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Skriftlig Auktion
För drygt 10 år sedan erhöll Hembygds-
filatelisterna ett omfattande material 
efter medlemmen Lars Lundevall. Delar 
av detta har sålts på möten och på en stor 
auktion som genomfördes 2009.

Föreningen har ingen ambition att 
äga en mängd filatelistiskt material, utan 
det ska komma samlarna tillgodo. Mate-
rialet från Lundevall och en del annat har 
därför nu sorterats på län och landskap, 
och bjuds ut till medlemmarna på auk-
tion till låga utrop.

Materialet är väldigt skiftande i 
kvalitet, då Lundevall i första hand ville 
dokumentera. Det består av försändelser 
i olika format med ortstämplar, till stor 
del brev som Lundevall beställt, rekbrev, 

POB, LBB, minnespost, frankostämplar 
mm. Vidare uppstämplade kort som 
Lundevall beställt med avtryck av ortens 
alla stämplar av olika slag, tidningsar-
tiklar med postal anknytning, postala 
blyplomber, blanketter och dokumenta-
tion, även en del frimärken och klipp, 
samt fotokopior mm. Materialet är i 
huvudsak från 1970-1990-tal, men en 
del äldre förekommer. Även de flesta av 
de osålda objekten från auktionen 2009 
ingår i posterna. Vi har endast räknat 
försändelserna, uppdelat på mindre och 
större format. Allt annat ingår oräknat i 
posterna. ABC-län, som är de mest om-
fattande, kommer att bearbetas senare.

 (forts. på nästa sida)
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VISNING
På Postmuseum onsdagen den 29 
mars, kl 16-17, före årsmötet som 
börjar kl 17.30.
Samtliga poster kommer att finnas på 
plats.

AUKTIONSVILLKOR
Auktionen är öppen enbart för medlem-
mar i Hembygdsfilatelisterna, samt för 
frimärksföreningar.
Auktionen är skriftlig så att alla ska 
känna att de har samma chans.
Anbud måste vara inne senast mån-
dagen den 3 april�

Fasta höjningar: Upp till 100 kr med 
5 kr, 100-500 kr med 10 kr, däröver 
med 50 kr.
Vi endast ett bud erhålls objektet till 
utrop, som är minimipris.
Ingen provision tillkommer, och porto 
debiteras enligt postens taxa. Hämtning 
i Stockholm kan ske efter överenskom-
melse. 
Anbud kan lämnas per email:  
kk.karlsson @comhem.se  
eller per post på adress: 
Hembygdsfilatelisterna,  
c/o Kent Karlsson, 
Pyrolavägen 13,  
181 60 LIDINGÖ.

Auktionsförteckning
Endast försändelser är räknade, små och i större format. Ett + efter antalet inne-
bär att det finns dubbletter som inte medräknats.

1. D-län, 56 små, 86 stora   75kr
2. E-län, 137+ små, 132 stora  150kr
3. F-län, 125+ små, 177 stora  150kr
4. G-län, 50 små, 98 stora   75kr
5. H-län (SM), 133 små, 122 stora  125kr
6. H-län (ÖL), 7 små, 12 stora   10kr
7. I-län, 33 små, 41 stora   40kr
8. K-län, 45+ små, 72 stora   60kr
9. L-län, 224 små, 133 stora  175kr
10. M-län, 305 små, 353 stora  300kr
11. Malmö, 248 små, 280 stora  200kr
12. N-län, 158 små, 84 stora  125kr
13. O-län (VG), 142 små, 86 stora  125kr
14. Göteborg, 575 små, 350 stora  250kr
15. O-län (BO), 278 små, 86 stora  150kr
16. P-län (DAL), 74 små, 24 stora   50kr
17. P-län (VG), 407 små, 255 stora  300kr
18. R-län, 319 små, 97 stora  200kr

