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Riksföreningen för Hembygdsfilateli

Ordföranden har ordet

Styrelsen

Jag hoppas att det inte har undgått
någon att Riksföreningen för Hembygdsfilateli firar 30-årsjubileum i år.
Firandet sker bland annat med nr 3 av
Hembygdsfilatelisten som kommer i
september och förhoppningsvis blir ett
välmatat jubileumsnummer. Kanske vill
du bidra till innehållet? Har du någon
artikel, lång eller kort, så är det inte för
sent att sända den till redaktionskommittén eller direkt till Gunnar Zetterman. Tidskriften blir som bekant vad
vi alla gör den till.
Under våren har – äntligen – vår
förrådsfråga fått sin lösning. Med Kent
Karlsson, vår nye vice ordförande som
”flyttgeneral”, forslades våra tillhör
igheter från vår tidigare ordförande
Gustaf Ankarcronas förråd till det nya
i Wenner-Gren Center. Här delar vi nu
utrymme med fler andra föreningar. En
utmärkt lösning.
I detta sammanhang vill jag tacka
dig varmt, Gustaf, för din ”gästfrihet”
och stora tålamod att under många år ha
Hembygdsfilatelisterna inhysta hos dig.
För oss i styrelsen (och andra intresserade?) återstår nu ett stort och
tidskrävande arbete. Vårt material är
sedan tidigare grovsorterat men ska nu
gås igenom och gallras. Därefter ska vi
i styrelsen ta beslut om vad som ska be-

Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund

Ordförande
Anders Bock
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114 29 Stockholm
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hållas och arkiveras och vad vi ska göra
med det material som inte ska behållas.
Vid vårt senaste styrelsesammanträde
beslöt vi att samla in, förteckna och ark
ivera allt som rör föreningens liv under
de gångna 30 åren. Det kan vara allt från
protokoll och minnesanteckningar till
utställningskataloger och foton. Därför
vill jag vädja till dig som läser detta. Har
du någon dokumentation som du anser
tillhör eller har intresse för eller berör
Riksföreningen för Hembygdsfilateli så
hör gärna av dig till mig:
anders.bock@comhem.se
eller
mobil 0708/49 06 39.
Nu är det sommar. Några tar en
samlarpaus. Andra inte. Att sitta med frimärken och brev vid en trädgårdsmöbel
med hård vind kan medföra komplik
ationer både för hälsa och frimärken.
Det vet jag av egen erfarenhet. Då är
det mer riskfritt att ställa vilstolen i lä
och läsa om frimärken. Jag har ett tips.
Sveriges Filatelist Förbund har lagom till
sommaren en rad nya titlar på intressant
litteratur att erbjuda.
Under alla förhållanden önskar jag
dig en skön sommar
Anders Bock
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Protokoll

