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Kallelse till Årsmöte 2015
Årsmötet 2015 äger rum onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17.30 på Postmuseum.

Förslag till dagordning
vid

Riksföreningen för Hembygdsfilateli vid årsmötet onsdagen den 25 mars 2015

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21

§22
§23

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare tillika rösträknare att med ordföranden justera
årsmötesprotokollet
Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2014
Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2014
Föredragning av revisionsberättelsen
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014
Behandling av inkomna skrivelser och motioner
Fastställande av budget för 2015
Ändring av stadgarna
Fastställande av årsavgift för 2016
Val av ordförande för tiden till årsmötet 2016
(f n Anders Bock)
Val av två styrelseledamöter för tiden till årsmötet 2017
(f n Kent Karlsson och Leif Ledmyr)
Val av två suppleanter för tiden till årsmötet 2016
(f n Göran Heijtz och Hans von Euler)
Val av två revisorer för tiden fram till årsmötet 2016
(f n Jan-Ove Brandt och Bengt Lindbergh)
Val av revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2016
(f n Tommy Revai)
Val av valberedning för tiden till årsmötet 2016
a) sammankallande ledamot (f n Åke Persson)
b) två övriga ledamöter (f n Nils Malmros, Jan-Olov Edling)
c) en suppleant (f n Christer Karlsson)
Övriga frågor
Årsmötet avslutas
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Ändring av stadgarna
Vi har medlemmar i vår förening som av olika skäl inte önskar vara med i Sveriges
Filatelistförbund (SFF). Eftersom kravet på medlemskap i SFF inte längre finns
bör våra stadgar anpassas till vad som gäller idag. Regler för att ändra stadgarna
framgår av paragraf 13 (se nedan).
Nuvarande stadgar finns på föreningens hemsida under fliken ”Om oss”
sff.nu/hembygdsfilatelisterna/pdf/stadgar.pdf
Nuvarande lydelse:
§ 2 Anslutning Föreningen är en riksförening inom Sveriges Filatelist Förbund
(SFF) och följer förbundets stadgar.
Ny lydelse:
§ 2 Anslutning Föreningen är en riksförening inom Sveriges Filatelist Förbund
(SFF).
Nuvarande lydelse:
§ 3 Medlemskap Till medlem kan antas var och en som är myndig och som ansluter
sig till föreningens syfte och stadgar. Den som är myndig och som tillhör medlems
familj kan vinna inträde som så kallad familjemedlem. För nya förbundsmedlemmar
skall inträdesansökan göras på blankett som fastställts av förbundet.
Ny lydelse:
§ 3 Medlemskap Till medlem kan antas var och en som är myndig och som ansluter
sig till föreningens syfte och stadgar. Den som är myndig och som tillhör medlems
familj kan vinna inträde som så kallad familjemedlem.
Nuvarande lydelse:
§ 5 Uteslutning Medlem som brutit mot föreningens eller förbundets stadgar eller
på annat sätt motverkat föreningens eller förbundets syften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Därigenom upphör också medlemsskapet i förbundet. Den
uteslutne har rätt att skriftligen överklaga beslutet till förbundsstyrelsen. Medlem
som utesluts har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.
Ny lydelse:
§ 5 Uteslutning Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt
motverkat föreningens syften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Den uteslutne har rätt att skriftligen överklaga beslutet till föreningens årsmöte. Medlem
som utesluts har inte rätt att återfå någon del av erlagda avgifter.
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Nuvarande lydelse:
§ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift till föreningen fastställs av ordinarie årsmöte. I
medlemsavgiften skall också ingå årsavgift till Sveriges Filatelist Förbund. Avgiften
skall vara inbetald senast den 15 februari. Den som är medlem i mer än en SFFförening erlägger årsavgift till förbundet endast genom en av dessa föreningar.
Ny lydelse:
§ 6 Medlemsavgift Medlemsavgift till föreningen fastställs av ordinarie årsmöte.
Avgiften skall vara inbetald senast den 15 februari.
Nuvarande lydelse:
§ 10 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller
med kalenderår. Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse
skall senast den 20 januari varje år överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse
skall föreligga senast den 15 februari.
Ny lydelse:
§ 10 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller
med kalenderår. Räkenskaperna jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse
skall varje år överlämnas till revisorerna. Revisionsberättelse skall föreligga senast
på årsmötet.
Nuvarande lydelse:
§ 12 Föreningsmöten Föreningen har om möjligt ordinarie möten minst en gång
per halvår. Styrelsen kallar till extra möte då skäl till detta föreligger.
Ny lydelse:
§ 12 Föreningsmöten Styrelsen kallar till extra möte då skäl till detta föreligger.
Nuvarande lydelse:
§ 13 Stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen
eller av enskild föreningsmedlem. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 20
januari. Ändringsförslag får inte strida mot de stadgar som antagits av Sveriges
Filatelist Förbund. Förslag till stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast
i samband med kallelsen till årsmötet, det vill säga en månad före årsmötet. För
ändring av stadgarna fordras minst två tredjedelar av de på årsmötet avgivna rösterna.
Ny lydelse:
§ 13 Stadgeändring Förslag till ändring av dessa stadgar kan framläggas av styrelsen
eller av enskild föreningsmedlem. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 20
januari. Förslag till stadgeändring skall sändas till medlemmarna senast i samband
Hembygdsfilatelisten nr 1 2015
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med kallelsen till årsmötet, det vill säga en månad före årsmötet. För ändring av
stadgarna fordras minst två tredjedelar av de på årsmötet avgivna rösterna.
Nuvarande lydelse:
§ 14 Upplösning Föreningen kan inte upplösas så länge tio personer röstar för
dess fortsatta existens. För upplösning fordras beslut av två på varandra följande
allmänna möten med minst tre månaders intervall, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till dessa möten skall innehålla uppgift om förslaget
till föreningens upplösning.
Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter
överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till
Sveriges Filatelist Förbund eller disponeras på sätt som bestäms i samband med
beslut om upplösning. Dock skall tillgångarna tillfalla eller fonderas för hembygdsfilateliens fromma.
Ny lydelse:
§ 14 Upplösning Föreningen kan inte upplösas så länge tio personer röstar för
dess fortsatta existens. För upplösning fordras beslut av två på varandra följande
allmänna möten med minst tre månaders intervall, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till dessa möten skall innehålla uppgift om förslaget
till föreningens upplösning.
Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar överlämnas till sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller disponeras på sätt som
bestäms i samband med beslut om upplösning. Dock skall tillgångarna tillfalla eller
fonderas för hembygdsfilateliens fromma.