19. S-län, 455 små, 135 stora  300kr
20. T-län (NÄ), 170 små, 100 stora  150kr
21. T-län (VÄR), 37 små, 27 stora   30kr
22. T-län (VÄS), 60 små, 68 stora   60kr
23. U-län, 349 små, 322 stora  300kr
24. W-län, 361 små, 145 stora  250kr
25. X-län (GÄ), 44+ små, 53 stora   50kr
26. X-län (HÄL), 255+ små, 95 stora 175kr
27. Y-län (M), 96 små, 138 stora  100kr
28.Y+Z+AC-län (Å), 291+ små, 
       100 stora  200kr
29. Z-län (J), 288 små, 86 stora  175kr
30. Z-län (HÄR), 54 små, 16 stora   30kr
31. AC-län (VB), 180 små, 126 stora 150kr
32. AC-län (L), 121 små, 41 stora   75kr
33.BD-län (NB), 305 små, 
       144 stora  200kr
34. BD-län (L), 122 små, 45 stora   75kr

Exempel på material som ingår i auktionsposterna finns på tidskriftens baksida.
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Ordförande  
Anders Bock
Runebergsgatan 3
114 29 Stockholm
0708-49 06 39
anders.bock@comhem.se

Vice ordförande 
Lars Wester
Tegelviksgatan 81 
116 47 Stockholm
08-580 341 65
lwester89@gmail.com

Kassör
Alf-Göran Arneholm
Seminariegatan 22A
791 36 FALUN
070-633 13 06
alarn2001@hotmail.com

Sekreterare
Kent Karlsson
Pyrolavägen 13  4tr
181 60 Lidingö
08-766 01 85, 070-370 25 03
kk.karlsson@comhem.se

Vår webbsida & e-post
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna
e-post: hb.filateli@gmail.com
Årsavgift
Årsavgiften är för närvarande 150 kronor.
Föreningens PlusGiro: 98 86 28-4

Styrelsen

Riksföreningen för Hembygdsfilateli
RiksföRening inom sveRiges filatelist-föRbund

Ledamot
Gunnar Lithén
Vejlegatan 9  5tr
164 44 Kista
070-378 00 11
gunnar.lithen@gmail.com

Suppleanter
Olov Fägremo 
Faktorns gata 11 B
741 39 Knivsta
070-662 03 80
olafagremo@gmail.com 

Göran Heijtz
Box 19541
104 32  Stockholm
arb.: 08-10 83 62 
goran@novastamps.com

Redaktör (adjungerad)
Gunnar Zetterman
Siargatan 15  2tr
118 27 Stockholm
08-642 40 48
gunnar@smps.se

Material till nästa nummer kan skickas 
till redaktören. manusstop föR kom-
mande nummeR

1/4, 20/6, 1/10 samt 20/1.
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Hembygdsfilatelisterna har trogna med-
lemmar. Vid årsskiftet var vi 380, den 
största riksföreningen i Förbundet vad 
gäller medlemsantal. Det ena året liknar 
det andra och det är sällan som styrelsen 
får synpunkter på verksamheten från 
medlemmarna. I styrelsen är det an-
norlunda. Inte ett styrelsesammanträde 
passerar utan att vi frågar oss: ”Kan det 
här vara vad medlemmarna förväntar ?” 
”Vad har medlemmarna för önskemål ?”

I mellandagarna kom ett brev från 
förbundsordföranden Bo Dahlner (se 
sidan 4). Bosses brev innehåller en rad 
synpunkter och önskemål om Hem-
bygdsfilatelisternas framtid. Jag hoppas 
att han som medlem inte blir ensam om 
att komma med synpunkter. Skriv, maila 

eller ring. Det är vi själva som skapar 
vår framtid. Ingen tjänar på att vi tiger 
still. Hur vill du ha det ? Vad är viktigt 
för dig inom hembygdsfilatelin ? Det är 
vi medlemmar som bestämmer om vår 
framtid.

Den 29 mars har vi vårt årsmöte på 
Postmuseum. Med utgångspunkt från 
Bosses brev ska vi försöka skapa oss tid 
för ett samtal om vår framtid. Välkom-
men att göra din röst hörd.

Så vill jag också passa på att tacka 
Ljusdalsbygdens museum för deras 
tillmötesgående att låta oss använda 
fotomaterial till detta tidskriftsnum-
mer – tack !
Anders Bock 

Ordföranden har ordet

Årsavgiften
Det är nu hög tid att betala 2017 års medlemsavgift!  
Sätt in 150 kronor på PlusGiro  98 86 28-4.
De som redan betalt kan bortse från denna notis.

