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Annons Aspbäck
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Annons Sveriges Frimärkshandlareförbund
Torbern Olof Bergman av Anders Lundgren
Annons Postmuseum
Upsala Filatelist-Klubb av Bengt-Göran Österdahl
Annons Nordisk Filateli
Utställare UPPFRIM 2013
Uppsala Filatelist-Förenings tidigare utställningar
Annons Baltica 2014
Utställare i alfabetisk ordning
Annons Skanfil
Utställare Hembygdsfilatelisterna
Handlare
Utställare UPPFRIMUNG 2013
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Annons SFF
Annons Frimärksauktioner i Göteborg
Sveriges äldsta topografiska vykort berättar av Benny och Gunilla Kullinger
Utställningsledning, Jury, Specialpriser
Annons Postiljonen
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Busigt, sportigt, kungligt
och blommigt i Postens monter
Välkommen till Postens monter på UPPFRIM 2013 där vi
erbjuder höstens aktuella frimärken och frimärksprodukter.
Bordtennis är temat för
frimärkssamarbetet mellan svenska Posten och
China Post. Motiven är
två olika slag i bordtennis, och Jan-Ove Waldners sätt att serva har inspirerat till det ena frimärket.
De svenska frimärkena
säljs i block medan de kinesiska Frimärkena säljs
enstaka från ark.
Fyra färgstarka frimärken visar olika varianter
av den populära blomman dahlia. Frimärkena
är självhäftande och säljs i häfte om tio stycken.

Köp för 300 kronor
eller mer så får du
en anteckningsbok
med frimärkena
Busiga djurungar
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I år har det gått 40 år
sedan Carl XVI Gustaf
blev Sveriges statschef.
Detta firas med tre frimärken i block där både jubileet och tronföljden - med
kronprinsessan Victoria
och prinsessan Estelle uppmärksammas.

De busiga killingarna, andungarna, griskultingarna, kalvarna och lammen säljs i häften med tio frimärken i varje.
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Välkommen till UPPFRIM 2013
Det är en stor glädje för mig att få hälsa alla utställare, besökare, handlare och Posten Frimärken välkomna till årets enda frimärksutställning i Sverige i år UPPFRIM
2013.
En utställning har så mycket att erbjuda en samlare. Man kan hitta intressanta objekt till sina egna samlingar. Studerar man de utställda samlingarna, så får man säkert några idéer för sitt eget samlande.
Personligen gillar jag regionala utställningar. Det är ett varierat utbud av samlingar
som visas här. Det finns exponat som man aldrig har sett förut. Oftast är kreativiteten hög innan utställarna slussas in i samma fålla som alla andra utställare styrda av
olika reglementen.
Jag vill tacka alla som gjort den här utställningen möjlig. Tack alla utställare och
handlare. Ett speciellt tack till Posten Frimärken, Sveriges Filatelistförbund och Göteborgs Filatelistförening som gjort det ekonomiskt möjligt att arrangera utställningen.
Välkomna till två mycket givande dagar!
Bengt-Göran Österdahl
Ordförande
Uppsala Filatelistförening
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En hälsning från Sveriges
Filatelist-Förbund
Det är med stor glädje som jag konstaterar, att Uppsala Filatelistförening efter sex
år gör comeback som utställningsarrangör och bjuder in oss till UPPFRIM 2013.
Utställningarna är viktiga för oss filatelister och samlare av såväl frimärken som vykort på alla nivåer.
Utställningsledningen har lagt ner ett stort arbete för att få pusslet att gå ihop. Icke
desto mindre tycker de flesta som arrangerat utställningar att det har varit trevligt,
får blodad tand och kommer tillbaka; inte sällan väljer man att samverka med någon eller några grannföreningar. Det är ett utmärkt sätt att bredda sina kontaktytor
och närmare lära känna flera likasinnade entusiaster i grannskapet. Till exempel tar
Eslöv nya tag och arrangerar tillsammans med några Skåneföreningar BALTEX
2014 med internationellt inslag i form av Seven Nations Challenge; Värnamo Filatelistförening kommer tillbaka 2015 efter många års uppehåll, den här gången i
samarbete med Skivaryd, och så har vi erfarna Norrort, som tar sig an NORDIA
2015.
Utställningarna är viktiga för att vår hobby skall uppmärksammas i omvärlden. Tyvärr är vår skara i krympande, och just därför är det angeläget att visa att vi finns.
En utställning kan förhoppningsvis locka och inspirera nya människor att intressera
sig för våra samlarområden.
Inte minst är en utställning ett tillfälle för oss som redan delar intresset att komma
samman, träffas, umgås, ha trevligt… Något som gör det ännu roligare att utöva
vår hobby!
Här i Uppsala finns en rad spännande exponat, inte bara i sju olika bedömningsklasser utan även i inbjuden klass samt ett antal ramar för ungdomar i UPPFRIMUNG 2013. Titta på dem, låt dig imponeras och inspireras! Flera av dem får vi
förhoppningsvis se igen på någon av de nationella utställningarna kommande år.
Jag vill framföra ett stort tack till arrangörerna, jurymännen, sponsorerna, handlarna och utställarna med flera som gjort det möjligt för oss att besöka denna Sveriges
enda officiella frimärks- och vykortsutställning 2013.
Lycka till, alla!
Vivi-Ann Rangfors
ordförande
Sveriges Filatelist-Förbund
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Torbern Olof Bergman
Av Anders Lundgren

Torbern Olof Bergman (1735-1784) var professor i kemi vid Uppsala universitet
från 1767 till sin död, och en av den svenska vetenskapens internationellt mest
kända namn under 1700-talet. Hans skrifter översattes regelbundet till engelska,
tyska, franska och italienska, ibland också till andra språk.

Bergman föddes 9 mars 1735 i Låstads socken i Västergötland. Han fick sin skolutbildning vid Skara gymnasium, och enligt tillgängliga källor skall han redan då ha
visat stort intresse för naturstudier, mer än för de klassiska språken och andra traditionella ämnen. Istället vistades han gärna ute i naturen (samma historia brukar
också berättas om en annan av den svenska kemins kända gestalter, Berzelius). År
1752 skrevs han in vid Uppsala universitet, där han disputerade i astronomi 1758.
Rörande hans vistelse i Uppsala berättar samma källor som ovan om en osedvanlig
flit och arbetsvillighet, som gick så långt att redan nu började riskera sin redan
bräckliga hälsa. Att sitta uppe till fyra på natten i en kylig bostad med endast ett
vaxljus som belysning måste ha tärt.
Bergmans första intresse var inte kemi. Han blev docent i fysik 1758, några år
senare adjunkt i matematik, innan han 1767 utnämndes till professor i kemi. Vid
sidan av detta odlade han hela tiden ett stort intresse för entomologi och publicerade från denna tid flera artiklar i detta ämne, bland annat om blodiglar m.m. Han
försökte också, i Linnés anda, skapa ett system över insektslarver. Även astronomi
och fysik var viktiga delar av hans verksamhet, och han deltog bland annat i iakttagelserna kring Venus passagen 1761. I Uppsala var han med och grundade Cosmographiska sällskapet, ett litet sällskap av fysiker och matematiker vid Uppsala universitet, vars uppgift var att ge ut en fysisk och matematisk beskrivning av hela
jordklotet. Inom ramen för detta sällskap gav han ut Physisk beskrifning öfver
9

