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Ordföranden har ordet
Hembygdsfilatelisternas jubileumsår
fortsätter naturligtvis året ut men i årets
sista nummer av vår tidskrift är det
naturligt att summera vad vi gjort och
tacka alla som på olika sätt bidragit till
ett lyckosamt firande. Tack alla ni som
bidragit till att Jubileumstidskriften blev
så bra och så uppskattad. Tack för ett
intressant föreningsmöte med historisk
återblick. Tack för trevlig gemenskap vid
jubileumsmiddagen. Tack alla ni som
ställde upp på frimärks- och vykorts
utställningen UPPFRIM 2013 i Uppsala
och utställarna där på Hembygdsfilatelisternas egen propagandautställning,
”funktionärerna” vid Hembygdsfilatelisternas bord. Och, sist men inte minst, ett
stort tack till utställningsledningen för
UPPFRIM 2013 med dess ordförande
Bengt-Göran Österdahl i spetsen för er
generositet att låta oss vara med och få
stort utrymme! En närmare rapport från
just UPPFRIM 2013 hittar du längre
fram i tidskriften.
Jag vill informera er om att föreningen, i samband med att vi nu går igenom
vårt arkiv, börjar se över vårt innehav av
gamla nummer av vår tidskrift. Vi har
ett stort antal överexemplar av ett antal

nummer av tidskriften som innan de
kastas kommer att erbjudas medlemmarna. Vi är långt ifrån klara med vår
genomgång men vet du redan nu vilket
eller vilka nummer av tidskriften du
skulle vilja ha, så tag kontakt med mig
eller Kent Karlsson så ska vi se om de
finns och ordna så att du får dem1. Rör
det sig bara om några enstaka exemplar
får du dem portofritt. Jag räknar med att
vi till nästa nummer av Hembygdsfilatelisten ska få fram en förteckning över
vilka nummer som vi har överexemplar
av. Tänk på att mycken spännande
stämpelforskning och annat vetande
finns att hämta i våra tidskrifter! Det
är ju medlemmarnas samlade vetande
som dokumenteras i tidskriften och
därför vädjar jag som vanligt: skriv en
artikel – lång eller kort – om just ditt
samlarområde så att alla vi andra får lära
oss något nytt.
Med dessa rader önskar jag dig en God
Helg
Anders Bock
1 ”Beställningen” kan skickas till Kent
Karlsson, (adress: se motstående sida). På
föreningens hemsida finns ett artikelregister
under fliken Övrigt -> Register Hembygdsfil.
(red. anm.)

Årsmötet 2014

Årsmötet 2014 äger rum den 26 mars 2014 kl. 17.30 på Postmuseum. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 januari
för att kunna behandlas på mötet.
Motioner och styrelsens utlåtande över dem med förslag från styrelsen skall
sändas ut senast i samband med kallelsen till årsmötet.
Hembygdsfilatelisten nr 4 2013
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Medlemsavgift för 2014

Malmö - Köpenh

Dags att betala 2014 års medlemsavgift
om 100:-, som är oförändrad sedan
2007! Betalningen görs lämpligast via
föreningens PlusGiro nr 98 86 28 - 4.
Var noga med att ange namn och
hemort på blanketten eller i datorn. Det

Vår medlem Lars Wester vill ha hjälp med denna stämpel:
MALMÖ - KÖPENH
20.11.1902
Kortet är skrivet i Köpenhamn den 20 november 1902 och skickat till Tranås.
Stämpeln ser ut som en svensk normalstämpel 34. Vem vet något om denna stämpel? Var användes den, under vilken tid etcetera.
◊

är så trist att behöva utreda anonyma
inbetalare.
Kanske har Du någon i Din närhet
som gärna vill ha ett eget exemplar?
Tipsa kassören om namn och adress så
löser vi det problemet!
◊

Säljes
Massor av stämplar på klipp uppsätta på A4-blad säljes landskapsvis. Många rättvända. Mest från 60- och 70- talen men även
några tidigare. Bra material för den som börjar dokumentation
av stämpeltyper från orter i landskapen. Finns en bladsats från
nästan varje landskap.
Hugo Bäckmark, Fabriksgatan 10, 52430 Herrljunga
Tel: 0513-10825, 0702715100 hugo.backmark@telia.com

Den vänstra bilden visar stämpeln oretuscherad. På bilden till höger har
bokstäverna fyllts i lite för att göra texten mera lättläst!