 (forts. från sidan 5) 
av Patrik Larsson. I artiklarna finns 
det informationer som vi endast kan få 
genom Hembygdsfilatelisten. Jag har 
följande förslag som kan öka intresset 
för hembygdsfilateli:
•	 Försök att få fler skribenter och fler 

artiklar till Hembygdsfilatelisten

•	 Utöka antalet sidor i Hembygdsfi-
latelisten

•	 Inbjud till seminarier om hembygds-
filateli 

•	 Starta kurser i hembygdsfilateli och 
genomför dessa på olika orter

•	  ◊
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Jag skriver detta brev till styrelsen för att 
uttrycka min uppskattning av ert arbete. 
Särskilt glad är jag för att få Hembygds-
filatelisten i min brevlåda. Den kunde 
dock komma både oftare och vara ännu 
mer omfattande. Jag förstår dock att 
det inte blir fler nummer per år. Som 
redaktör för en tidskrift har man alltid 
problem med att få in material men jag 
skulle uppskatta om antalet sidor i tid-
skriften utökades. Gunnar Zettermans 
insatser är utmärkta, men ber styrelsen 
att överväga om det går att utöka antalet 
sidor.

Hembygdsfilatelisterna gör ett bra 
jobb att dokumentera hembygdens 
post och hur den har fungerat och hur 
den fungerar idag, men ofta är det ett 
arbete som sker hemma och inte i för-
eningarnas regi. Därför är Hembygds-
filatelisten en viktig informationskälla! 
Många hembygdsfilatelister kanske en-
dast är intresserad av att skaffa brev 
och frimärken med vackra stämplar 
från hemortens postanstalter, men för 
många av oss räcker det inte. Andra 
sitter inne med stor kunskap om olika 
typer av hembygdens olika stämplar. 
Intresset rör ofta själva posten, var den 
låg vid en viss tidpunkt och vem som 
var postmästare. Det är, som jag ser det, 
viktiga delar av hembygdsfilatelin, men 
jag vill gå ett steg längre. Hur delades 
posten ut? Vet vi det om vår hemort? 
Låg brevbärarnas expedition alltid vid 
postexpeditionen? Nej, inte nödvändigt-

vis. Deras rutter är också intressanta ur 
hembygdsfilatelistens synvinkel. Tag till 
exempel Postexpeditionen i Nockeby i 
Stockholm. Postexpeditionen öppnade 
den 1 juli 1931 enligt Facit Postal™ och 
bytte sedan benämning till Bromma 19 
den 1 januari 1959. Hade de också en 
brevbärarexpedition? Låg den i post-
expeditionen? Hur delades posten ut  
före 1931 i området? Hur fungerade 
postgången då? Jag skulle vilja se artiklar 
i Hembygdsfilatelisten som beskriver 
detta när det gäller olika orter. Det skulle 
vara inspirerande!
Själv samlar jag bland annat på Sollen-
tunas och Spångabygdens posthistoria. 
Spånga var en stor landskommun som 
före 1949 sträckte sig från Edsviken till 
Riddersvik vid Mälaren med Spånga, 
Bromsten, Flysta, Duvbo och Hässelby 
Villastad med fler områden. Det är inte 
lätt att få fram uppgifter om postexpe-
ditionerna. I Sollentuna har vi etablerat 
ett samarbete med hembygdsföreningen, 
Sollentunaklubben ordnar ett välbesökt 
tema en gång om året om Sollentunas 
posthistoria. I Spångas hembygdsfören-
ing har jag haft föredrag om Spångabyg-
dens posthistoria. Det blir bra reklam får 
vår hobby, men särskilt mycket informa-
tion får jag inte tillbaka. Det visar vikten 
av vår verksamhet.

I Senaste numret av Hembygdsfi-
latelisten var det flera bra artiklar, till 
exempel den av Erik Idhult och den 
 (forts på sidan 4) 

Hembygdsfilatelins utveckling
Bo Dahlner



§1  Årsmötets öppnande
§2  Val av ordförande för årsmötet
§3  Val av sekreterare för årsmötet
§4  Val av två justerare tillika rösträknare att med ordföranden justera  