jordklotet (1766), ett verk på över fyrahundra sidor, och en senare andra upplaga i
två band. Som fysiker med intresse för elektricitet publicerade han också arbeten
om turmalinens egenskaper, intresserade sig för norrskenet, samt kom att tillhöra
den stora grupp av naturvetare som under slutet av 1700-talet laborerade med att
konstruera olika typer av åskledare.
Men det är som kemist han har blivit mest känd. Kemin ansågs i Sverige under
1700-talet vara en av de nyttiga vetenskaperna, tack vare sin anknytning till bergsbruket. Nästan alla kemister under 1700-talet hade någon gång under sin karriär
haft kontakt med eller arbetat för Bergskollegium, den statliga mäktiga myndighet
som hade överseende över bergsnäringarna, och till vilket också var knutet ett kemiskt laboratorium. När den första professuren i kemi, tillsamman med en i fysik,
1750 inrättades vid Uppsala universitet, kom dess första innehavare Johan
Gottschalk Wallerius nästan helt
att ägna sig åt mineralogi. Tidigare hade kemin varit en del av
undervisningsskyldigheten för en
av professorerna i medicin.
När professuren i kemi 1767
skulle återbesättas, kom det kom
som en överraskning för många
att Torbern Bergman utsågs. Det
enda han fram till dess hade
publicerat inom kemin var en
kortare artikel om aluntillverkning, men med stöd från kronprinsen och andra högt uppsatta
bergsråd, fick han ändå tjänsten.
En av de första uppgifter han
ställdes inför var att rusta upp
det kemiska laboratoriet, som
under slutet av Wallerius levnad
hade fått förfalla. Han byggde till
Laboratorium Chemicum vid Västra Ågatan i Upp- en våning, anordnade förelässala. Fasadritning samt plan över den nybyggda övre ningssalar, och utrymmen för mineralsamlingar. Huset finns fortvåningen.
farande att se i Uppsala.
En viktig del av Bergmans verksamhet och en förutsättning för praktiskt taget
all hans verksamhet var att förbättra de kemiska analysmetoderna, en konst han utvecklade som ingen annan kemist före honom i Sverige. Tidigare hade en vanlig
analysmetod varit att undersöka kroppar för eld, även om den hade många motståndare eftersom man ansåg att den ursprungliga substansen då förstördes. Han
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publicerade dock en skrift om blåsrörsanalysen: genom att blåsa luft genom ett rör,
låta luftströmmen passera en låga samt lägga det prov som skulle analyseras i den
heta luftströmmen, kunde man utgående från de kvalitativa reaktioner som då uppstod dra slutsatser om provets sammansättning. Detta var en traditionellt stark analysmetod, som av kemister i Sverige utvecklades till en specialitet och som användes

Utdrag ur Torbern Bergmans affinitetstabeller, här i den engelska översättningen.
Överst i kolumn 36 återfinner vi tecknet för flogiston.

långt in på 1900-talet. Bergman analyserade inte bara med hjälp av eld, han utvecklade också analys på våta vägen. Ett viktigt resultat av detta arbete var de så kallade
affinitetstabellerna, efter vilka man kunde utläsa olika ämnens reaktivitet i förhållande till varandra. Någon har beräknat att det skulle krävas c:a 30 000 experiment
för att kunna fullfölja denna uppgift, huruvida Bergman verkligen hann med att utföra alla dessa är dock osäkert. I tabellens huvud angavs en särskild substans, därunder andra substanser i fallande reaktivitet i förhållande till ämnet i tabellhuvudet.
Som professor vid universitetet stod Bergman institutionellt friare gentemot
bergsbruket än många andra kemister, han hade inga direkta kopplingar till Bergskollegium och/eller Jernkontoret, den sammanslutning av järnbruksägare som bildats 1749 i syfte att vidareutveckla järnhanteringen i Sverige, både ekonomiskt och
kunskapsmässigt. Detta relativa oberoende medförde att han lättare kunde deltaga i
de teoretiska diskussionerna inom kemin. Till detta bidrog också hans bakgrund
inom fysiken, framförallt den nya experimentalfysiken, en disciplin som sysslade
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mer med generella egenskaper till skillnad från kemin vars uppgift av många ansågs
vara att karakterisera och att beskriva enskilda substanser.
Den teori Bergman omfattade och utvecklade var flogistonteorin, som under
1700-talet var allmän bland kemister. Enligt denna teori innehöll varje kropp som
brann det hypotetiska ämnet flogiston, som vi förbränning bortgick. Vad som återstod var en enkel kropp, en så kallad kalk. Enligt den teorin var således metallen
sammansatt, och kalken enkel. Det vill säga tvärtemot vad vi anser idag, då metallen
är enkel, och då förbränning innebär att två olika element förenas, till en oxid.
Flogistonteorin kunde också användas för att förklara syrors egenskaper, svavelsyra uppstod till exempel när svavel brann, dvs när flogiston bortgick och ju mer
flogiston som bortgick desto starkare syrare blev resultatet. Det är sådana tankegångar som ligger bakom några av Bergmans kanske intressantaste experiment, försöken att framställa järnsyra genom att beröva järnet så mycket av dess flogiston
som möjligt. Analogt med svavel borde nämligen en syra då bli resultatet. Försöken
misslyckades men utgående från samma resonemang börjar nu de forskningar som
ledde fram till wolframsyran och andra metallsyror. Bergman försökte också genom
en serie olika lösningsförsök bestämma halten av flogiston i olika metaller.
Det är därför viktigt att påpeka att flogistonteorin var en teori med mycket
starkt empiriskt stöd, eftersom vem som helst kunde se att något försvinner från en
brinnande kropp, som rök, ångor, ljus etc., och bränner man organiskt material
dessutom materia. Idén att gaser skulle kunna deltaga i en kemisk reaktion kommer
först under slutet av 1700-talet.
Bergman blev intresserad av denna så kallade pneumatiska kemin, när den började dyka upp på 1760- och 70-talen. De praktiska analytiska problemen var stora,
att visa att den till synes inerta luften runt oss egentligen består av två helt olika gaser med olika kemiska egenskaper, är ingen lätt kemisk uppgift. Bergman intresserade sig framförallt av Joseph Blacks diskussioner kring "fixed air" (koldioxid) som
intresserade honom. Gasens förmåga att bindas, "fixeras", i fast form vid vissa ämnen för att sedan kunna frigöras genom kemiska reaktioner fann han särskilt intressant. Han försökte också lösa denna gas i vatten, enligt en historia därför att han
ville ersätta det dyra hälsovatten han drack för sin hälsas skull med eget producerat
vatten. Han brukar därför ibland föräras titel "läskedryckens fader", åtminstone i
Sverige, medan i England Black tilldelas den rollen. I grunden var det dock bägges
kemiska intresse för den nya gasen som låg bakom, och "upptäckten" av kolsyrat
vatten, är ett exempel på det vanliga fenomenet i vetenskapshistorien att samma sak
upptäcks samtidigt på flera olika ställen.
Samtidigt hörde Bergman givetvis hemma i den mineralogiska traditionen i
Sverige, den färgade all kemi under 1700-talet, även de kemister som inte var direkt
knutna till den. Han upprättade också, som så många andra kemister i Sverige, ett
mineralogiskt system, i vilken han försökte klassificera mineralerna efter deras ke12