SÄLJES
E-journaler (hela) från 60-talet i massor, många orter, linjer
och både rektangulära och kvadratiska lbb stämplar på dessa.
Har ej räknat dem men det är nog minst 1000 stycken E-journaler
(kan vara upp till 5000 stycken!), ge bud på hela rasket eller skicka
mancolistor (ort, linje).
OBS: Samtliga är stämplade med VÄRMLÄNDSKA LINJER.
Håkan Lundqvist
Hamv00@yahoo.se
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Backamo (Backa äng), Bohuslän
18 km (fågelvägen) 25 km via landsvägen S Uddevalla
Bohusläns dragonregemente, Bohusläns regemente.
Lars Lindblad

(På tidninggens framsida avbildas ett tjänstebrev med kungörelse till Åstorps pastorat
för kungörelse Christi Himmelsfärdsdag den 24 Maii 1838. Fribrev Afsändes med
brefpost från Tolånga den 23 Maii 1838, vid middagtid.
Bilden hämtad från ovanstående bok).

Som övningsplats för den i södra Bohuslän indelta kavalleriskvadronen, senare regementets södra skvadron, har
senast från år 1724 använts Backa äng
(Backa mo). Detta år nämns Backamo
för första gången som mötesplats när
skvadronen ryckte in till vapenövning
och generalmönstring. Tidigare hade
övningar bedrivits på olika ställen i
södra Bohuslän, men nu fick förbandet en permanent mötesplats. År 1727
slogs kavalleri- och dragonskvadron
erna samman till Bohusläns dragonregemente och år 1791 organiserades
regementet om till infanteri och fick då
namnet Bohusläns regemente.
Den samlade mötesplatsen för Bohusläns regemente blev från år 1770
Backamo, av många ansedd som den
vackraste av svenska arméns mötesplatser. I drygt 170 år har Backamo
varit ett militärt centrum i Bohuslän.
Inledningsvis utnyttjades marken utan
ersättning. Markägarna kunde ju tillgodogöra sig spillningen från omkring
1 000 hästar som gödningsmedel. Efter
avhästningen restes emellertid krav på
ersättning för att heden användes för
övningar och år 1816 tecknades ett arrendekontrakt. År 1859 inköpte kronan det drygt 90 tunnland stora området för 6 000 riksdaler.
Först år 1817 kom det fast bebyggelse då ett sjukhus och en förrådsbygg-
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Artikeln om Backamo på nästa sida är ett förkortat utdrag från Lars Lindblads nya
bok: ”Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv”.
Se även annonsen på sidan 9.

Hembygdsfilatelisten nr 4 2013

nad byggdes. Senast 1820, troligen
före 1799, uppfördes en byggnad av
officerskåren. Den benämndes ”Matsal” eller ”Mönster-Hytten”. Det senare
namnet har använts av regementsskrivare Olof Möller och innebär att officerarnas matsalsbyggnad användes vid generalmönstringar o.dyl. En ny byggnad
kallad ”Officerssalong” uppfördes före
1840. Något år senare byggde underofficerarna en ”Matsalong”. En manskapsbarack blev färdig 1860 ute på
exercisheden. 1879 inköptes Spriteröds
hemman vid Grinnerödssjön norr om
heden. Där uppfördes åren 1882-1884
fyra manskapsbaracker för drygt 200
man vardera. År 1903 byggdes två så
kallade lägerhyddor med plats för mer
än 300 soldater i vardera. Maximalt
kunde i en hydda förläggas uppåt 600
man. Då regementet år 1913 lämnade
Backamo fanns på området mer än 90
byggnader av skilda slag. Hälften av
dessa ägdes av kronan, den andra hälften av befälskårerna och lägerkassan.
Midsommarfirandet var möteslivets
höjdpunkt och då kom bland annat
bygdens befolkning på besök och det
bjöds på extra matransoner. Dans, musik, teater och diverse tävlingar stod
också på programmet. Högtidligt var
det också i augusti 1896 då kung Oscar
II kom på besök.
7