årsmötesprotokollet
§5  Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
§6  Fastställande av dagordning
§7  Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2016
§8  Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2016
§9  Föredragning av revisionsberättelsen
§10  Fastställande av resultat- och balansräkning
§11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
§12  Behandling av inkomna skrivelser och motioner
§13  Fastställande av budget för 2017
§14 Fastställande av årsavgift för 2018
§15  Val av ordförande för tiden till årsmötet 2017
 (f n Anders Bock) 
§16  Val av två styrelseledamöter för tiden till årsmötet 2019
 (f n Kent Karlsson och Lars Wester)
§17  Val av två suppleanter för tiden till årsmötet 2018
 (f n Göran Heijtz och Olof Fägremo)
§18  Val av två revisorer för tiden fram till årsmötet 2018
 (f n Jan-Ove Brandt och Bengt Lindbergh)
§19  Val av revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2018
 (f n Tommy Révai)
§20  Val av valberedning för tiden till årsmötet 2018
 a) sammankallande ledamot (f n Åke Persson)
 b) två övriga ledamöter (f n Jan-Olov Edling, Leif Ledmyr)
 c) en suppleant (f n Christer Karlsson)
§21  Övriga frågor
§22  Årsmötet avslutas

Kallelse till Årsmöte 2017
Årsmötet 2017 äger rum onsdagen den 29 mars 2017 kl. 17.30 på Postmuseum. 
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Mitt namn är Carl Cervin och jag börja-
de som många andra att som liten pojke 
att samla vackra motivmärken, speciellt 
Disney, från Polen och andra öststater. 

När pappa, Gustaf Cervin, köpte 
tusen Oscar II-buntar från Motala med 
F39 till F60 (1 kronan), så var vårt 
öde beseglat och det blev ortstämplar i 
framtiden. Det var en mycket rolig och 
spännande tid, och vi satt sent in på 
natten och det var frimärken överallt på 
alla bord och stolar, till min mammas 
förtvivlan. 

Vilken ny ort vi än hittade, många 
gånger genom baklängesregistret (fantas-
tisk katalog!), ibland även knappt läsbar, 
så var vi överlyckliga. 

Detta ändrades rätt snabbt i framti-
den och de fula orterna fick kompletteras 
med snygga stämplar, helst prakt och lyx, 
om det fanns.

Då stämpelsamlingen av Oscar II 
började bli komplett, övergick vi till 
boktryck samt andra valörer, och det 
blev en färgstark samling. 

Nästa steg blev järnvägs-, ångbåts-
och lantbrevbärarstämplar. Jag tycker 
de sistnämnda är charmigast och nästan 
lite romantiska med dessa lantbrevbärare 
som gick mellan hus och byar med lyktor 
och beväpnade med pistoler. 

Historisk Bakgrund
År 1877 beslutade Sveriges riksdag att 
lantbrevbäring skulle införas som en er-

sättning för kronoposten som upphörde 
1873. Generalpoststyrelsen började sin 
planering av linjer samt instruktioner för 
lantbrevbärare, och huvudsyftet var att 
ersätta olönsamma poststationer samt ge 
glesbygden service. 

Tidigare kunde inte brev som inte 
behandlats vid en fast postinrättning 
delas ut eller frimärken stämplas, men 
nu fick lantbrevbärare både ta upp och 
dela ut brev under samma tur utan att 
de postbehandlats vid en fast postin-
rättning. Med början av 1884 fram till 
några år efter sekelskiftet, tilldelades en 
del lantbrevbärare en egen stämpel, men 

Lantbrevbärarstämplar
Carl Cervin

Lantbrevbärare Jens Dyssvold gjorde 
en gång i veckan turen Mellansjö-
Valsjön omkring 1900 försedd med 
pistol och fotogenlykta.
Ateljé Rehnströms, Helsingebilder.
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de flesta fick inga och makulerades oftast 
inte alls eller endast med ett kryss.

Den första kända stämpeln är Num-
mer 70 (Degeberga-Hörröd) i Skåne 
1884, som även är den senaste kända 
nummerstämpeln som upphörde 1904. 
Gräsmark-Simonstorp i Värmland är 
den första kända dubbelnamnsstämpeln, 
noterad 1890 och även här den sista 
kända 1917. Den senaste av alla lant-
brevbärarstämplar, som jag känner till, 
är privatstämpeln Larsbo-Söderbärke 
i Dalarna som finns på ett brev från 
1920-talet. Stämpeln saknar datum 

men är stämplad på stående lejon, och 
troligtvis den enda linjen som finns på 
bandmärken.