miska sammansättning. Han bidrog i det till den förändring som ägde rum under
slutet av 1700-talet, från att bygga klassificeringen efter mineralernas yttre egenskaper, som färg, kornighet etc. till kemisk sammansättning.
Det går inte heller att säga något om Bergman, utan att nämna det nära samarbetet med Carl Wilhelm Scheele. Scheele, ursprungligen från Stralsund i Tyskland,
studerade aldrig vid universitet, utan hade apotekarbakgrund, och ett brinnande intresse för kemi. Han utvecklade snart en förmåga att med mycket enkla medel genomföra en rad kemiska experiment. Mellan 1770 och 1775 arbetade han för apotekare Lokk på apoteket Upplands vapen i Uppsala, och det var under denna tid han
kom i kontakt med Bergman. Mellan de två uppstod snart ett fruktbart samarbete,
där Scheele förmodligen var den enda kemist i Sverige som i analytisk skicklighet
överträffade Bergman. Samarbetet mellan dem kan, utan att hårddras, karakteriseras
så att Bergman stod för det teoretiska och det systematiska. Han föreslog ofta experiment, medan Scheele utförde dem, och han utnyttjade de försök Scheele utförde för sina egna funderingar. Scheele kan dock inte reduceras till bara en hantlangare åt Bergman, men kring samarbetet mellan den vet vi ännu för lite för att kunna
säga något definitivt. Att Bergman med sorg såg Scheele flytta till Köping 1776 är
dock ställt utom allt tvivel.
Umgänget med giftiga kemikalier kombinerad med den tidens laboratoriemiljö,
samt vanan att också analysera med hjälp av smak och lukt, ledde till att en från
början bräcklig hälsa förvärrades. Sommaren 1784 åkte han till Medevi brunn för
att vila upp sig och samla krafter, men det var för sent. Den 9 juli 1784 avled Torbern Bergman under sitt brunnsbesök..
Litteratur
Någon bra modern biografi över Bergman finns inte, men Sten Lindroth, Svensk
Lärdomshistoria 4: Gustaviansk tid (Stockholm, 1981), 66-107 ger en god introduktion. Den som vill tränga vidare kan gå till Hjalmar Fors, ”Matematiker mot linneaner: Konkurrerande vetenskapliga nätverk kring Torbern Bergman”, i Sven
Widmalm (red.) Vetenskapens sociala strukturer: sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt (Lund, 2008), 25-53 och där angiven litteratur. Torbern
Bergmans självbiografi är läsvärd och finns utgiven av Henrik Schück i Uppsala
universitets årsskrift 1916:2 (Uppsala, 1916).
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Upsala Filatelist-Klubb
Av Bengt-Göran Österdahl
Den 4 oktober 1890 träffades på Upsala Statshotell (allmänt kallat för Gästis) sex
studenter från Stockholm: Bernhard Wadström, Alrik Ekenberg, John Löfgren,
Bror Tengroth, John Lemke och Carl Falk och bildade Upsala Filatelist-Klubb som är den äldsta frimärksföreningen i Uppsala - med Bernhard Wadström som
dess första ordförande. Upsala Filatelist-Klubb blev inte direkt, men snart en förening med endast studerande vid Uppsala Universitet, då endast dessa kunde bli
medlemmar. Detta ändrades inte förrän i de yttersta av föreningens dagar.
Upsala Filatelist-Klubb var alltså en förening av filatelistiskt intresserade Uppsalastudenter. Visst var det brist i filatelistiska kunskaper och ekonomiska tillgångar,
men det blåste friska vindar i föreningen. Studentglädjen satte helt naturligt sin prägel på samvaron.
Det var flera filatelistiska föreningar som önskade ingjuta Upsalaklubbens unga
blod i sina ådror. Redan i mars 1891 erbjöd Norrköpings Philatelistklubb medlemmarna i Upsala Filatelist-Klubbs inträde i sin förening. I februari 1900 gjordes ett
försök i samma riktning av Frimärksamlare-Förening i Stockholm - Sveriges äldsta
frimärksförening som bildades 1886, namnet ändrades 1901 till Sveriges FilatelistFörening, som 1958 blev Sveriges Filatelist-Förbund. Men dessa framställningar
möttes av ett blankt nej. Norrköpingsföreningen visade vid flera tillfällen sina
varma sympatier för systerföreningen i Uppsala, och överlämnade vid sin upplösning sitt bibliotek som gåva till Upsala Filatelist-Klubb.
När förslaget till en sammanslutning mellan nordens filatelister kom 1891 från
Lunds Filatelist-Förening möttes det med stort intresse av Upsala Filatelist-Klubb.
Då förbundsfrågan togs upp vid det andra nordiska filatelistmötet i Kristiania 1895,
anslöt sig Upsala Filatelist-Klubb med acklamation till Nordisk Filatelist-Forbund.
Nyttan av en dylik sammanslutning var en form av skandinavism som var tilltalade
för studenterna i Uppsala. Inskrivningsavgiften för nya medlemmar var 1 krona.
Årsavgiften erlades på det sätt, att medlemmarna prenumererade på Nordisk Filatelistisk Tidsskrift samt erlade 1 krona till klubbkassan (totalt 4 kronor och 20 öre).
Medlemskapet i förbundet var bra för den lilla föreningen. Det gav personliga kontakter med filatelister i nordens övriga filatelistföreningar. Speciellt förhållandet till
Lunds Filatelist-Förening och Kristiania Filatelist-Klub var mycket givande. Upsala
Filatelist-Klubb hade även värdefulla kontakter med Kjøbenhavns Philatelist-Klub.
Upsala Filatelist-Klubb var representerade vid både det tredje nordiska filatelistmötet i Kjøbenhavn 1897 och det fjärde i Stockholm 1899.
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De medlemmar som sommaren
1899 deltog i Uppsalastudentföreningen Philochoros resa till Kristiania minns med glädje det bemötande som där ägde rum från filatelisthåll. Året efter besöket fick Upsala Filatelist-Klubb från Anna
Beck, dotter till den kände Kristianiafilatelisten Beck, mottaga ett av
henne tillverkat vackert bordsstandar, som föreningen med jubel mottog, och som sedan blev ett synligt
tecken på det goda förhållandet till
Kristianiafilatelisterna.
Utländska studenter, som ägnade sig
åt filateli t.ex. i Kiel och Prag, hade
kontakter med Upsala FilatelistKlubb. Särskilt studenterna vid de
två universiteten i Prag bytte frimärken och skänkte bra material till
klubbens lotterier. Bytet kom sedan
att omfatta även studentmössor,
universitetskataloger mm.
Bytesverksamheten i klubben var
tidvis livlig. Det blev inte så mycket
taget ur de talrikt inlöpande urvalssändningarna, därtill vore medlemmarnas tillgångar för begränsade.
Av sålda objekt tillföll 10% föreningens kassa. Någon gång gjordes Upsala Filatelistklubbs bordsstandar. En gåva år
av klubbmedlemmarna - som ju un- 1900 av Anna Beck. Standaret har skänkts till
der ferierna var spridda över landet - UFF av Bo Hellman, son till Upsala Filatelistgoda kap av gamla svenska och Klubbs sista ordförande Theodor Hellman.
andra frimärken, vilka kom bytesverksamheten till godo. Det var
lyckliga tider då man kunde komma över t.ex. de svenska skillingbancomärkena för
nästan ingenting.
En falsifikatsamling lades upp från början och berikades sedermera genom åtskilliga gåvor. Bland klubbens unga medlemmar - medelåldern var väl ett par och tjugo
år - var kunskapen om förfalskningar inte stor. Men tillgängliga källor, speciellt Vertrauliches Korrespondenz-Blatt, anlitades flitigt och upplysningar inhämtades också
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från äldre erfarna filatelister.
Naturligtvis fanns även ett bibliotek, men det hann inte få någon storlek under föreningens 14 år. Föredrag hölls mera sällan, åtminstone i allvarlig mening, dock förekom en del sådana av medlemmar och av föreningens gäster, samt från frimärkssamlarföreningen vid allmänna läroverket i Uppsala.
Sällskapslivet spelade för en studentförening en betydande roll. Föreningen sammanträdde en gång i månaden under februari–maj och september–december på
Uppsala Stadshotell ”Gästis”. Sammanträdet började kl. 9 e.m. i all enkelhet punsch saknades naturligtvis aldrig. Kl. 11.15 måste man enligt de stränga ordningsföreskrifterna i Uppsala lämna lokalen, men därmed var samvaron lång ifrån
slut. Sedan fortsatte man hemma hos någon medlem med filatelistiska diskussioner,
skämt och sång, ofta till fram på morgontimmarna. Vid årsfester och andra högtidligare tillfällen, då särskilda arrangemang förekom, hölls tal, sjöngs sånger och spelades musik. Ett stående ämne för talen var den nordiska enhetstanken på det filatelistiska området.
Upsala Filatelist-Klubb var, som förut nämnts, en verklig studentförening, som
också var införd i Uppsala Universitets studentkatalog. Detta utgjorde dess styrka
men också dess svaghet. En svaghet i det att det fordrades synnerligen stort filatelistiskt intresse för att hålla igång en förening, där medlemmarna avgår efter avslutade universitetsstudier. Under årens lopp avgick endast omkring ett dussin medlemmar. De övriga blev kvar i föreningen efter studietiden som passiva medlemmar. År 1894 hade Upsala Filatelist-Klubb t.ex. 12 aktiva (betalande) och 10 passiva
(icke betalande, som inte bodde i Uppsala) medlemmar.
Totalt har cirka 100 Uppsalastudenter tillhört Upsala Filatelist-Klubb. De flesta tillhörde den juridiska fakulteten, övriga kom från de filosofiska och medicinska fakulteterna - en teolog fanns bland medlemmarna. Förutom studenter invaldes under de sista åren av föreningens verksamhet några icke-studenter, även damer. Upsala Filatelist-Klubb har haft två hedersledamöter H.K.H. Prins Gustaf Adolf och
docenten fil. doktor Ernst Ljungström.
På grund av den stora omsättningen av föreningens aktiva medlemmar har styrelseuppdragen i föreningen tämligen ofta bytt innehavare. Följande herrar, samtliga
studenter, har varit
1. ordförande: Wadström, Svinhufvud, Sparre, Wikström, Afzelius, Malm och Hellman;
2. sekreterare: Tengroth, Falk, Ekenberg, Lindhult, Edelstam, E. Wilms, A. Wilms,
Engströmer, Feychting, Grape och Gadd;
3. skattmästare och bytesföreståndare: Wikström, A. Olsson, Waller, Strandell, Skjöld,
Ryding, Wilander, Funcke och Kempe.
Dessutom har under vissa tider funnits en särskild klubbmästare befattning.
Föreningen hann med 93 sammanträden under sina 14 år. Officiellt organ var un17