Medlemsavgift för 2015
Dags att betala 2015 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
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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!
◊
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Riksföreningen för Hembygdsfilateli
Verksamhetsberättelse för år 2014
Årsmötet hölls på Postmuseum onsdagen den 26 mars
2014. Styrelsen har därefter haft följande
sammansättning: Anders Bock (ordförande), Kent
Karlsson (vice ordförande och sekreterare), Leif Ledmyr
(kassör), Alf-Göran Arneholm (ledamot), Gunnar Lithén
(ledamot) samt som suppleanter Hans von Euler och
Göran Heijtz.
Adjungerade: Bo Dahlner, Anders Pleijel och Gunnar
Zetterman (redaktör).
Revisorer har varit Jan-Ove Brandt och Bengt Lindbergh
samt revisorssuppleant Tommy Revai.
Valberedningen har utgjorts av Åke Persson
(sammankallande), Nils Malmros och Jan-Olov Edling
och som suppleant Christer Karlsson.
För föreningens tidskrift Hembygdsfilatelisten finns en
redaktionskommitté bestående av Anders Bock
(ordförande), Bo Dahlner, Anders Pleijel och Gunnar
Zetterman.
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut 380
betalande, en nedgång med 26 medlemmar.
Hembygdsfilatelisterna är fortfarande den största
riksföreningen inom Sveriges Filatelistförbund.
Årsavgiften under 2014 har varit oförändrad 100 kronor.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8
protokollförda möten.
Hembygdsfilatelisten nr 1 2015
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Tidskriften
Hembygdsfilatelisten har utkommit med fyra nummer.
Nummer 2, var ett nummer inför BALTEX 2014 med
artiklar om skånsk filateli och bestod av 44 sidor. Nr 3
var vår matrikel som förtjänstfullt har uppdateras av Leif
Ledmyr och Gunnar Zetterman.
Hemsida
Föreningens hemsida sköts av Gunnar Zetterman och
uppdateras kontinuerligt.
Föreningsmöten
Följande föreningsmöten har arrangerats:
Den 29 januari var ämnet lådbrevstämplar från 1900 och
framåt, som redovisades av Hans von Euler.
Giselher Naglitsch berättade den 26 februari om
"Uppländska postvägar 1875-1890".
Årsmöte hölls den 26 mars. Efter
mötet informerade Gunnar Lithén om Facit katalogerna.
Vårsäsongen avslutades den 23 april då Arne Forssén
talade om "Stockholmsutställningen 1930".
Höstsäsongen inleddes den 24 september med att Inge
Johansson presenterade "Eskilstuna kommun".
Den 29 oktober var Leif Bergman och talade om
"Saltsjöbanan".
Höstsäsongen avslutades den 26 november med att Peter
Taberman visade "Vykort från Södertälje".
Totalt deltog 111 medlemmar i våra möten under 2014,
med ett snitt på 16 stycken per möte
8