Svensksundstenen
Inskriptionen lyder: ”Svensksund den 9
juli 1790. En gärd åt de tappre en maning
till krigaredygd restes stenen midsommardagen 1901 i närvaro af vapenbröder
från Preussiska Fysilier Regementet Graf
Roon f.d. medkämpande Engelbrechtens
Regemente”.
Foto: Rune Hasslöf, Backamo Vänner, Uddevalla
år 2004 (Bilden något beskuren)

På midsommardagen år 1901 invigdes Svensksundsstenen som på påminner om svenska skärgårdsflottans slag
9-10 juli 1790, då dragoner ur regementet tjänstgjorde som manskap på
kanonsluparna.
Den 27 september 1913 tågade
Bohusläns regemente för sista gången
förbi Svensksundsstenen och ut från
Backamo.1 2
◊

Närbelägna permanenta
postanstalter

Uddevalla 1658 Ljungskile 1875 - 1883
Backamo 1902-10-02 - 1913-09-27

Poststationsföreståndare på Backamo
Handlande
Forsberg, Elis
1884
Frk, telefonstationsförest Forsberg, Anna Maria 1885 - 1913
1 Welander, Nils-Olov.: Gamla mötesplatser: Backamo, Militärpostal Tidskrift
Special Nr 20, sid. 61-63
2 Gabrielsson, L. et al.: Konglig Bohus
Läns Regemente, Indelningsverk 17271901
8
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Vykortet visar en parad framför minnesstenen över själva mötesplatsen.
Ur Bengt Lundins foto- och vykortsamling nr C355.
Arméns mötesplatser i Sverige ur postalt och posthistoriskt perspektiv
Läs om posten till och från arméns mötesplatser under indelningsverket
slutskede och i början av värnpliktsarmén. Boken är rikligt illustrerad med
vykort, frimärken och stämplar från ett 40-tal läger- och övningsplatser för
armén i Sverige från Skåne till Norrbotten huvudsakligen mellan 1860 och
1930. Boken har ett kapitel om att samla postal dokumentation om svenska
militära mötesplatser.
210 sidor, limbunden och över 150 färgbilder.
Pris kr 300:-. + porto 40:-.
Beställes från författaren:
Lars Lindblad
Smedby skolväg 106
184 33 Åkersberga
lars.lindblad@home.se
Nordea personkonto 3002-01 06637
Hembygdsfilatelisten nr 4 2013
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Rapport från UPPFRIM 2013
Göran Heijtz

Årets enda frimärks- och vykortsutställning i landet, den regionala UPPFRIM
2013, gick av stapeln i Uppsala den
11-12 oktober. Lokalen i Fyrishov var
mycket ändamålsenlig, lagom stor och
med bra belysning. På fredagen var
det ganska mycket folk, medan det var
lite mer tunnsått med besökare under
lördagen. Med det nya konceptet fredaglördag i stället för lördag-söndag, hade
man på förhand trott att besökarantalet
skulle vara jämnare fördelat på de två
dagarna.
En regional utställning är visserligen
mindre än en nationell, men samtidigt
minst lika intressant. Här visas nästan
enbart nya exponat, och även de bästa
samlingarna måste börja på regional
nivå. UPPFRIM 2013 var inget undantag, och här visades ett antal mycket intressanta samlingar för första gången. För
den hembygdsintresserade fanns det en
hel del att titta på. Det enligt juryn och