der de första åren Tidning för Frimärksamlare, och från 1895 Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift. Föreningsmeddelanden offentliggjordes även i Vertrauliches Korrespondenz Blatt Philatelistischer Vereine.

Brevkort till Nils Strandell 1897 från en frimärkshandlare i Konstantinopel.
Han blev 1895 invald som medlem i Uppsala Filatelist-Klubb, och fungerade
under en period som skattmästare och bytesföreståndare.

På det 93:e ordinarie sammanträdet fredagen den 7 oktober 1904 på Gästis beslöts
om en sammanslagning av Upsala Filatelist-Klubb med Sveriges Filatelist-Förening
i Stockholm. Föreningen anhöll samtidigt att få bilda en lokalavdelning på samma
sätt som tidigare i Göteborg och Norrköping. Man beslöt även att underrätta samtliga medlemmar och förbundsföreningar om klubbens sammanslagning med Sveriges Filatelist-Förening. I och med att Upsala Filatelist-Klubb upplöstes och blev en
lokalavdelning till Sveriges Filatelist-Förening var den inte längre med i Nordisk
Filatelist-Forbund.
”Den gamla Upsalaklubben är nu död, men må den lefva i tacksamt minne. I mån
af sina resurser har den velat vara en fackskola för sina medlemmar, den har vidmakthållit deras intresse för filatelien och verkat sporrande till ytterligare utveckling.
(Einar Wikström). ”Ett trofast och erkännansvärdt arbete i filateliens tjänst har under dessa år utförts af klubben inom dess begränsade verksamhetsområde, detta
vare sagdt till vederbörandes heder” (Hilmer Djurling).
Vid Sveriges Filatelist-Förenings 324:de sammanträde den 7 november 1904 meddelades att en lokalavdelning hade bildats den 25 oktober vid ett extra sammanträde
i Uppsala. Där en lokalavdelning konstituerades. Det festliga sammanträdet var
mycket uppmärksammat i staden, och dess största tidning ägnade det ett längre de18

taljerat referat under rubriken ”Filatelistmöte i Uppsala”. Medlemsantalet i Upsala
Filatelist-Klubb har i allmänhet varit 20-25, vid sammanslagningen var antalet 28.
Som ordförande under de senaste åren i Upsala Filatelist-Klubb var fil. kand. Theodor Hellman och som sekreterare reservunderlöjtnanten jur. fil. kand. Hemming
Gadd. Båda nedlade ett förtjänstfullt arbete inom föreningen och tog över respektive motsvarande poster i lokalföreningens styrelse. Vice ordförande blev fil. kand.
Carl Kempe, bibliotekarie jur. stud. K Odhner, klubbmästare jur. fil. kand. greve
Gösta Hamilton samt suppleanter med. fil. kand. S von Stapelmohr och reservunderlöjtnanten jur. fil. kand. C. P. Dickson.
Ett tiotal av de tidigare medlemmarna Upsala Filatelist-Klubb, däribland tre av föreningens stiftare och fyra av dess tidigare ordförande, bl.a. den sista: Theodor Hellman, har ingått som medlemmar i den nybildade föreningen Stockholms FilatelistSällskap, som bildades i december 1904 på initiativ av bl.a. fil. doktor Ernst Ljungström. Dessa filatelister är till större del bosatta i Stockholm.
Då lokalavdelningen i Uppsala bildades 1904 blev hedersledamoten i Upsala Filatelist-Klubb Ernst Ljungström medlem i Sveriges Filatelist-Förening. Han blev utesluten vid det 343:e mötet i Sveriges Filatelist-Förening i december 1905, då han i
samband med recensionen av minnesskriften Sveriges Frankotecken 1855-1905 i
Svenska Dagbladet den 5 december gjorde hätska angrepp mot Sveriges FilatelistFörening, Svensk Filatelistisk Tidskrift, föreningens ordförande Sixten Keyser och
tidskriftens redaktör Hilmer Djurling. Ernst Ljungström skrev även en recension i
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift c:a tre veckor innan boken gavs ut.
Under de första åren av 1900-talet förekom en kamp mellan Sveriges FilatelistFörening och Nordisk Filatelist-Forbund om att organisera de svenska filatelisterna.
Ernst Ljungströms angrepp i Svenska Dagbladet var en del av denna stridighet. Ett
annat var mötet på Hamburger Börs den 18 december 1905, som fick ett annat slut
än vad de som bjöd in till mötet hade planerat.
Lokalavdelningen i Uppsala fungerade som förening endast under 1½ år. Vid Sveriges Filatelist-Förenings 350:e ordinarie sammanträde den 6 april 1906, ”Beslöts enhälligt på förslag af styrelsen att som lokalafdelningen i Uppsala ej längre uppfyllde
de uti § 28 af föreningens allmänna bestämmelser införda villkoren för lokalafdelningars bildande och bestånd, tillsvidare indraga sagda lokalafdelning”.
Litteratur
Einar Wikström. Upsala Filatelistklubb. Några minnesord. Nordisk Filatelistisk
Tidsskrift 1905; 12; (Nr 2): sid 17
Hilmer Djurling. Sveriges Filatelist-Förenings lokalavdelning i Uppsala. Svensk Filatelistisk Tidskrift 1904; 5; sid 132
En partisk kritik om ”Sveriges frankotecken”. Svensk Filatelistisk Tidskrift 1905; 6;
(Nr 10): sid 209
När man ”sett sina bästa dar”. Svensk Filatelistisk Tidskrift 1906; 7; (Nr 2): sid 28
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Utställare UPPFRIM 2013
Klass 1 Inbjuden klass
A 001
Sven Lindell
Farväl till Finlands vapen
Postkort, vykort och brev från 1893-1905. Olika sätt att dölja Finlands vapen enligt påbud. Protester på
olika sätt mot förryskningen genom att använda sorgemärken, tryck och stämplar med Suomi-Finland och patriotiska vykort.

