen (se nedan). Exponat som inte avhämtats efter utställningens slut återsänds till utställaren på utställningens bekostnad och på
sätt som uppfyller villkoren i SFF:s transport- och utställningsförsäkring.
16. Insändning av exponat
Exponat som skickas till utställningen per post ska sändas, på ägarens bekostnad, till
nedanstående adress och vara utställningsledningen tillhanda tidigast måndagen den 9
augusti 2021 och senast måndagen den 16 augusti 2021.
Exponaten sänds till:
Valter Skenhall
Vindvägen 3
245 38 Staffanstorp
Observera att ESLÖVIA 2021 inte får användas i adressen.
För litteraturexponat gäller att varje publikation ska sändas i två exemplar och vara utställningen tillhanda senast den 1 juli 2021. Efter utställningen tillfaller äganderätten av
dessa litteraturexponat utställningsarrangören.
Litteraturexponat sänds till samma adress som anges för exponaten ovan.
17. Övrigt
Utställare erhåller utställningskatalog och pristagarförteckning för varje exponat.
Utställningsledningen förbehåller sig rätten att ändra i detta specialreglemente. Ändringar
förutsätter godkännande av SFF, Utställningskommittén. Ändringar kommer att meddelas
antagna utställare snarast.
Utställningsledningen förbehåller sig också rätten att besluta i alla frågor som inte regleras i detta reglemente eller i punkt 3 angivna reglementen.
Utställaren godkänner och förbinder sig att följa detta reglemente genom sin underskrift
av anmälningsblanketten.
Detta specialreglemente är godkänt av Sveriges Filatelist-Förbund, Utställningskommittén,
den 23 oktober 2020.
ESLÖVIA 2021 - Bulletin 1
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Det internationella
frimärksauktionshuset i Norden!

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal kring
dina frimärken och en eventuell auktionsinlämning.
Malmö 040-25 88 50
Stockholm 08-32 70 70
Köpenhamn +45 33 91 52 00
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Postiljonen AB • Box 537 • 201 25 Malmö
Tel. 040-25 88 50 • stampauctions@postiljonen.se • www.postiljonen.com
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