Riksföreningen för Hembygdsfilateli
Årsmöte
Tid:			 Onsdagen den 20 mars kl. 18.00 – 18.45
Plats: 		 Postmuseums konferensrum
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordföranden Anders Bock hälsade alla välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Bo Dahlner.
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
Till mötessekreterare valdes Gunnar Zetterman
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare att med ordföranden justera årsmötesprotokollet
Till justerare tillika rösträknare valdes Peter Lorentzon och Gunnar Lithén.
§ 5 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Mötet beslöts vara behörigen utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tre tillägg: § 21a Förtäring på årsmötet, § 21b Information om stämpeldatabas och § 21c Förråd för arkiv
§ 7 Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2012
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna med följande
komplettering och tillägg:
Per Erik Nilsson var under åtta år föreningens ordförande, suppleant under åren 1984 – 1989 samt redaktör för föreningens tidskrift under åren
1985 – 1991 och 2005 – 2012.
Huddex 2012 var en regional utställning (inte nationell).
§ 8 Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2012
Den ekonomiska rapporten föredrogs och lades till handlingarna
§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisor Jan-Ove Brandt föredrog revisionsrapporten. Revisorena hade
granskat räkenskaperna enligt god revisonssed och tillstyrkte ansvarsfrihet
för styrelsen.
Dok.nr.: 2013-002
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Protokoll
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes och årets överskott överfördes i
ny räkning.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 12 Behandling av inkomna skrivelser och motioner
Inga skrivelser eller motioner hade inkommit.
§ 13 Fastställande av budget för 2013
Ny titel för år är lagerhyra. (Se § 21c). Budgetposten på 10.000 kr för föreningens 30-årsfirande fördes upp under kostnader.
§ 14 Fastställande av årsavgift för 2014
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2014 skall vara oförändrad, dvs 100
kronor.
§ 15 Val av ordförande för tiden till årsmötet 2014
Anders Bock valdes till föreningens ordförande på ett år (omval)
§ 16 Val av två styrelseledamöter för tiden till årsmötet 2015
Till styrelseledamot för två år valdes Leif Ledmyr (omval) och Kent Karlsson
(nyval). (Ulla Lundquist hade avböjt omval).
§ 17 Val av två suppleanter för tiden till årsmötet 2014
Till suppleanter valdes Göran Heijtz (omval) och Hans von Euler (omval).)
§ 18 Val av två revisorer för tiden fram till årsmötet 2014
Till revisorer valdes Jan-Ove Brandt (omval) och Bengt Lindbergh (omval)
§ 19 Val av revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2014
Till revisorssuppleant valdes Tommy Revai (omval)
§ 20 Val av valberedning för tiden till årsmötet 2014
a) sammankallande ledamot Åke Persson (omval)
b) två övriga ledamöter Nils Malmros (omval), Jan-Olov Edling (omval)
c) en suppleant Christer Karlsson (omval)
§ 21 Övriga frågor
a) Förtäring i samband med årsmöten
Många föreningar bjuder på någon form av förtäring i samband med sina
årsmöten. En mötesdeltagare tyckte att även Hembygdsfilatelisterna bör
göra detta. Efter en kortare diskussion beslöt årsmötet att hänskjuta frågan
till styrelsen för att ta ställning till förslaget.

Dok.nr.: 2013-002
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Protokoll
b) Stämpeldatabas
Vår medlem Bernt Wahlberg har lagt ner ett stort arbete
på att ta fram en databas över ortstämplar. I basen finns över 63.000 olika
ortsstämplar. Förhoppning är att dessa data skall göras tillgängliga på föreningens hemsida. Hans-Ove Aldenbring gav en kort information om hur
projektet fortskrider.
c) Arkivfrågan
Föreningens arkiv finns idag i ett förråd som disponeras av föreningens
Hedersordförande. För vilket vi betalar en ytterst modes avgift. Vi kan dock
inte vara kvar där. Även Postmusei vänner, SSPD, StFF och SMPS har behov av förrådslokaler. Anders Bock informerade om läget och att det finns
förhoppningar om att vi inom kort skall kunna lösa problemet till en rimlig
kostnad. Eftersom föreningen nu kommer att drabbas av en högre kostnad
för förrådshyra har styrelsen budgeterat för detta i årets budget (se ovan § 13)
§ 22 Årsmötet avslutas
Innan årsmötesordföranden förklarade årsmötet för avslutat avtackades
Ulla Lundquist av Anders Bock och Leif Ledmyr. Ulla har inte bara skött
sekreterarsysslan under åtta år på ett mycket föredömligt sätt, utan ofta ställt
upp och arbetat för vår förening vid olika arrangemang runt om i landet.
Anders Bock tackade styrelsen för det goda samarbete som rått under det
gånga verksamhetsåret och för att han fått förnyat förtroende.
Stockholm den 23 mars 2013.
Vid protokollet
Ordförande