I slutet av 1880 talet kom de första 
åkande lantbrevbärarna och främst på 
häst eller via diligens. Vid sekelskiftet 
kom cykeln och under 1920 talet blev 
det bil, buss eller motorcykel, och uppe 
i norr från skidor till skoters. De linjer 
som gick över sjöar, ersatte roddbåtarna 
med motorbåtar.

År 1892 fanns det cirka 700 stycken 
linjer och 1911 över 1 200 linjer. 1917 
blev det även tillåtet att kontraktera 
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kvinnor då de fått rösträtt och kunde 
bära skjutvapen. I början av 1918 fanns 
det över 2 500 kontrakt varav 17 stycken 
var kvinnor.

På 1950 talet började postverket dra 
in poststationer i större skala, och ersatt 
med lantbrevbärare, och något som har 
fortsatt i modern tid, och idag finns det 
cirka 2 800 lantbrevbärare och deras 
tjänsteutbud har ökats med betaltjänster 
för banker, Svenska spel, V65 etcetera, 
och med flera sociala tjänster som till 
exempel hemtjänst med mat och medi-
ciner, och nu senast valröster. Dagens 
lantbrevbärare utför en sträcka på 28 000 
mil dagligen, och det motsvarar hela 7 
varv runt jorden!

Det finns flera intressanta histo-
rier om lantbrevbärare som till exempel 
Anders Winter i fjällvärlden som gav 
sig ut i stormar och över svaga isar, och 
missade endast EN dag under sin karriär 
på grund av att postbilen fastnade och 
inte kunde leverera hans post. En annan 
lantbrevbärare uppe i norr jagade älg och 
plockade kantareller under sina turer.

Lantbrevbäraren Roy Westman som 
även delade ut pensioner och hade med 
sig flera hundratusen kronor i kontanter, 
och i ett fall hämtade upp 12 miljoner 
från riksbanken. En ökänd som stal 
pengar från gamla genom att skriva ut 
falska uttagsavier. Slutligen mer tragiskt 
om Lodin som oftast var berusad under 
sina rutter och till slut cyklade i ett dike  
och omkom under sin tjänst.

Filatelin inom lantbrevbärare
Lantbrevbärare ”Oscar II” är inte ett 
stort område och det finns 192 stycken 
i Facit Postal IX, 20 stycken med num-
mer och 172 stycken med dubbelnamn. 
I stämpelhandboken från 1952 (stäm-
pelbibeln som den kallas ibland) fanns 
cirka 160 kända med dubbelnamn och 
19 med nummer.

Egentligen skall det ju finnas 532 
nummerstämplar och närmare 1 200 
linjer med dubbelnamnsstämplar, men 
väldigt få är bevarade och detta beror på 
att bara att cirka 20% av lantbrevbärarna 
fick en egen stämpel. Majoriteten som 
inte fick några stämplar har helt enkelt 
inte makulerat alternativt handmakule-
rat frimärkena med ett kryss, eller som  
i fallen nedan:

•	 Privatstämplar finns det två stycken 
av; Larsbo-Söderbärke (Dalarna)  
och Påarp-Ljusekulla (Skåne). Dessa 
tillkom som nya i Facit Postal IX med 
stämpeln Åsarne-Börtnan, som den 
enda kända, så totalt tre stycken nya 
linjer noterade i Facit Postal 2016.

•	 Handmakulerade; två stycken av 
dessa; Hede-Råndalen samt Funäs-
dalen-Bruksvallarne båda i Jämtland. 
Dessa två makuleringar finns även 
kända som REK-brev. Dessutom har 
dessa brev REK-etikett från orten de 
är sända ifrån och överhuvudtaget för 
alla LBB linjer är detta mycket ovan-
ligt med bara något fåtal kända brev.
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Valörer Oscar II-tiden på 
Lantbrevbärarpost
De flesta lantbrevbärare fick bara med 
sig 5 och 10 öre, och känt är REK 
brev med tre stycken 10-öringar. Det 
finns en del 20-öringar och några få 
30-öringar, med de är ovanliga. Av 8, 
15 samt 25 öre, har jag bara sett ett av 
varje, så mycket sällsynt. 50 öre och 1 
krona har jag aldrig skådat, och inte 
heller dessa valörer på ångbåtspost eller 
järnväg (inklusive PKXP och PLK). Det 
finns en del stämplar linjer (LBB2 ) på 
boktryck (F45), men då det bara var 
några stationer som öppnade 1891, så 
får nog alla ses som RR (sällsynta), då 
F45 upphörde 1891. Detsamma gäller 

ringtyp, och något lösenmärke har jag 
inte sett.