Hembygdsfilatelisten nr 1 2015

BALTEX 2014
På BALTEX 2014, som var en nationell utställning i
Malmö i slutet av augusti ställde vi ut vår tidskrift årgång
30 (2013). Den vann en silver medalj med 73 poäng.
Vi informerade också om vår förening och sålde en del
Skåne material.
Deltagande vid träffar ut i landet
Föreningen har förutom att deltaga på BALTEX 2014
också deltagit i ett möte hos Sollentuna filatelistklubb
den 21 oktober.
Övrigt
Vi har påbörjat arbetet med datoriseringen av Wahlbergs
stämpeldatabas för vår hemsida.
Förbundskongressen
Föreningen representerades av Leif Ledmyr och Kent
Karlsson på Filatelistförbundets kongress i Huskvarna i
april.
Föreningens ekonomi redovisas separat.
Stockholm 2015-01-15

Anders Bock

Kent Karlsson

Alf-Göran Arneholm
Hembygdsfilatelisten nr 1 2015

Leif Ledmyr

Gunnar Lithén
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Bank
Värdepapper

Behållning

"Ränteintäkter"

130,924.39

130,396.52

Summa

1,335.44

528.65

527.87

0.78

07/31/2014 Förändring

163,805.87

10,300.00
0.00
0.00

190,901.04
-15,152.22
-22,242.95
153,505.87

1,334.66

12/31/2013

Summa skulder & EK

Skulder
Förskottsbetalda avgifter
Förfallna hyror
Övriga skulder

Eget kapital
Vid årets början
2013 års resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

0.00
27,696.04
1,335.44
130,924.39
2,600.00
1,250.00
163,805.87

2014-12-31

utgåva!

Eget kapital och skulder

Tillgångar
Kassa
Plusgiro
Bank
Värdepapper
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Summa Tillgångar

BALANSRÄKNING

Preliminär

Leif Ledmyr

Kundfordringar

Förskottsbetalda avgifter

Förutbetalda kostnader

Bokforing_Hembygd_2014_12_31F.xlsx

Not 3.

Not 2.

Not 1.

Årets resultat

Kostnader
Hembygdsfilatelisten
Lagerhyra
Porto och telefon
Resor
Möteskostnader
Forskning
Kontorsmateriel
Övrigt / PG-avg.

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktionsintäkter
Annonsintäkter
Försäljningsintäkter
Ränteintäkter
Övriga intäkter

2 annonsorer

103 medlemmar

Forrådshyra 1/1 - 31/3 2015

-22,242.35

41,409.00
5,000.00
0.00
1,544.00
9,418.00
10,000.00
2,545.00
459.00
70,375.00

37,950.00
0.00
5,900.00
2,745.00
528.65
1,009.00
48,132.65

RESULTATRÄKNING 2014-01-01 - 2014-12-31

1

2,600.00

10,300.00

1,250.00

-25,000.00

48,000.00
5,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
75,000.00

40,000.00
0.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
0.00
50,000.00

Budget 2014
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Årets resultat

Kostnader
Hembygdsfilatelisten
Lagerhyra
Porto och telefon
Resor
Möteskostnader
Forskning
Kontorsmateriel
Övrigt / PG-avg.