Kent Karlsson
Jag är 68 år, född och uppvuxen i
Stockholm men är Lidingöbo sedan 25
år. Från unga år fram till och med gymnasiet samlade jag på frimärken främst
svenska, intresset kom därefter att ligga i
träda fram till slutet på 80-talet. Då gick
jag med i Lidingö Filatelistförening där
jag har varit ordförande i nästan 10 år.
Mina samlingsområden är nu sven
ska postfriska frimärken från ringtyp,
lite sporadiskt ortstämplar på Oscar 10
öre röd och lite mer aktivt ortstämplar
från Stockholms skärgård, från Landsort
till Öregrund.
Jag är civilekonom och har i mitt
yrkesliv arbetat inom det kemtekniska

området med marknadsföring av tvättoch rengöringsmedel i Norden. Jag har
arbetat i svenska, norska, danska och
finska företag.
Mycket tid tillbringar jag och min
fru i vårt fritidshus på Yxlan i Stockholms norra skärgård. På sommaren är
det båtturer som gäller. Resor för att
se på djur och natur ingår också i våra
aktiviteter.
Som vice ordförande i Hembyggdsfilatelisterna hoppas jag kunna öka intresset för hembyggdsfilateli och filateli
i allmänhet.

Dok.nr.: 2013-002
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Olika avtryck – skilda frimärken
-en liten undersökning
Erik Idhult
Frimärkets papper och färg, stämpelfärg
(färgmättnad) etcetera. Många faktorer
spelar in för att vi ska vara nöjd med våra
små tingestar. Diskussionen har varit
livlig i denna tidskrift men något svar
på hur det optimala avtrycket ska vara
beskaffat har vi näppeligen inte kunnat
enas om. Posten och postens tryckeri
har tyvärr inte velat delta i denna debatt
alternativt inte känt sig ansvarig för sina
”slutliga” produkter.
Jag har under två dagar stämplat
fyra olika frimärken med olika papper.
Stämplarna som används vid ett nytt
Postcenter här i Umeå är nya och till
dessa har en ny stämpeldyna använts.

Eftersom stämpeldynan är min egen
är stämpelmättnaden densamma mellan de två datumen 7 december och 10
januari liksom min tyngd i anslagen (åtminstone var det min strävan). Villkoren
är med andra ord lika. Som alla kan se
skiljer sig kvalitén avsevärt. I läsbarhet
är kungaavtrycket svagast medan folkparken är tydligast men samtidigt lite
kladdig. Min favorit är Nätverket? En
följdfråga blir därför: är det möjligt att
endast producera frimärken på detta
papper? Jag tycker vi kan enas om att en
fortsatt produktion på våra etiketter det
vill säga självhäftande frimärken inte gör
någon samlare glad. Vad säger Posten?

Stämpeltypen som levde längre än
”bäst före”-datumet
Anders Axelsson
I slutet av 1940-talet började en ny stämpeltyp levereras till landets postkontor.
Stämpeltypen, som vi filatelister idag
benämner ”normalstämpel 60” blev
sedan, tillsammans med normalstämpel
59, den dominerande fram till slutet av
1970-talet.
Från första halvan av 1970-talet
börjar normalstämpel 61 allt mer ta
över, men normalstämpel 60 fortsatte
att levereras minst till 1977–1978. Normalstämpel 60 hade dock en påtaglig
begränsning. Årtalet gick inte att ställa
om längre än till och med 1980. Normalstämpel 61 hade inte motsvarande
begränsning. Jag känner inte till varför
man fortsatte med normalstämpel 60 så
länge, man borde rimligen ha varit medveten om att den inte gick att använda
längre än till 1980. Kanske kan någon
mer erfaren samlarkollega berätta om
just detta. En konsekvens har blivit att
det finns en stor mängd normalstämpel
60 med olika littera som endast har

använts en kort tid. För den som samlar
bruksavtryck i god kvalitet är detta en
utmaning.
När årsskiftet 1980/1981 inträdde
hade inte alla stämplar i landet hunnit
bytas ut mot en ny normalstämpel 61.
En antydan om detta återfinns i Facit
Postal® under avsnittet postställen, där
flera noteringar är gjorda om stämplar
som har en omslipad årtalssiffra, från
”0” till ”1”. Allmänt förefaller det som
att Norrland var mer ”drabbat” än övriga landet av försenade leveranser av
normalstämpel 61, även om det finns
exempel från andra landsändar.
Hur löste då de olika posttjänstemännen problemet som uppstod. Det
har visat sig att man har begagnat sig av
flera olika metoder.
Större poststationer med flera stämplar har troligtvis helt enkelt lagt bort
60-stämpeln och försökt klara sig med
59:or, gummistämplar och kanske någon gammal 14 eller 58:a. När jag har

P.S. En ny variant av Ns 64 kan vi se på dessa stämplar. Umeå Posten har bytt
utseende till Posten Umeå.