Klass 2 Traditionell filateli
B 001

Ulf Sjögren

Sweden the 1889 10 öre Provisional Surcharge
on Official Stamps in Large Size
Nyanser, avarter, tandningsvarianter, påtrycksvarianter, provtryck och olika varianter av brev och multipla enheter.
B 002-005 Jan Palmén
Grönländska frimärken med förelöpare t.o.m. 1963
Grönländska frimärken och brev t.o.m. 1963. Tiden före visas några exempel pakkeporto och Thule. I exponatet visas ett flertal brev sända till olika mottagare i flera länder. Överfrankerade brev kan vara som stöd till
Grönland.
B 006-010 Bengt-Erik Larsson
The Development of the 1933 Series of Tibet
Exponatet visar utvecklingen av 1933 års serie. Det är en design använd i mer än 25 år och de fem valörerna
finns i ett stort antal Settings och Shades. Exponatet fokuserar på att visa utvecklingen genom att visa upp ark
från olika skeden.
B 011-014 Stig Asklund
Posta Československá 1919
De tjeckoslovakiska övertrycken på österrikiska och ungerska frimärken 1919.
B 015-019 Lars Ekberg
Sverige: Ringtyp 1872-1891
Ringtyp tandning 14, 13, posthorn samt påtryck. Nyansbestämda märken, varianter samt dess användning på
olika typer av försändelser.
B 020-024 Mats Ingers

”Frimärke för Lokalbrev” - två udda utgåvor under
tidig frimärkstid
Planen upptar 26 huvudrubriker, som ger en god bild av exponatet.
B 025-027 Peter Stommendal
Svenska Klassiska frimärken är inte bara vackra
Exponatet mål och syfte är att beskriva utgivna svenska klassiska frimärket i nyanser, enheter och på försändelser från Vapentyp I (4 sk bco) till Ringtyp samt beskriva hur prisutvecklingen sett ut för dessa frimärken.
B 028-029 Karl-Heinz Riemer
Tvåfärgad siffertyp
Färgnyanser Facit 61-64 på stämplade frimärken och brev.
B 030-032 Stefan Heijtz
New York Postmaster’s Provisional 1845-1847
En studie av Nordamerikas första egentliga frimärke och dess användning både nationellt och internationellt.
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Klass 3 Posthistoria
C 101
Arne O. Olsson
Stämplarna Malmö 1-7 Post, 1882-1894
Artikel av utställaren i Skillingtrycket Svensk Filateli nr 4 2012.
C 102
Gunnar Dahlstrand
Uno Söderberg i Posten
Olika utformning av marknadsföring av svenska frimärken från 1927 när Posten startade en samlarexpedition, PFFS, Postverkets Frankoteckensexpedition För Samlare under ledning av aktuarie Uno Söderberg. Med
frimärksmotivet i centrum, ibland som förelöpare till Postens vykort ibland som bilaga i kuvert. Många format,
frankeringar, adresseringar, FD-stämplar och allt annat som såg dagens ljus under en gyllene tid av frimärksutgivningar.
C 103-106 Erik Sjögren
Tysk ockupationspost under andra världskriget
Exponatet visar postförsändelser av olika slag från Österrike, Memel, Sudetlandet, rest-Tjeckoslovakien, Polen,
Elsass, Lothringen, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Serbien, Ukraina, Estland, Lettland, Italien och
Laibach. - Porton och censur förklaras liksom förelöpare till övertryckta frimärken och egna utgåvor
(Generalgouvernementet och Böhmen-Mähren)
C 107-109 Lennart Olofsson
Exponatet är en hemortssamling.

Ale härad t.o.m. 1960

C 110
Anders Olason
Patriotiska kuvert och stämplar - USA 1860-65
I USA började man tidigt med att trycka kuvert med reklam. Nästa etapp var politiska kuvert i samband
med presidentval. 1860, när man stod på randen till inbördeskrig gav man ut propagandakuvert. Totat finns
cirka 1000 olika utgåvor. Detta är ett urval bl.a. från min temasamling om kriget.
C 111-114

Per Gustafson

By a vertical line on the face: The introduction of
Divided postcards 1902-1907
Exponatet visar den postala hanteringen av brevkort med delad adressida under den övergångsperiod då delade
kort blev tillåtna inom och mellan alltfler länder men ännu inte var godkända av världspostföreningen.
C 115-119 Niclas Eriksson
Censurpost i Anglo-Egyptiska Sudan 1914-1945
Exponatet visar ett urval av de censurstämplar och censurremsor som var i bruk i Anglo-Egyptiska Sudan
1914-1945.
C 120-124 ”Vienna”
Swedish Printed Matters 1855-1921
This exhibit shows approx. 75% of all rare FOREIGN and DOMESTIC Printed Matters with many
unique or R5 and some so far OK items. The core of this material could not have been seen at exhibitions for
decades.
C 125
Dennis Hasselquist
Eslöfs Tågstämplar
Syftet med detta enrams-exponat i klassen posthistoria är att visa de för svensk filateli unika TÅGstämplarna från Eslöv, vilka användes som sidostämplar på brev från 1867 till mitten av 1870-talet. Exponatet beskriver stämplarnas tillkomst och visar deras användning, de två olika huvudstämpeltyperna och de sju
siffertyper som beskrivits, samt användningsperioder. I exponatet visas ett flertal mer ovanliga objekt; TÅGstämplat frimärke på brev och enskilda frimärken, tjänste- och utlandsbrev.
C 126