Gunnar Lithén har tydligen hittat
något intressant.
Foto: Per Bunnstad.
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den samlade expertisen bästa exponatet,
var på sätt och vis till stor del en hembygdssamling. Det var Mats Ingers, som
efter många års samlande, och många
artiklar i olika filatelitidningar, äntligen
hade kommit till skott med sin samling
”Frimärke för lokalbrev”. Man brukar
inte hitta samlingar av hembygds
intresse i traditionell klass, men Mats
dokumentation om frimärkena som till
största delen användes i Stockholm med
omnejd och dess användning, kunde ge
den intresserade en lektion till exempel
om vad ett lösbrev var, vilket även kan
tillämpas för andra geografiska områden.
Övriga samlingar med hembygds
inriktning i tävlingsklasserna var Arne
O. Olsson ”Stämplarna Malmö 1-7 Post,
1882-1894”, Lennart Olofsson ”Ale
härad t.o.m. 1960”, Dennis Hasselquist
”Eslöfs Tågstämplar”, Sven-Börje Ewers
”Värnamobygdens Posthistoria” och
min egen ”Tidig Skeppspost, till, från
eller inom Sverige”. Alla dessa visades i
Posthistoria. I motivklassen hade Sten
Anders Smeds ett exponat med den
lite hemmablinda titeln “Uppsala är
bäst - eller åtminstone mycket bra”.
I Openklassen visade Per Bunnstad
“Frimärkssamlarens Värnamo” och i Vykortsklassen fanns det tre samlingar som
kan betraktas som hembygd, Hans-Uno
Hansson ”Baltiska Utställningen i Malmö 1914”, Stig-Arne Svensson ”Småländska Anderstorp 1903-1963” samt
utställningens ordförande Bengt-Göran
Hembygdsfilatelisten nr 4 2013

Österdahl ”Örsundsbro från början av
1900-talet till nutid”. Man måste som
nämnt kvalificera sig till nationell nivå
genom att ställa ut regionalt, och flera
av de visade exponaten hade uppenbar
anknytning till de orter som kommer att
arrangera nationella utställningar 2014
respektive 2015, nämligen Malmö och
Värnamo, och kommer säkerligen att
visas även där.
Slutligen några ord om Hembygds
filatelisternas propagandautställning
med anledning av vårt 30-års jubileum.
Vi hade fått ihop en trevlig blandning
av olika typer av hembygdsexponat, med
tonvikt på Uppland. Enligt förteckningen i föregående nummer av Hembygdsfilatelisten var det 15 olika samlare som
vardera på en ramsida visade ett urval ur

Möte med juryn.
Foto: Per Bunnstad.

sin samling. Med bästa placering, främst
i lokalen, var det många som tittade på
våra ramar, och vid föreningens bord
strax intill, kunde man få information
och köpa hembygdsmaterial. Det hela
var mycket lyckat och vi fick också flera
nya medlemmar.
◊

Bengt-Göran Österdahl, glad utställare samt utställningens
ordförande, gratuleras av juryns ordförande Erik Hamberg.
Foto: Per Bunnstad.

Hembygdsfilatelisten nr 4 2013
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Kvadratiska lantbrevbärarstämplar.
Del 15
Hugo Bäckmark

Här är del 15 med nyfunna linjer.
Uppgifterna kommer från Hembygdsfilatelistens läsare och andra kontakter.
Jag efterlyser även stämpelavtryck
från rektangulära lantbrevbärarstämplar.
Söker ännu en gång kopior av rektangulära stämplar från Hyssna för att se hur
stämpeln ser ut.
Postkontor
Berga
Bjälverud
Derome
Fagerhult
Fliseryd
Forserum
Fåglum
Grimeton
Hultanäs
Jokkmokk
Kristdala
Uppsala 1
Veddige
Vingåker

Linje
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
5

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

Län
H
S
N
H
H
F
R
N
F
BD
H
U
N
D

Tackar följande uppgiftslämnare. Ursäkta om jag glömt någon. Bengt Lilja, NilsIvar Johansson, Sten Eriksson, Freddy
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Kopior kan sändas till:
Hugo Bäckmark
Fabriksgatan 10
52430 Herrljunga
E-post: hugo.backmark@telia.com
Tel: 0513-10825