Fig. 1
Exempel på 60-stämplar som levererats under andra halvan av 1970-talet och
som därmed har en relativt kort användningstid.
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gått igenom massvara stämplat just kring
årsskiftet tycker jag att man kan ana
detta genom att det plötsligt dyker upp
flera färgade avtryck. Av särskilt intresse
är det avbildade exemplet med Hasselfors (fig. 2 nedan). Normalstämpel 60 är

stämplat 31/12 1980. Avtrycket från den
2/1 1981 är med en lila gummistämpel.
Min gissning är att gummistämpeln
hade legat orörd eller använts för andra
postala ändamål men nu behövdes för
den ordinarie makuleringen.

I vissa fall verkar det som om mer udda
stämplar kommit till användning under
perioden. Det bästa exemplet jag har
hittat gäller Kristinehamn 4. Ingen kan
få mig att tro att det är en tillfällighet
att den fyrkantiga expeditionsstämpeln
kommit till användning i början av
1981. På samma sätt har jag påträffat
några postanstaltenstämplar utan littera
från perioden. Av totalt 4 klipp kan 3

knytas geografiskt till specifika platser
utifrån personnamn och adresser. De
orter som har kunnat identifieras är
Granbergsdal, Åtorp samt Kristinehamn. Tre orter som ligger nära varandra
i östra Värmland och som alla figurerar
i problematiken kring 60-stämplar och
årsskiftet 80/81. Detta är knappast heller
en tillfällighet.

Fig. 2 Hasselfors normalstämpel 60A som är stämplad på själva nyårsafton
1980. Två dagar senare har en gummistämpel och blå färg använts.

Ytterligare exempel jag har hittat är Hedenäset och Tännäs (fig. 3). Båda orterna
är närmare beskrivna i speciallitteratur
och för båda gäller att det vid årsskiftet
endast fanns två stämplar i bruk, en 60:a

och en 59:a. Hedenäsets 61:a kom först i
slutet av januari och det tidigaste kända
avtrycket av Tännäs normalstämpel 61
är från maj 1981 (troligen kom även
denna i januari-februari).

Fig. 4 I Bäckhammar (Kristinehamn 4) verkar man ha stått utan ordinarie
makuleringsstämpel efter årsskiftet. Två avtryck av expeditionsstämpeln
är dokumenterade i detta sammanhang, från den 2:a och den 8:e januari.
Postanstaltenstämpeln från den 14/1 sitter på ett postorderklipp där avsändaren
är bosatt i Granbergsdal.
De orter som har fortsatt använda nst
60 över årsskiftet 80/81 har löst detta på
olika sätt. Ett relativt vanligt förfarande
verkar vara att man inte har gjort någonting. Årtalet 1980 har fått stå kvar som
om inget har hänt. Avbildade exempel

nedan är Ilsbo LBB1 och SkellefteåBoviken. Observera att den sistnämnda
är en av de stämplar där Postal hävdar
att 0:an är omslipad till en 1:a, något
som alltså är felaktigt. Denna felaktighet
förekommer även på andra postställen.

Fig. 3 Blå stämplar från januari 1981. Normalstämpel 60 hade färgen i själva
stämpeln medan normalstämpel 59 fordrade en separat stämpeldyna. Det verkar
som om inte alla stationer hade snabb tillgång på svart stämpelfärg. Enligt
speciallitteraturen (Post i Norr) fick Hedenäset sin 61:a den 29/1.