Stig Asklund

Tjeckoslovakien: Provisoriska tidningsfrimärken
och stämplar 1918-19
Syftet med exponatet är att presentera de provisoriska tidningsfrimärkena (blad 2-11) och ett urval - ostridiga tidningsstämplar (blad 12-16).
C 127
Hans von Euler
Fel Postnummer
Hur Posten i Sverige har behandlat försändelser med postnummerfel, med bl.a. stämplar och etiketter, under
tiden 1972-2002.
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C 128-131 Lennart Hultgren
Svensk Tjänstepost 1910-1920
Avsikten med detta exponat är att visa alla typer av postala försändelser och posttjänster som förekom frankerade med de små tjänstefrimärkena (ordinarie medaljongmärken till utlandet). Exponatet vill också visa motsvarande tjänstehelsaker som användes under denna tidsperiod.
C 132-136 Sven-Börje Ewers
Värnamobygdens Posthistoria
Exponatet avser att beskriva den postala utvecklingen på det lokala planet, Östbo och Västbo härader, fram
till 1900-talets början. Allmänna posten dokumenteras med stämplar och försändelser från rakstämplar och
framåt. Kronopostens betydelse belyses med ett flertal brev och därefter följer poststationer som inrättades efter
kronobrevbäringens upphörande 1874.
C 137
Staffan Ferden
Routes for Swedish mail to Australia 1866-1900
The exhibit treats the development of mail routes to Australia, which more or less, was as far as mail could be
sent, in matter of distance from Sweden.
C 138-140 Bengt-Göran Österdahl Poststationer i USA uppkallade efter Sverige och
svenskar
Exponatet bygger på försändelser från poststationer med ”svensknamn” och hur orten/posten fick sitt namn
beskrivs i exponatet.
C 141
Johan Ågren
Sweden - Express delivery of post 1855-1921
The exhibit shows how express delivery developed, how rates changed and more destinations were added.
C 142
”STAMPE”
Svenska returstämplar under 1800-talet
Ett axplock ur en samling med retur/obeställbart - stämplarnas första 40 år.
C 143-147 Göran Heijtz
Tidig Skeppspost, till, från eller inom Sverige
Exponatet vill visa skeppspostens utveckling, med tonvikt på den tidiga ångbåtsposten, från 1824 och framåt.
C 148-151 Karl-Heinz Riemer
Deutsche Post in China
Meine Absicht ist, die Entwicklung der Deutschen Post in China und im Pachtgebiet Kiautschou und Ihre Tätigkeit während des Zeitraums 1886 bis 1917 an Hand vielfältigen philatelistischen Materials zu zeigen.

Klass 4 Helsaker
D 201-205 Hans Svensson
Camba, Farikot och Gwalior
Samlingen visar oanvända och använda helsaker från tre av de sex s.k. Indiska Conventionsstaterna.
D 206-210 ”Lallof ”
The first postal cards 1869-1873
Österrike-Ungerns 24 brevkort 1869-1873 och de efterföljande och samtidiga från 25 andra länder, plus brevkort utan värdestämpel från 11 länder och postdistrikt under samma period.

Klass 8 Motiv
E 301-303 Sten Anders Smeds
“Uppsala är bäst” - eller åtminstone mycket bra
Ett filatelistiskt försök att förklara varför Uppsala är så bra/bäst (?).

Klass 10 Litteratur
F 401
Filatov Sergey
Catalog Governors Postcards Exhibition, 2011
Full colored Catalog of my personal Exhibition in Moscow, in Aug.-Sept. 2011. Texts and images.
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F 402
Perm City Society of Philately
WEB site of the Society
Web site for collectors of Russia. Made in Moscow in 2012. Texts and images made by members of Society.

Klass 11 Open
G 501-502 Jan Dahlström
Sommargylling
Presentation av fågelarten Sommargylling och vad den inspirerat till i musiken.
G 503
Gunnar Dahlvig
1929
Utställarens födelseår och notabla händelser under året.
G 504-508 Joel Yrlid

Sverige och Kongokrisen 1960-1964. FN-soldater
och missionärer
Kongokrisen 1960-64 påverkade på ett eller annat sätt över 6 tusen svenskar som arbetade i FN-tjänst samt ca
150 svenska missionärer som fanns i Kongo. Exponatet beskriver konflikten och kontakterna mellan Sverige
och Kongo genom bland annat brev och vykort.
G 509-510 Ann-Mari Fåhræus
Kuvert m.m. med adressatens namn felstavat.

Namnet Fåhræus eller Får en bofink se ut hur som
helst?

G 511-514 Per Bunnstad
Frimärkssamlarens Värnamo
Detta exponat ger en bild av frimärkssamlarens Värnamo.
G 515-517 Ann-Marie Kehlmeier Från kung till ”Bonatös”
Utvecklingen av personmotiv på svenska frimärken.

Klass 12 Vykort
H 601-605 Per Bunnstad
Tack för i natt - om litteratören Thure Sällberg
Om värnamobon Thure Sällbergs liv genom utdrag ur boken Tack för i natt, utgiven i december 2012.
H 606-607 Hans-Uno Hansson
Baltiska Utställningen i Malmö 1914
Baltiska utställningen var en konstindustri- och hantverksutställning i Malmö 15 maj - 4 oktober 1914. De
dåvarande östersjöstaterna, dvs Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland var representerade. Detta vykortsexponat handlar om utställningen, dess tillkomst, hur det slutade och vad som hände efteråt. Än idag finns spår i
Malmö och på andra håll.
H 608-610 Einar Nagel
Stena Lines färjor
Exponatet beskriver både dom länderna och hamnar som fartygen har gått på och går, fartygen från det dom
köptes eller byggdes fram till försäljning.
H 611-612 Stig-Arne Svensson
Småländska Anderstorp 1903-1963
Syftet med vykortsexponatet är att göra en rundvandring i Anderstorp under en 60-årsperiod.
H 613-614 Bengt-Göran Österdahl Örsundsbro från början av 1900-talet till nutid
Örsundsbros förändring från början av 1900-talet till nutid beskrivs med vykort.
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Uppsala Filatelistförenings
tidigare frimärksutställningar
FRIMUPPS 94
Uppsala Filatelistförenings första regionala frimärksutställning arrangerades Folkets Hus i Uppsala den 5-6 mars
1994. Anledningen var att föreningen 25/10 1904 blev
lokalförening i Sveriges Filatelist-Förening, som 1953 blev
Sveriges Filatelist-Förbund. Det var 17 exponat som visades, varav tre i litteraturklassen.
I ungdomsklassen ställdes 37 exponat ut. En av ungdomsutställarna var Richard
Bodin som idag skördar guldmedaljer på internationell nivå. I utställningskatalogen
finns en artikel ”Uppsala Filatelistförening då och nu” skriven av Erik Sjögren, föreningens dåvarande ordförande.

LINNÉUPPS 2007 och FRIMUNG 2007
Den andra regionala frimärksutställningen arrangerades
också i Folkets Hus i Uppsala den 10-11 februari 2007.
Anledningen var givetvis Linnéåret 2007, som firades då
det var 300 år sedan Carl von Linnés födelse. Det var 45
exponat som ställes ut, varav åtta exponat i Inbjuden
klass, där alla utom en tillhörde Uppsala Filatelistförening.
I FRIMUNG 2007 ställde ungdomarna ut 49 exponat i
sex olika klasser. En artikel om Carl von Linné har Hans
Persson skrivit i utställningskatalogen ”Linné inte bara
blomsterkungen”.
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Utställare i alfabetisk ordning
Ramnr.