Landskap
Småland
Värmland
Halland
Småland
Småland
Småland
Västergötland
Halland
Småland
Lappland
Småland
Uppland
Halland
Småland

Känd
19661112
odaterad
19650911
19661119
1966
19681231
odaterad
19660111
19650709
19710203
19661119
19680529
19660824
19681231
Stämplar från Uppsala 1 , Hultanäs,
Derome och Fåglum.
(Hultanäs och Uppsala 1 finns även
avbildade i färg på tidningens baksida).

Neuman, Nicklas Johansson, Hans-Ove
Aldenbrink, Roy Eriksson och Christer
Grimbrant.
◊

Hembygdsfilatelisten nr 4 2013
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Råsunda – Normalstämpel 33

Forskning på Internet, del 2

I nummer 2/2013 hade Arne O. Olssson
en fråga om när Råsunda normalstämpel
33 övergick från att ange årtalet med fyra
siffror till endast två.

I Hembygdsfilatelisten nr 2 2010 skrev
jag en artikel om hur man kan använda
Internet i sin forskning. Detta är ju ett
område där utvecklingen går rasande
fort ibland.
Kungliga biblioteket (KB) har påbörjat en digitalisering av svensk dagspress.
Jag ”saxar” lite från KB:s hemsida:

Från Sven Lindskog kom följande svar:
”Kommentar angående Råsunda Nst
33 med förkortat årtal. Det tidigaste av
mig kända avtrycket är från 1920-10-11
(fanns på Lagerholms auktion 1998-0228, objekt 207) medan jag har noterat
att ett avtryck 1931 skulle ha avbildats
(eller nämnts) i Svensk Filatelistisk Tidskrift nr 1 (1973), sidan 33. I min egen
samling har jag ett ex vackert stämplat
9.9.30 med ganska små siffror.”
◊

Följ med ut till Dalarö i Stockholms skärgård! En annorlunda
historieberättelse utgående från Postens historia
Läs om att samla en plats. Med Dalarö som exempel berättas om hur man kan samla hembygdsfilateli på nya sätt.
285 sidor, inbunden och över 200 färgbilder.
Pris kr 280:-. + porto 59:-.
Beställes från författaren:
Lars Liwendahl
Telefonvägen 15
126 37 Hägersten
lars.liwendahl@hotmail.com
PlusGiro: 25 39 54-2
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Gunnar Zetterman

Om tjänsten
För att bevara och förbättra tillgängliggörandet har Kungliga biblioteket (KB)
påbörjat en digitalisering av svensk
dagspress. Det material som nu blir tillgängligt är producerat inom två projekt:
”Digitalisering av svensk dagspress” samt
ett EU-finansierat projekt ”TELplus”
som ingår i The European Library.
Denna webbplats ger tillgång till
drygt 200 000 sidor tidningstext samt
material från Kungl. bibliotekets samlingar. Direktskannat material återges i
färg medan skannad mikrofilm återges
i svartvitt. Urvalet av material består
av flera titlar, dels större tidningar
dels landsortstidningar för att visa en
helhetsbild av svensk dagspress. Detta
speglar spridningen i tid och geografi av
svensk tidningsutgivning från 1700-tal
till 1900-tal.
Tjänsten är just nu en betaversion,
det vill säga under utveckling.