Fig. 5 Exempel på stämplar från början av 1981 där inget har gjorts åt den
felaktiga dateringen
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En del tjänstemän lät dock ändra sina
stämplar, genom att till exempel. slipa
om 0:an till en 1:a. Ett tydligt exempel
på detta är Sundsvall-Tunadal, där man

fortfarande kan ana 0:ans konturer.
Andra orter har lyckats bättre med att
få dit en snygg 1:a, inte minst Svartå,
som har ett klockrent avtryck 8/1 1981.

Mest innovativa verkar man ha varit i
Skåne och Nymölla. Jag har hittat totalt
fyra avtryck från början av 1981 med
Nymöllas normalstämpel 60A och här
har man istället backat stampen till 1971
och justerat 7:an till en 8:a med bläck.
Avslutningsvis är ett femte sätt
dokumenterat. Tydligen hade lantbrev-

bärarlinjen i Sjötorp inte fått någon ny
stämpel ännu och man lät årtalet stå kvar
på 1980 även efter årsskiftet. Väl inne på
poststationen tog dock lantbrevbäraren,
eller någon annan, fram poststationens
59:a och, så att säga, makulerade makuleringen.

Fig. 6 Mekaniskt ändrade stämplar från Sundsvall-Tunadal och Svartå.

För de som inte hade ordnat med en
mekanisk ändring av stämpeln och ändå
ville vara oförvitliga i tjänsten återstod
möjligheten att göra en bläckmakulering. Man kan naturligtvis tänka sig
att det kunde skilja beroende på hur
mycket tid posttjänstemannen hade

till sitt förfogande. Ena dagen gjordes
kanske bläckjusteringen för att nästa
dag hoppas över. Hassela i Hälsingland
är ett bra exempel på detta där de flesta
avtryck jag har hittat är justerade med
bläck, men inte alla.

Fig. 7 Blattnicksele och Glemmingebro, båda justerade med bläck.
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Fig. 8 Nymölla där stampen backats till 1971 och sedan bläckjusterats samt
Sjötorp med dubbla makuleringar.

Med stor sannolikhet har jag bara
skrapat på toppen av ett isberg och mer
info från samlarkollegor tas tacksamt
emot. Jag tror att bruksavtryck är att
föredra eftersom det inte är säkert att
filatelistiska avtryck är representativa
för hur man i verkligheten hanterade
denna lilla stämpeldramatik för drygt
30 år sedan. De nya 61:orna anlände

under januari-februari samt möjligen
mars, så perioden är ganska begränsad.
Man kan förstås tänka sig att en stämpel
som gjorts i ordning med omslipad 0:a
användes även efter det att nya stämplar
anlänt. Bästa exemplet på detta är Gäddede vars 60C enligt uppgift använts
ända till 1982.

Källor
• Facit Postal VIII®
• Västerbottens läns poststämplar 1819-1999, Erik Idhult
• Post i Norr, Åke Eliasson, Hans Lindgren, Gösta Sundquist
• Jämtlands läns poststationer och stämplar 1819-2008, Östersunds filateli- och
vykortsförening
Hembygdsfilatelisten nr 2 2013
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större, vilket framgår av Facit Postals®
avsnitt kring postställen samt diverse
speciallitteratur över enskilda län och
landskap.

Nedan följer en lista på de jag har hittat,
hur många, och hur man på de olika
orterna har hanterat sina 60-stämplar.
Antalet förekommande är betydligt
Ändringstyp ”1”:
Ändringstyp ”2”:
Ändringstyp ”3”:
Ändringstyp ”4”:
Ändringstyp ”5”:

Låtit årtalet ”80” vara kvar
Mekaniskt ändrat stämpeln till ”81”
Ändrat 0:an till en 1:a med bläck
Ändrat ”71” till ”81” med bläck
Makulerat över 60-avtrycket med en annan stämpel.