Intäkter
Medlemsavgifter
Auktionsintäkter
Annonsintäkter
Urvalshäften
Ränteintäkter
Övriga intäkter

-12,000.00

40,000.00
5,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
56,000.00

35,000.00
0.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
0.00
44,000.00

Budget 2015

Förslag till Budget för 2015

-22,242.95

41,409.60
5,000.00
0.00
1,544.00
9,418.00
10,000.00
2,545.00
459.00
70,375.60

37,950.00
0.00
5,900.00
2,745.00
528.65
1,009.00
48,132.65

Utfall 2014

-25,000.00

48,000.00
5,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
75,000.00

40,000.00
0.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
0.00
50,000.00

Budget 2014

Hembygdsfilatelisterna 2015

-15,152.22

51,135.00
4,750.00
0.00
444.00
10,234.00
0.00
2,459.00
459.00
69,481.00

40,600.00
0.00
11,000.00
1,100.00
1,288.78
340.00
54,328.78

Utfall 2013

Bautastämpel

Gunnar Lithén
Jag har en stämpel från Göteborg, förmodligen. Det finns liknande stämplar
från Göteborg kända åren 1901, 1902
och 1906. Med texten Ångf. A-B. Gullmar, Lysekil och Ångf. Oscar Dickson.
Båda dessa stämplar har stora datumoch månadssiffror, liknande min stämpel
som inte har något namn, utan endast
28/10 1902. Diameter på min stämpel
är 35 mm. Någon som kan sprida ljus
över mysteriet?

Hjältevad
Har en Normalstämpel 59b stämplad
i Hjältevad. Det märkvärdiga med
denna stämpel är att d-et i Hjältevad är
bakvänt. Har någon läsare en likadan
eller kan ge en förklaring till hur pass
(o)vanlig den är. Skulle vara intressant
att få veta det.
Inge Josefsson, Åhus
inge.josefsson@spray.se
12
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Sjöpostlinjen Malmö – Köpenhamn –
Lübeck, del 3
En av vårt lands viktigaste sjöpostlinjer under många decennier
Thomas Wallner

En bortglömd sjöpostlinje av stor betydelse
År 1864 kom så det dansk-tyska kriget
och nästan hela godstrafiken mellan
Sverige, Danmark och Tyskland gick
via Lübeck. Bolagens inkomster ökade
avsevärt och kommissionärerna i Lübeck
låg på bolagen för att få dem att arran
gera fler turer.
Det svenska postverket satte då också
in sitt eget fartyg ”Drottning Lovisa” på
linjen.
Johannes Rudbeck skriver i sin bok
”Svenska Postverkets Fartyg och Sjöpostförbindelser under tre hundra år” att i
mars 1864 då Södra Stambanan nått
fram till Malmö: ”... och öppnades nu en
postångsförbindelse å en linje MalmöKöpenhamn-Lübeck med fem à sex turer
i veckan från vardera slutpunkten; i maj
månad blev denna förbindelse daglig i

båda riktningarna, och användes härför
Drottning Lovisa och några enskilda
ångfartyg. I passageraravgift betalades
för resa Malmö-Lübeck å första plats
20 rdr, å andra 14 rdr och å tredje 6
rdr. Denna trafik pågick till den 28
november 1864. Som därefter enskilda
ångfartyg på tillfredställande sätt kunde
uppehålla trafik å ifrågavarande linje,
kom Drottning Lovisa ej mera till användning därstädes.
Någon sjöpostfart mellan Skåne och
Stralsund förekom ej 1864, och Eugenia1
användes detta år allenast som reservfartyg för Drottning Lovisa, i vilken
egenskap Eugenia gjorde några resor
mellan Malmö och Lübeck.”
1 Eugenia trafikerade Ystad-Stralsund
1857-1863

Ångfartyget L. J. Bager från en målning.
Hembygdsfilatelisten nr 1 2015

13

Enligt en skrivelse i arkivet i Malmö från 24 mars 1864 så sköttes turlistan
enligt följande
Derefter underhåller tillsvidare postförbindelse å linien Malmö-Lübeck med dels
postångfartyget Drottning Lovisa, dels förhyrda enskilda ångfartyg, hvilka afgå
Från Malmö

Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag
Lördag

Drottning Lovisa
ett av de Halländska fartygen
Ångfartyget L. J. Bager
Drottning Lovisa
ett av de Halländska fartygen