Hembygdsfilatelisten nr 4 2013

Sökmöjligheter
Man kan söka fram material i huvudsak
på två sätt. Antingen fritextsöker man
i det sökfält som finns eller så letar du
fram rätt objekt under fliken bläddra.
Trunkeringen stöds för närvarande
inte vid sökning. Däremot kan trunkering användas i fälten för avgränsningar,
exempelvis genom att man anger årtal
till ”1802*”, vilket gör att sökningen
begränsas till tidningar utgivna under
1802.
För varje enskild tidningssida kan du
i en spalt på höger sida se den OCR1lästa texten. Denna funktion använder
du om du vill kopiera en text och klistra
in i ett annat dokument. Du kan även
använda webbläsarens inbyggda funktioner för att söka i en enskild webbsida,
för att söka vidare i texten. (slut citat)
Hela texten finns på hemsidan:
http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/
Idag finns drygt 20 tidningar tillgängliga. Den mest intressanta är kanske
Post- och Inrikes Tidningar eftersom där
publiceras kungörelser med mera.
Dessvärre fungerar användargränssnittet dåligt, man blir hängande, Det
skall dock skrivas om.
◊
1 OCR står för Optical Character Recognition, dvs bilder konverteras till text
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Julposten står i ljusan låga, alla breven
brinner oppsan!
Gunnar Zetterman

Varje natt hämtade en bil posten till
46-området i Falköping och körde sedan
säckarna till Trollhättan för ytterligare
sortering. Det var post till Trollhättan,
Vänersborg, Lilla Edet, Lödöse, Nygård, Prässebo, Upphärad, Sjuntorp,
Främmestad, Sollebrunn, Mellerud,
Frändefors, Brålanda, Vargön, Vänersnäs
med flera.
På julaftonsmorgonen 1971 kördes
bilen, en Mercedes skåpvagn, av Benny
Lundqvist. När han kom till Tråvad
märkte att det luktade rök. Han stannade och steg ur bilen och såg då att det
brann under bilens flak med öppen låga.

Lundqvist handlade snabbt och
började genast lämpa ut alla säckar han
kom åt. När han inte kom åt fler säckar
sprang han till en närliggande fastighet och varifrån brandkåren i Tråvad
larmades, som snabbt var på plats och
släckte elden.
Polisen i Skara genomförde omedelbart en undersökning. Brandorsaken
var ett brott på avgasröret i en böj vid
bakaxeln. De fick till följd att de varma
avgaserna blåste direkt mot bilens underrede.
I bilen fanns över 100 postsäckar,
varav ett 50-tal vart svårt skadade, en del

helt förstörda. Skaraborgs Läns Tidning
kom fram till prenumeranterna, även om
den luktade bränt och var tyngd av väta.
Postmästare Olle Lindgren i Troll
hättan och hans medarbetare fick sedan
ta hand om det som räddats från elden.
De försändelser som var lätt skadade
sändes ut med posten måndagen den
27 december.
En hel del postgiro- och bankgiroförsändelser blev lågornas rov, men de

var ju bokförda i Stockholm och kunde
därför rekonstrueras.
En stor del av brevposten vattenskadades och blev därför kraftigt försenad
eftersom brevpackarna först måste torkas.
◊
Källor:
• Skaraborgs Läns Tidning
• Trollhättans Tidning

Skaraborgs
Läns
Tidning,
1971-12-27.
Den lindrigt skadade posten delades ut i ett så kallat ”ambulanskuvert” med ett
följemeddelande. (Bilderna är något beskurna och adressaten är bortretuscherad
av integritetsskäl.)
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Nya medlemmar mm

Adressförändringar 2013-01-01 – 2013-11-25

Nya medlemmar 2013-01-01 – 2013-11-25

Medlemmar som av olika anledningar
lämnat föreningen 2013-01-01 – 2013-11-25
(forts)