Namn

Exponatets benämning

B 011-014 Stig Asklund
C 126
Stig Asklund
G 511-514
H 601-605
C 102
G 501-502
G 503
B 015-019
C 115-119
C 132-136
C 137
G 509-510
C 111-114
H 606-607
C 125
C 143-147
B 030-032
C 128-131
B 020-024
G 515-517
D 206-210
B 006-010
A 001
H 608-610
C 110
C 107-109
C 101
B 002-005
F 402

Posta Československá 1919
Tjeckoslovakien: Provisoriska tidningsfrimärken och stämplar 1918-19
Per Bunnstad
Frimärkssamlarens Värnamo
Per Bunnstad
Tack för i natt - om litteratören Thure Sällberg
Gunnar Dahlstrand
Uno Söderberg i Posten
Jan Dahlström
Sommargylling
Gunnar Dahlvig
1929
Lars Ekberg
Sverige: Ringtyp 1872-1891
Niclas Eriksson
Censurpost i Anglo-Egyptiska Sudan 19141945
Sven-Börje Ewers
Värnamobygdens Posthistoria
Staffan Ferden
Routes for Swedish mail to Australia
1866-1900
Ann-Mari Fåhræus
Namnet Fåhræus eller Får en bofink se ut hur
som helst?
Per Gustafson
By a vertical line on the face; The introduction
of Divided postcard 1902-1907
Hans-Uno Hansson
Baltiska Utställningen i Malmö 1914
Dennis Hasselquist
Eslöfs Tågstämplar
Göran Heijtz
Tidig Skeppspost, till, från eller inom Sverige
Stefan Heijtz
New York Postmaster’s Provisional 1845-1847
Lennart Hultgren
Svensk Tjänstepost 1910-1920
Mats Ingers
”Frimärke för Lokalbrev” - två udda utgåvor
under tidig frimärkstid
Ann-Marie Kehlmeier Från kung till ”Bonatös”
”Lallof ”
The first postal cards 1869-1873
Bengt-Erik Larsson
The Development of the 1933 Series of Tibet
Sven Lindell
Farväl till Finlands vapen
Einar Nagel
Stena Lines färjor
Anders Olason
Patriotiska kuvert och stämplar - USA 1860-65
Lennart Olofsson
Ale härad t.o.m. 1960
Arne O. Olsson
Stämplarna Malmö 1-7 Post, 1882-1894
Jan Palmén
Grönländska frimärken med förelöpare
t.o.m. 1963
Perm City Society of Philately WEB-site of the Society
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B 028-029
C 148-151
F 401
C 103-106
B 001
E 301-303
C 142
B 025-027
D 201-205
H 611-612
C 120-124
C 127
G 504-508
C 141
C 138-140
H 613-614

Karl-Heinz Riemer
Karl-Heinz Riemer
Filatov Sergey
Erik Sjögren
Ulf Sjögren

Tvåfärgad siffertyp
Deutsche Post in China
Catalog Governors Postcards Exhibition, 2011
Tysk ockupationspost under andra världskriget
Sweden the 1889 10 öre Provisional Surcharge
on Official Stamps in Large Size
Sten Anders Smeds
“Uppsala är bäst” - eller åtminstone mycket
bra
“STAMPE”
Svenska returstämplar under 1800-talet
Peter Stommendal
Svenska Klassiska frimärken är inte bara
vackra
Hans Svensson
Camba, Farikot och Gwalior
Stig-Arne Svensson
Småländska Anderstorp 1903-1963
”Vienna”
Swedish Printed Matters 1855-1921
Hans von Euler
Fel Postnummer
Joel Yrlid
Sverige och Kongokrisen 1960-1964. FNsoldater och missionärer
Johan Ågren
Sweden - Express delivery of post 1855-1921
Bengt-Göran Österdahl Poststationer i USA uppkallade efter Sverige
och svenskar
Bengt-Göran Österdahl Örsundsbro från början av 1900-talet till nutid
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Riksföreningen för Hembygdsfilateli
(Hembygdsfilatelisterna)
Utställare i samband med föreningens 30-års jubileum (vardera en ram)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gustaf Ankarcrona: Inrikes post via Nabolandet (Sverige-Norge)
Leif Bergman: Lokalpost
Bertil Eriksson: Mitt Heby
Hans von Euler: Normalstämpel 58 och dess littera-alfabet vid Uppsala 1
Arne Forssén: Stockholmsutställningen 1930 på vykort
Göran Heijtz: Stockholms äldsta poststämplar
Lidingö Filatelistförening: Lidingö
Gunnar Lithén: Ångbåtspost
Ulla Lundquist: Järfälla kommun på mitt vis
Giselher Naglitsch: Postvägen Stockholm-Uppsala-norrut
Arne O. Olsson: Sveriges äldsta järnvägspost
Anders Pleijel: Ölands posthistoria
Karin Svahn: Vätö poststation
Andreas Tärnholm: Upplands Väsby från forntid till nutid
Bengt-Göran Österdahl: Stämplar från Enköpings kommun

Handlare
Atlas Häftes AB, Lund
Aspbäcks Vykort och Brev, Göteborg
Brev & Kort Rolf Lek AB, Huddinge
Brevspecialisten, Göteborg
CL-Frimärken, Helsingborg
Dag Ekdahl, Uppsala
Nova Frimärken AB, Stockholm
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Utställare UPPFRIMUNG 2013
Nationell klass
101-03 Martin Boyd