Från Lübeck

Söndag
Drottning Lovisa
Måndag
ett av de Halländska fartygen
Onsdag
Drottning Lovisa
Torsdag
ett av de Halländska fartygen
Fredag
Ångfartyget L. J. Bager
Afgången bör alltid ske efter det att eftermiddagståget anländt.
Sedan det beslutats att den danska
sjöpostlinjen mellan Korsör och Lübeck
skulle upphöra i slutet av 1866 och ersättas med en ångbåtslinje Korsör-Kiel
så vidtog man i Lübeck åtgärder i syfte
att få till stånd en daglig linje mellan
Köpenhamn och Lübeck. Genom
sin kommissionär i Lübeck Charles
Petit & Co så började det Halländska
Ångbåtsaktiebolaget att förhandla med
Lübecks postdirektion, preussiska poststyrelsen och staden Lübecks styrelse och
i februari 1867 förelåg ett preliminärt
avtal om ångbåtsfart sex dagar i veckan
under tiden 1 april – 1 oktober och tre
dagar i veckan under de därefter följande höstmånaderna. Som ersättning
skulle bolaget befrias från kostnader till
staden Lübeck för utnyttjande av hamn
14

och dessutom erhålla ett så kallat postbidrag på 10 000 Thaler eller 26 666 rdr
i svenska mynt.
Eftersom hallandsbolaget inte ensamt kunde klara detta åliggande så
inleddes förhandlingar med Malmö
Ångbåtsaktiebolag om samarbete.
Malmöb olaget som vid tidpunkten
hade beställt en ny järnångare vid namn
”L. J. Bager” uppkallad efter bolagets
förre huvudredare. Den gamle ångaren
”Malmö” såldes och sattes förändrad
till ångskonert i allmän fraktfart. Hon
förliste på Nordsjön 1863.
Från den 1 april 1867 upprätthöll
de båda bolagen sex veckoturer på linjen varav de halländska båtarna företog
fyra och Malmöbolagets ”L. J. Bager”
två turer.
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Följande skrivelse finns att läsa i arkivet i Malmö med
diarie nr 65.
Till Postkontoret i Malmö
Kongl. Generalpoststyrelsen förordnar härigenom att från och med den
3 nästinstundande september bör för befordrandet även av karterad post
från Postkontoret till Lübeck användas såväl de halländska ångfartygen
”Halland”, ”Najaden”, ”Ellida” som även malmöångfartyget ”L. J. Bager”, derest vad beträffar sistnämnda ångfartyg rederiet för detsamma
åtager sig dylik postbefordring på de villkor som omförmälas i Kongl.
Kungörelsen den 26 oktober 1860.
De dagar dessa lägenheter inte finnas att tillstå användes för ifråga
varande postbefordran, som må omfatta brefförsändelser endast till
sjelva Lübeck, lägenheten öfver Danmark.
Vid den direkta postutvexlingen med Lübeck skall uti brefkartorna
uppföras
a/ antalet enkla portosatser af ofrankerade bref
b/ antalet enkla portosatser af frankerade bref
och
c/ antalet enkla portosatser af frankerade trycksaker och varuprofver.
För otillräckligt frankerade brev tillägges antalet enkla portosatser under
a/ och dessutom anteckna de använda frimärkenas värde.
Från överpostamtets i Lübecks sida kommer direkt postutvexling med
postkontoret ega rum från och med morgondagen med anlitande af
ifrågavararande ångbåtslägenheter.
Stockholm den 3 augusti 1868.

På hösten 1869 gjordes en inventering av vilka stämplar som då
fanns på Malmö Postkontor Bland dessa fanns en oval stämpel inom
ram FRÅN LÜBECK. Denna var i bruk från 1869 till 1872 och är
mycket ovanligt förekommande.
Sista delen (sammanställning och källor)
kommer i nästa nummer.
Hembygdsfilatelisten nr 1 2015
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Vännäs och Wännäs
Erik Idhult

I alla tillgängliga källor har sambandet
mellan Wännäs och Vännäs varit självklar. Wännäs avlöstes
av Vännäs på 1890talet och kontoret är
detsamma fram till
våra dagar. Sanning
fram till nu.
Normalstämpel 10.
En geografilektion: På väg västerut
på den så kallade E12:an, dryga två mil
från Umeå, möts man av Vännäsby. Nära
hopväxt med den, på armlängds avstånd,
ligger Vännäs.
En av mina samlarvänner, boende i
Vännäs och till yrket tågmästare, Ulrik