Varför samla på 
Lantbrevbärarstämplar
De flesta linjer är mycket vackert 
stämplade, till skillnad från till exempel 
ångbåtsstämplarna där det gungade re-
jält ibland på båtarna, och som nämnts 
tidigare så är det inget stort område, 
endast 192 stämplar. Alla länssamlare 
borde givetvis inkludera dessa charmiga 
stämplar och det rör sig om endast några 
stycken i varje län, med undantag av 
Värmland som har 34 stycken följt av 
Dalarna med 29 stycken och slutligen 
Uppland med 23 stycken.

Hede-Råndalen handmakulerat brev med en av de få kända REK-etiketterna.     
Dessutom har brevet skickats med järnväg via Norge med stämplar Röros och 
Kongsvinger.
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Det finns en uppdelning av LBB 
stämplarna nedan.

Problemet är dock att vissa stämplar 
är mycket sällsynta, men så är det ju i 
de flesta fall inom alla samlarområden. 
Vissa rutter har endast 2-3 kända stämp-
lar som till exempel 177 II (Vallsta-

Bogårdens by i Hälsingland, Baggetorp-
Sköldnäs (D län), Fastnäs-Brunberg 
(S län), Jernboås-Tolfsbörd (T län), 
Molkom-Gaperud (S län), St. Vreta-
Erentuna (C län) för att nämna några. 

Fastnäs- 
Brunberg.

Jernboås- 
Tolfsbörd.

Privat stämpeln Larsbo-Söderbärke och troligen den enda kända linjen 
stämplad på bandmärke.

177 II Vallsta-
Bogårdens By.

Molkom- 
Gaperud.
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UPPLAND
12 (Knifsta-Mörby)
14 (Knifsta-Lagga)
Bergshamra-Länna
Erentuna-Lillhärad
Erikslund-Hjelstaby
Faringe-Faringe
Faringe-Tuna
Hökhufvud-Gimo
Knifsta-Vassunda
Knutby-Bladåker
Kungsängen-Vestra Ryd
Kårsta-Gottröra
Leufstabruk-Hållnäs
St.Vreta-Erentuna
Syninge-Lohärad
Söderfors-Hade (C-X)
Tierp-Munga
Tierp-Månkabro
Tierp-Yfre
Tobo-Tegelsmora
Vattholma-Råstaberg
Öregrund-Gräsö
Östh-Elfsnäs

SÖDERMANLAND
Baggetorp-Sköldnäs

Bettna-Husby
E.tuna-Ärila Kyrka
Rekarne-Råby
Skogstorp-Lista
Vrena-Halla

VÄSTMANLAND
Grythytteh-Saxh
Hedensb-Sevalla
Jernboås-Grängesh
Jernboås-Tolfsbörd
Jädersbruk-Medåker
Orresta-Östanbro
Rosshytt-Rosshytt
Skultuna-Haraker
Strömsholm-Vikhus
Tärna-Smedsbo

VÄRMLAND
159 III (Kil-Nilsby)
160 (Karlstad-Alster/Alström)
Boda-Långstad
Brunsberg-Skog
Fastnäs-Brunberg
Filipstad-Forshyttan
Finnmossen-Dalk.Hyttan
Finnmossen-Sandsjöh.

Några rutter har bara EN känd stäm-
pel till exempel Våle-Hunge (Z län) och 

Ödeshög-Rök (Östergötland).

LBB uppdelade länsvis

Våle-Hunge. Ödeshög-Rök.
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Geijersdal-Gräsås
Glafva-Sillerud
Grums-Lång
Gräsmark-Simonstorp
Heljebol-Gårdsvik
Långbansh-Gåsborn
Molkom-Nolby
Molkom-Sundstorp
N.Fjöle-S.Gärdsjön
Ransäter-Munkerud
Seffle-Afvelsäter
Seffle-Knöstad
Sillerud-Backa
Sillerud-Laxarby (S-P)
Sillerud-Skogen
Skattkärr-Flatvik
Svanskog-S:A Hedan
W:s Säby-Kilsby
Vermskog-Vermskog
Väse-Faxstad
Väse-Löfhöjden
Väse-Mo
Åmot-Fjell-Åmot
Åmot-Helle
Åmot-Årtakan
Årjeng-Källtegen