Vällingby

1996 Flyg och flygpost

104-06 Cecilia Nilsson

Huddinge

1994 Alfred Nobel och de svenska
pristagarna

107-08 Briefmarkenfreunde

Herford

Team Symbols of luck and their meanings

109-10 Thea Jansson

E4 Arlanda

1998 Tåg

111

Max Zetterdahl

E4 Arlanda

2001 Veteranbilar

112

Thea Jansson

E4 Arlanda

1998 Motorsport

113

Ludvig Meyer

Huddinge

1998 Svampar i Sverige

114

Max Zetterdahl

E4 Arlanda

2001 Ett urval av Svenska sagor och serier

115

Rickard Wågebro

Huddinge

2002 Vår mat

116-17 Rickard Wågebro

Huddinge

2002 Bondgårdsdjur

118-19 Filip Eriksson

E4 Arlanda

2001 Vi som kryper, krälar och ringlar

120

Rickard Wågebro

Huddinge

2002 Vattendjur

121

Rickard Wågebro

Huddinge

2002 Fjärilar

122

Victor Magnusson

Huddinge

1998 Våra rovfåglar

123

Oscar Magnusson

Huddinge

2001 Dinosaurier

124-25 Ronja Höjer

Kungsbacka

2000 Mina favoritdjur (Open)

126-27 Loke Höjer

Kungsbacka

2002 Min rymdberättelse (Open)

Trollhättan

2001 Svenska bandmärken 1920-36

Regional klass
128

Oscar Stommendal

129-30 Kristoffer Barkenfelt Skara

2002 Världens flaggor

131

Filip Eriksson

E4 Arlanda

2001 Personbilens historia

132

Teiko von Prüssing

Herford

2004 Sailing ships

133

Casper Söderholm

Huddinge

2003 Ishockey

134

Gustav Hell

Midsommargården 1998 Fotbolls VM. Ett urval

135

Max Zetterdahl

E4 Arlanda

2001 Svanens liv

136

Loke Höjer

Kungsbacka

2002 Dinosaurier

137

Annelie Flohr

Herford

2000 Hunting dogs

138

Annelie Flohr

Herford

2000 A fascinating big cat - Tigers

139

Johannes Petersson

Staffanstorp

2001 My birds
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140

Lukas Petersson

Staffanstorp

2002 Stora kattdjur

141

Sören Hauptfleiscm m.fl. Herford

Team Number 1 - The goal keeper

142

Joshua Korn

Herford

1998 Judo - the smooth way

143

Jurek Sander

Herford

1998 Fast, powerful, exciting: Handball

144U Victor Stommendal

Trollhättan

2004 Svenska kungar på frimärken

144N Gustav Hell

Midsommargården 1998 Estland

145U Max Zetterdahl

E4 Arlanda

145N Ahsen Agrali

Klockarbergsskolan 2001 Basket

146U Fredrik Hell

Midsommargården 2000 Issporter

146N Erik Nordlöf

StFFu

2000 Fotboll

147U Sebastian Larsson

Stockholm

1998 Bilar

147N Sebastian Larsson

Stockholm

1998 Båtar

148U Oscar Magnusson

Huddinge

2001 Några Disneyfigurer

148N Jonathan Carlsson

Midsommargården 1999 Staden på Rosornas ö

149U Miranda Söderholm

Huddinge

149N Anna Svensson

Midsommargården 2003 Katter

150U Erik Friberg

StFFu

2003 Katter

150N Ebba Nordlöf

StFFu

2002 Hästen

151U Anna Svensson

Midsommargården 2003 Mitt akvarium

151N Sophia Svensson

Midsommargården 2005 Kräldjur

152U Emma Jonsson

St Erik

2002 Mina favoriter

152N Nils Moritz

Nacka

2003 Näringskedjan i vattnet

Miniklass

2001 Astrid Lindgren

2005 Blommor
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Sveriges äldsta topografiska vykort berättar
Av Benny och Gunilla Kullinger
Det är maj 1887 och ett nytt kapitel håller på att skrivas både i Uppsalas historia
och vykortshistorien. Det nya, pampiga universitetshuset står klart och väntar på
sin invigning. Festen kommer att pågå i tre dagar med bland annat kungligt besök.
Lagom till festligheterna dyker de första svenska topografiska vykorten upp. De är
tre till antalet och tryckta hos Lithografiska aktiebolaget i Norrköping i två varianter: brunt och grönt. Det tidigaste kända stämpeldatumet är den 17 maj 1887 –
själva invigningsdagen.
Det självklara motivet på ett av korten är universitetshuset, som byggdes på det
gamla ridhusets plats där också Gustav Vasas kungaborg legat. Det var ett stort
bygge för sin tid. Det gällde då som nu att vara noggrann när man lämnar anbud:
byggaren gick i konkurs när det dök upp oväntade svårigheter.
De två andra korten visar dels den klassiska vyn från söder med det nybyggda Akademiska sjukhuset, slottet och domkyrkan, dels Stora torget med rådhuset. En av
tjusningarna med att samla vykort är att de rymmer många berättelser om gångna
händelser när man lättar lite på förlåten. Så vi tänkte förflytta oss tillbaka till det
sena 1800-talets Uppsala med hjälp av de tre vykorten.
Motiven var säkert valda med omsorg. Uppsala ville visa upp sina goda sidor – och
vem vet om det inte fanns en stor portion framtidsoptimism med i valet.
Universitetshuset
Vi börjar med festföremålet: Universitetshuset
stod äntligen klart efter
tio års planering och byggande. Det innebar ett
stort pedagogiskt framsteg med flera stora lärosalar samlade. Sedan kan
man undra lite över det
citat av 1700-talsfilosfen
Thomas Thorild som sitter ovanför ingången till
aulan: ”Tänka fritt är
stort men tänka rätt
Universitetet i Uppsala 1887.
större.”
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Byggmästare var C. H. Hallström som gjorde ett bra arbete men stötte på svårigheter när han skulle färdigställa universitetsparken. Där fanns stora rester av den
gamla kungaborgen, bland annat ruinerna av ett runt torn – en ”rundel”. Den låg
nära Gustavianum men lever faktiskt kvar i gatunamnet Rundelsgränd, som tidigare
gick rakt förbi ruinen ner till Sankt Eriks torg.
Vyn från söder
Nästa motiv är vyn från söder. Här kan man tala om förändring och framtid! Slottet står där som alltid men Akademiska sjukhuset längst till vänster invigdes 1867
och hade hela 171 vårdplatser. Det var ett av de modernast i Norden.
Det var inte självklart att sjukhuset
skulle byggas i Uppsala. Starka krafter ville förlägga det till Stockholm i
stället. Det var likadant med järnvägen som kom till Uppsala tio år tidigare. Landshövdingen Robert von
Kraemer föreslog att den skulle dras
från Stockholm via Örsundsbro upp
mot Bergslagen i stället. En så glest
trafikerad sträcka som den mellan
Uppsala och Stockholm skulle
knappast bära sig. Då var malmen i
Bergslagen ett säkrare kort.
Det som inte syns på vykortet men
som Uppsalaborna säkert såg positivt på var restaureringen av domkyrkan som började året före invigningen av universitetshuset. Den
skulle pågå till 1893 och ersätta de
så kallade Hårlemanska huvarna på
domkyrkan med nya, höga torn.
Huvarna var ett resultat av den stora
stadsbranden 1702 då tre fjärdedelar
av Uppsala brann ned under ett
dygn. Domkyrkans torn störtade in
men branden hejdade sig vid Gustavianum som räddades från lågorna Vyn från söder 1887.
rov. Det blev för dyrt att bygga upp
tornen så arkitekten Hårleman präglade stadsbilden med på ett par ”huvar” i stället under nästan 200 år.
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Rådhuset och Stora torget
Det tredje vykortet visar rådhuset vid Stora torget. Det är en central stadsbild som
skulle förändras kraftigt tjugo år fram i tiden. År 1906 invigdes spårvägen i Uppsala
och Stora torget blev en knutpunkt med ständigt rasslande och mötande spårvagnar. Den stora kandelaber som stod mitt på torget flyttades för att spårvagnarna
skulle få plats. Efter att ha flyttat runt i staden är den nu återbördad till torget.
Rådhuset byggdes 1645 av rådman Clas
Eden (adlad Edenberg) och kallas Edenbergska huset. Även det ödelades av stadsbranden 1702. Efter branden köptes det av
Uppsala stad, reparerades och blev rådhus
1713. Tiderna förändras och numera är det
en galleria men har bevarat en hel del av sin
äldre charm.
Fest i dagarna tre
Universitetshuset firades i tre dagar: den 17
maj skedde invigningen med kunglig pompa
och ståt, den 18 maj hade Studentkåren sin
vårfest i Botaniska trädgården och efterföljande firande i universitetshuset till klockan
2 på natten och den 19 maj gjordes en utflykt med båt till Skokloster.
De två postgångna vykorten är en vittnesbörd från festligheterna. De är skrivna och
stämplade den 21 maj 1887. De är skickade
till samma person och avsändaren har betecknat dem I och II för att de skulle läsas i
rätt ordning. På adressidan fick man inte
Rådhuset i Uppsala 1887.
skriva några meddelanden så det gällde att
utnyttja platsen på bildsidan. Det går både snabbare och får plats med mer information i dagens sms, men vem ska njuta av dem om 125 år?
Avsändaren (”Theo”) skriver: ”Högst minnesvärda dagar hafva tilländagått. Balen
utgjorde glanspunkten i programmet – men Skokloster-resan efterlemnar de rikaste
minnena.” Det framgår att Theo hjälpte till att arrangera resan och körde en av båtarna.
Vi hittade för några år sedan en privatbunden bok med program, processionsordning och ett antal skrifter från invigningen av universitetshuset. Där framgår att
Skoklosterutflykten gjordes med ångbåt på förmiddagen den 19 maj och arrangerades för Studentkårens gäster. Kanske Theo var någon framträdande medlem i Studentkåren.
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Utställningsledning
Ordförande: Bengt-Göran Österdahl
Kommissarie: Ulf Rick
Anders Olasson, Robert Stolt, Lars Westerberg, Göran Rämme
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Juryordförande UPPFRIM: Erik Hamberg
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Uppsala Filatelistförening
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Posten Frimärken

Svenska frimärken
berättar 2012
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