Almberg, har forskat i lokalhistoria och
kan nu kullkasta tidigare sanningar.
Wännäs var beteckningen på den stämpel som användes i den första bebyggelsen i trakten, kyrkbyn, och kontoret
var inrymt i pastorsexpeditionens lokaler
i Wännäs(by). Osäkert om startårtalet
men med fog kan vi räkna tillbaka till
1860-talet.
År 1899 (möjligen
1900) flyttade man till
Spölands station och
bytte så namn till Spöland 1 oktober 1899.
Normalstämpel 58p.

Vännäs läger. Vännäs läger var mötesplats för Västerbottens
regemente 1898-1908. Lägg märke till att avsändaren skriver
Wännäs med W.
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År 1940
återigen en
namnändring,
nu till Vännäsby.
Normalstämpel 64a.
Vännäs har sitt ursprung i järnvägens
utbyggnad och fick också sitt första
kontor på järnvägsstationen i köpingen.
Tidpunkten för Vännäsposten räknas
från den 19 sept 1891.

Postombudet i Vännäsby upphörde
2009-11-23. Idag betjänas båda orterna
genom ett postombud på ICA i Vännäs.
Lätta och svårare stämplar från de
fyra stämpelorterna?
Wännäs, mycket svår med tidigt
avtryck. Bifogar mitt äldsta, stämplat
1879.
Spöland, visar 58p-stämpeln. Svår
även som 59b.
Vännäsby är samlarvärd som särskrivningen Vännäs by (64a).
För Vännäs kan nämnas den svåra
LBR på Oscar, men även de två 58-orna,
58q och 58t, där den något lättare 58t
visas nedan.
◊

Normalstämpel 58t.

Sammanfattning
Namn

fr o m

tom

Wännäs
Spöland
Vännäsby

1865-10-??
1899-10-10
1940-05-15

1899-07-18 (ev. 1899-09-30)
1940-05-14
2009-11-23

Vännäs

1891-09-19

alltjämt i bruk

Hembygdsfilatelisten nr 1 2015
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Frimärkets Dag 28 mars
Historiska museet kl. 11–17
Specialvisningar ”se föremålen bakom
frimärkena” kl. 12, 13, 14, 15 och 16.
Gravören och formgivaren till frimärksutgåvan ”Yngre järnålder – Vikingatid”
Martin Mörck signerar kl. 12-14.

Frimärksförsäljning i butiken och
stämpling tillsammans med Hembygdsfilatelisterna. Stämplingen och
butiksförsäljningen är öppen kl. 11–17.
Mer information på vår hemsida.
Jonathan Olsson

Matrikel 2014 - Tillägg och ändringar
Balder, Rune 070-244 53 33 (mobilnummer tillagt)
Fredriksson, Gert Samlar även ”Helsaker Danmark Christian X”
Karlsson, Christer Kvarnkullsvägen 10, 754 45 UPPSALA, allmoget@gmail.com (ny adr)
Ljungdahl , John-Olof Täby (avslutat medlemsskap)
Martinsson, Bengt elisabengt@telia.com (ny e-postadress)
Röing, Mats 750 US Highway 89 South, #4, Gardiner, MT 590 30, USA (ny adress)
Vesterlund, Anders Räbbmogatan 8, Lgh 801, 865 32 ALNÖ (ny medlem)
Wester, Lars Tegelviksgatan 81, 116 47 Stockholm (ny adress)