VÄSTERBOTTEN
Dorotea-Långsele by
Ormsjö-Risbäck
Strömnäs-Stornäs
Vilhelmina-Bäsksjö
Vilhelmina-Dikanäs
Vilhelmina-Strömnäs
Åsele-Tegelträsk

DALARNA
173 (Nås-Näfveråsen)
175 (Svärdsjö-Svartnäs o Leksand-Kilens by)
175 II (Falun-Smedsbo)
175 VII (Leksand-Sjugare by)
532 (Transtrand-Dalens by)
Elfdal-Evertsberg

Elfsbacka-Högberg
Flötningen-Idre
Grängesberg-Räfvåla
Hamra-Rullbo (X län)
Idre-Storsätern
Insjön-Gärde
Korsnäs-Vika
Larsbo-Söderbärke
Leksand-Lindberg
Leksand-Styrsjöbo
Leksand-Sundsnäs
Leksand-Tällberg
Ludvika-LA Snöån
Malung-Gärdås
Malung-V.Utsjö
Malung-Ö.Utsjö
Mora-Oxberg
Norh-Gensen
Nås-Näfveråsen
Ore-Östanvik
Rämen-Laxsjön

Rättvik-Östbjörka
Åshammar-Lumsheden

HÄLSINGLAND
177 II (Vallsta-Bogårdens by)
Bergvik-Glösbo
Delsbo-Öfverelfve
Franshammar-Lindsjö
Hånick-Ilsbo
Karsjö-Undersvik
Ljusdal-Gunnarsbo
Norrbo-Hålsjö
Söderhamn-Norrala

 

Rämen-Laxsjön. 
lyx av en ovanlig 
stämpel på ovanlig 
valör (F56) för LBB.
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GÄSTRIKLAND
Gefle-Hedesunda
Söderfors-Hade (C-X)
Åmotsbruk-Rönjebo

JÄMTLAND
180 III (Hackås-Kårgärde-Näs)
182 III (Hammerdal-Gåxsjö)
183 II  (Lit-Lillsjöhöjden)
183 IV (Häggenås-Raftsjöhöjden)
Borgvattnet-Ramsele (Z-Y)
Brattb:N-Norrby (Z-Y)
Hackås-Svartnäset
Hede-Råndalen
Hotagen-Gunnarsvattnet
Kall-Bäljom
Nälden-Vejmon
Offerdal-Rännöfors
Orrviken-Ålsta
Skärvången-Åkers
Svenstavik-Bingsta
Tåsjö-Norrby (Z-Y)
Våle-Hunge
Åsarne-Börtnan

Östersund-Ope

HÄRJEDALEN
Funäsdalen-Bruksvallarne

ÅNGERMANLAND
182 (Sundsvall-Skönsmån)
Aneby-Askeryd

Aspås-Lundsjön
Borgvattnet-Ramsele (Z-Y)
Brattb:N-Norrby (Z-Y)
Erikslund-Näset
Erikslund-Öh
Parteboda-Ånge
Sundsvall-Skönsmån
Tåsjö-Norrby (Z-Y)

Privatsstämpeln Påarp-Ljusekulla.

 Aneby-Askeby och 
troligtvis den enda 
linjen stämplad på 
F53.
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Våren 2017
onsdagen den 15 febRuaRi kl. 17.00 - 20.00
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 18.30 Samling.
Kl. 18.30 - 20.00 Workshop tillsammans med SSPD: ”Var och hur hittar jag 
mina posthistoriska källor?”

onsdagen den 29 maRs kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 16.00 - 17.00 Auktionsvisning.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 Årsmöte.

onsdagen den 26 apRil kl. 17.00 - 18.30
På Postmuseum Konferensrummet.
Kl. 17.00 - 17.30 Samling.
Kl. 17.30 - 18.30 ”Salomon August Andrée, Ballongfararen”, .Hans-Ove Alde-
brink.

Preliminära mötesdagar för hösten: 27 september, 25 oktober samt 29 novem-
ber.

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.

Årsavgiften
Det är nu hög tid att betala 2017 års medlemsavgift!  
Sätt in 150 kronor på PlusGiro  98 86 28-4.
De som redan betalt kan bortse från denna notis.