Ort/LBB

Stämpeltyp

Ändringstyp

Senaste Antal
datum funna

Asarum
Bastuträsk
Björbo
Björneborg
Blattnicksele
Blåviksjön
Boliden
Boliden
Borensberg
Burträsk – Åsträsk
Edsbyn
Erikslund
Fredrika
Fredrika
Glemmingebro
Granbergsdal
Gäddede
Harbonäs
Harbonäs
Hassela
Hassela
Hassela
Herräng
Herräng

60C
60A
60A
60C
60B
60 LBB1
60A
60B
60B
60
60 LBB2
60B
60A
60B
60A
60 LBB2
60C
60 LBB2
60 LBB2
60B
60C
60C
60A
60B

2
2
1
1
3
1
2
2
2
1
1
2
2
2
3
2
2
1
3
3
1
3
2
2

810105
810102
810110
810108
810117
810128
810204
810113
810122
810202
810112
810422
8101??
810120
810113
810108
810907
810109
810109
810113
810109
810112
810227
810114
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1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1
6
1
1
2
2
6
5
1
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Ort/LBB

Stämpeltyp

Ändringstyp

Senaste Antal
datum funna

Högbynäs
Idre
Ilsbo
Ilsbo
Ilsbo
Karlsborgsverken
Karlskoga 6
Kristineberg
Kristineberg
Kristineberg
Kågeröd
Köpmanholmen
Lillhärdal
Ljusterö
Mjällom
Nikkala
Nymölla
Odensbacken
Rödeby
Rödeby
Sjötorp
Skellefteå - Boviken
Storfors
Stöde
Sundsbruk 1
Sundsvall 1 – Tunadal
Svartå
Sörsjön
Söråker
Vrena
Åtorp
Åtorp
Örebro 1
Örträsk

60A
60B
60A
60 LBB1
60 LBB1
60A
60B
60A
60A
60B
60?
60A
60A
60 LBB1
60A
60A
60A
60B
60A
60 LBB2
60 LBB1
60
60B
60A
60?
60
60B
60A
60B
60A
60 LBB 1
60 LBB 2
60O
60A

1 eller 2
2
1
1
3
1
2
1
3
1
2
2
2
1
1 eller 2
1
4
1
2
1
5
1
1 eller 2
1
3
2
2
1
2
1 eller 2
2
2
2
1

810316
810319
810108
810113
810107
810119
810102
810228
810119
810307
81021?
810105
810119
810120
810102
810105
810219
810119
810103
810210
810113
810106
810122
810116
810102
810316
810108
810128
810110
810303
810109
810108
810111
810119
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1
6
4
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
2
2
1
3
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Kvadratiska lantbrevbärarstämplar
Del 14
Hugo Bäckmark

Här är del 14 med nyfunna linjer. Uppgifterna kommer från Hembygdsfilatelistens läsare och andra kontakter. Några
uppgifter är hämtade från auktionslistor
och försäljningssidor på nätet.
I nummer 1 2013 av denna tidning
efterlyste jag stämpelavtryck av kvadratliknande Lbb-stämplar från Folkärna
och Glommersträsk Lbb 1 (punktad
linje för dateringen). Har inte fått några
kopior av dessa stämplar så det är inte
för sent att höra av sig till mig.
Jag efterlyste även stämpelavtryck av
rektangelliknande lantbrevbärarstämplar

från Hyssna Linje och Hallaryd Linje 1.
Beträffande den senare stämpeln verkar
det som jag löst problemet men ser
ändå fram emot att få kopior av tydliga
stämpelavtryck.
Ingen har hört av sig med upplysningar om utseendet på Hyssna Linje
????. Jag ser fram emot att någon kan
hjälpa mig.
Tack till dem som lämnat uppgifter
till del 14:
Nils Ivar Johansson, Nils Malmros,
Bengt Lilja, Fredy Neuman och Valter
Skenhall. Ursäkta om jag glömt någon.