WERNAMO 2015
Exponat av intresse för Hembygdsamlare.
Roland Andersson: Falkenbergs posthistoria
i äldre tider
Sven-Börje Ewers: Värnamobygdens posthistoria
Gert Fredriksson: Mail routes and cancellations to and from the mainland of the
county Kalmar
Christer Jonasson: Skåne – Smålands järnväg
Leif Ruud: Kristinehamn med järnbruksorter och järnväg i östra Värmland
Ulf Sahlberg: Svenska postlinjer 1830-1879
från snällpost till gångpost
Bengt-Göran Österdahl: Enköpings poststämplar 1819-1950
Bengt-Göran Österdahl: Poststationer i USA
uppkallade efter Sverige från 1850-talet till
dags dato
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Sten-Anders Smeds: “Uppsala är bäst” - Eller
åtminstone riktigt bra (motiv)
Per Bunnstad: Horda – Här är jag född
(open)
Christer Mårtensson: Sjöbo (vykort)
Aarre Ritola: Jönköping under 1900-talet
(vykort)
Stig-Arne Svensson: Småländska Anderstorp
med Gyllenfors 1900-1965 (vykort)
Bengt-Göran Österdahl: Gata upp och gata
ner i Enköping vid förra sekelskiftet (vykort)
Sven-Göran Larsson: Lunds posthistoria
(regional klass)
Arne O. Olsson: Jönköpings poststämplar
1819-1912 (regional)
Per-Johan Weidolf: Posthistoria och stämplar
från Växjö under 1800-talet (regional)
Ingmar Karlsson: Glasriket (open, regional)
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Upprop Facit Postal
Göran Heijtz

Självklart kommer hela katalogen att
kompletteras där uppgifter finns, och
prisjusteringar att göras.
Vi behöver Din hjälp!!

Det börjar dra ihop sig för en ny upplaga
av Facit Postal™, alla stämpelsamlares
bibel. Den förra kom hösten 2009, så
det är hög tid. Postal IX planeras att
släppas i samband med Nordia 2015 i
månadsskiftet oktober/november.
Bland annat är följande förändringar
och förbättringar planerade:
• Portotaxorna kompletteras, speciellt
med nyare uppgifter.
• Svenska försändelser kompletteras
med fler kända portosatser och priserna ses över.
• Huvudavsnittet kompletteras med
fler stämpeltyper.
• Huvudavsnittet får en ny spalt, för
den moderna Nst 64.
• Fyrkantiga lantbrevbärarstämplar
kompletteras med de rektangulära
stämplarna.
• Ångbåtspost omarbetas med avseende på olika fartyg.
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Katalogen blir inte bättre än vad vi alla
gemensamt gör den till.
Du kan bidra genom att till exempel
lämna uppgifter avseende:
• Förbättring av tidigaste eller senaste
datum, för sådana stämplar där datum står i kursiv stil i katalogen.
• Förbättring av kända årtal för lantbrevbärare, järnvägspost mm.
• Förslag till prisjusteringar när du
anser att något står alldeles för lågt
eller högt.
• Uppgifter om felaktigheter i katalogen.
• Nst 64. Vi behöver få kontakt med
personer som har koll på vilka stämplar som har använts under 2000-talet
och vilka som används idag, i ett visst
landskap, län eller annat område.
Dina uppgifter vill vi ha senast under
maj månad via mail eller post. Gärna
med bifogade bilder när det är relevant.
För katalogkommittén.
Göran Heijtz
Box 19541
104 32 STOCKHOLM
Tel: 08-10 83 62
goran@novastamps.com
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Möten Våren 2015
Onsdagen den 18 februari Kl. 17.00 - 20.00
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.30 - 18.30 Samling.
Kl. 18.30 - 20.00 Gemensamt möte med SSPD. Jämtland, Gustaf Ankarcrona.
(OBS kl. 18.30)
Onsdagen den 25 mars Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Årsmöte, Hälsingland, Åke Persson.
Lördagen den 28 mars Kl. 11.00 - 17.00 Frimärkets Dag
På Historiska museet.
Kl. 12.00 - 14.00 Signering, Martin Mörck.
Kl. 12, 13, 14, 15 och 16 specialvisning av föremålen bakom frimärkena.
Onsdagen den 29 april Kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Norrländsk ångbåtspost, Göran Heijtz och Gunnar Lithén.
Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna
Annonspriser:
Medlemmar: gratis (svartvit)
Handlarannons (färg):
Helsida bak 1200 kr,
övriga helsidor 1000 kr
halvsida 600 kr

Handlarannons (svartvit):
Helsida bak 800 kr
övriga helsidor 750 kr
1/2 sida 400 kr
1/4 sida 250 kr.

Tidningens baksida:
Brevkort stämplat Södervärn. Se
artikeln om Filialpostkontoren i
Malmö (nummer 4 2014 sid 18).

Källan: Ernst Grape ”Postkontor och
postmästare” från 1951 föll bort vid
redigeringen av Malmöartiklarna.
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