Lennart Andreasson
Hunnebergsgatan 34 A
582 34 LINKÖPING

Magnus Jönsson
Varvsgatan 7
371 30 CARLSKRONA

Per-Olof Hall
Dalängsvägen 4
163 44 SPÅNGA

Karl Anders Carlsson
Grunsbo 271
462 96 FRÄNDEFORS

Alf-Göran Arneholm
Kopparvägen 43 A
791 41 FALUN

Per Olov Karmehed
Smedjegatan 28
602 47 NORRKÖPING

Ola Helgesson
Kårarp
312 93 LAHOLM

Ulf Edén
Fornbohyttan 28
711 91 LINDESBERG

Jan Bengtsson
Solbänksgatan 47
413 19 GÖTEBORG

Lars Lagersröm
Torsbo Säteri 202
523 60 GÄLLSTAD

Thomas Harström
Snäckvägen 18
865 33 ALNÖ

Evald Eriksson
Vattentornet 2
747 43 GIMO

Lennart Brisefalk
Fredsgatan 26 B
641 30 KATRINEHOLM

Lennart Larsson
Övre Husargatan 22
413 14 GÖTEBORG

Dennis Hasselquist
Cykelvägen 2
247 50 DALBY

Gunnar Franzén
Östbygatan 20 A
531 37 LIDKÖPING

Leif Cederberg
Hallaröd 502
243 97 STEHAG

Håkan Lundqvist
Nordmarksgatan 19
652 30 KARLSTAD

Ulf Jernberrg
Bingsta 313
840 40 STENSTAVIK

Karl-Erik Hansson
Tranvägen 11
82135 BOLLNÄS

Thomas Edström
Oxbacksgatan 17
532 25 SKARA

Bengt Martinsson
Dalagatan 4
972 42 LULEÅ

Lars Lindblad
Smedby Skolväg 106
184 33 ÅKERSBERGA

Karl-Erik Johansson
Bokenäs Norra Klev 322
451 97
UDDEVALLA

Leif Eriksson
Prästgårdsvägen 28
761 75 NORRTÄLJE

Bo Millhagen
Bullerbygatan 45
212 45 MALMÖ

Magnus Gartrup
Clementsgatan 16
231 51 TRELLEBORG

Johan Pölda
Bergsmansvägen 12
611 67 NYKÖPING

Bo Göransson
Emil Spelares väg 4
395 97 LÄCKEBY

Tommy Revai
Råsundavägen 156
169 36 SOLNA

Tommy Hendler
Råbäcken 5 D
961 93 BODEN

Thore Rinendal
Sundelins väg 37
905 32 HÖRNEFORS

Kjell-Olof Hofsberger
Kavelbrogatan 1
824 52 HUDIKSVALL

Anders Weiss
Övre Arbetshusgatan 58 B
802 53 GÄVLE

Ulf Holmberg
Hagagatan 37
602 46 NORRKÖPING

Andreas Tärnholm
Baldergatan 44
195 51 MÄRSTA

Nils Ivar Johansson
Vaktgatan 17
262 31 ÄNGELHOLM

Per Åberg
Ringgatan 2 C Läg 1301
752 17 UPPSALA

Göran Norell
Bäverns Gränd 24
753 19 UPPSALA
Hans Olsson
Skarvvägen 70
388 96 LJUNGBYHOLM
Aarre J. Ritola
Trastvägen 17
564 32 BANKERYD

Medlemmar som av olika anledningar
lämnat föreningen 2013-01-01 – 2013-11-25
Birger Alinge
Nytorpsvägen 10
192 35 SOLLENTUNA
Sven Boman
Runmästarvägen 16
187 72 TÄBY
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Stig Karlsson
Stockrosgatan 1 A
575 36 EKSJÖ
Erik Norén
Aspnäsgatan 24
832 44 FRÖSÖN
Tofte Norén
Ryttarvägen 27
181 41 LIDINGÖ
Karl-Arne Ringbom
Brogatan 21
733 33 SALA
Hans Åbyhammar
Floragatan 1
711 30 LINDESBERG
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Möten våren 2014
Onsdagen den 29 januari Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Lådbrevsstämplar (Nst 21 & 22) från år 1900 och framåt. En
allmän diskussion om klassificering, typolikheter, kuriosa och utmaningar. Hans
von Euler.
Onsdagen den 26 februari Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Uppländska postvägar 1875-1890. Giselher Naglitsch.
Onsdagen den 26 mars Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Årsmöte.
Onsdagen den 23 April Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Stockholmsutställningen 1930, Arne Forssén.

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

Baksidan: Föreningens kassör fångad på UPPFRIM 2013.
Foto: Per Bunnstad.
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