Nyupptäckta linjer

Postkontor
Fjälkinge
Siljansnäs
Karesuando
Delary
Romakloster
Töre
Åskloster

Linje
1
1
1
1
1
1
1

Typ
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3A

Län
L
W
BD
G
I
BD
N

Landskap
SK
D
L
SM
GO
NB
HA

Känd
ej daterad
760203
7? 0630
ej daterad
680406
681207
ej daterad

Söker kvadratiska och rektangulära lantbrevbärarstämplar från hela
Sverige på kvitton, brev, frimärken och postala handlingar. Även för
bara dokumentation.
Söker även kvadratiska lantbrevbärarstämplar från Folkärna, samt
rektangulära lantbrevbärarstämplar från Hyssna för att identifiera
stämpeltyperna.
Hugo Bäckmark,
Fabriksgatan 10
524 30 Herrljunga
E-post: hugo.backmark@telia.com
Tel: 0513-10825,
Mobil: 070-2715100
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Råsunda – Normalstämpel 33
Arne O. Olsson

Frågor om TUR-stämplar
Gunnar Zetterman

Stockholm Maskinstämplar Nst 58
sid 41
(Fråga 2013-1-6)

Riboldt tar bara upp dessa, ger inga data.
Kan någon bidra med mera information.

Helsak stämplad Råsunda med årtalet ”22”.
Denna stämpel skall liksom övriga
stämplar av typ 33 ha helt årtal (fyra
siffror).
Bland mina helsaker fann jag nyligen
ett avtryck från 1922 med förkortat
årtal (22). Frågan är när man övergick
från helt årtal till förkortat årtal. Kanske någon samlare har dokumenterat
förändringen. Tacksam för synpunkter.

Leif Bergman var kvick och svarade att
dessa stämplar finns beskivna i handboken: ”Svenska maskinstämplar 1891
- 1989”, Specialhandbok nr 24, SFF
Problemet kvarstår dock delvis eftersom handboken inte tar upp första
och sista kända dag för de olika turerna

(Fråga 2013-2-1)

Under utställningen användes Normalstämpel 16. Det fanns 5 turer. Tur 1 är
vanligast, 2, 3 och 4 är däremot sällsynta.
Vill gärna få data för första och sista
kända dag för de olika turerna.
Utställningen invigdes den 15 maj
av Oscar II och stängdes söndagen den
3 oktober.

TUR-stämplar
Sammanställningen av Brevbärningsstämplar TUR - STÄMPLAR.
Vid genomgång av Föreningens förråd dök ett antal exemplar upp.
Vi erbjuder nu Del 1 + 2 för 30 kronor inklusive porto.
Del 1 för 20 kronor inklusive porto.
Del 2 för 20 kronor inklusive porto.
Begränsat antal, först till kvarn gäller!
Sätt in pengarna på PlusGiro 98 86 28-4.
Glöm inte att ange namn och adress!

Synpunkter kan skickas till redaktionen, så
vidarebefordrar vi dem till Arne O. Olsson.

Jag söker för min D-länsamling,
främst Stenqvista men även Bälinge
på ringtyp. Julita, Lerbo, Läggesta,
Folkesta och Flodafors på medaljong. Saknar också LBB BaggetorpSköldnäs
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Allmänna konst- och
industriutställningen i Stockholm
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Inge Johansson
Kalkstensgången 11
63234 Eskilstuna
tel.: 073 - 9862930
inge.johansson@mbox312.swipnet.se
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Möten hösten 2013
Onsdagen den 25 september Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling
Kl. 17.30 - 18.30 Bokpresentation: Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt
och posthistoriskt perspektiv, Lars Lindblad
Onsdagen den 30 oktober Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling
Kl. 17.30 - 18.30 30 år med Hembygdsfilatelisterna
Onsdagen den 27 november Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling
Kl. 17.30 - 18.30 Stockholms posthistoria 1583 - 1920, Göran Heijtz.
Efter önskemål kan vi att ta med brev med mera ur
Lars Lundevalls omfattande material.
Kontakta oss om önskemål på län.
Ta gärna med eget bytesmaterial.
Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Kalendern
7-9/6		
28/9		
11–12/10
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Nordia 2013
Gardabær
Frimärkets Dag
UPPFRIM 2013 och UPPFRIMUNG 2013 Uppsala (R)
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Olika avtryck – skilda frimärken
(Artikel på sidan 8)

”Bäst före”-datum
(Artikel på sidan 9)

