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Ordföranden har ordet
   Anders Bock 

När detta skrivs i mitten av juni månad har vi fått höra att pandemismittan är på 
väg nedåt i stora delar av landet. Många av oss har nu fått både en och kanske till 
och med två vaccinsprutor. Styrelsens förhoppning är därför att vi ska kunna träffas 
till ett fysiskt årsmöte den 29 september. Det är planerat att äga rum hos Philea, 
Svartensgatan 6, på Södermalm kl.17.30.

I tidskriften finner du alla de möteshandlingar som behövs för årsmötet. Du kommer 
naturligtvis också att finna dem på vår Hemsida. Årsmötet kommer även att ta 
ställning till Gunnar Zettermans två motioner. Du finner dem inte i sin helhet i 
tidskriften (av utrymmesskäl) men i nr 1/2020 finner du dem liksom på vår Hemsida. 
En sista utväg är att rekvirera dem från mig i form av papperskopior.

Vad händer nu om ett fysiskt årsmöte inte går att genomföra p.g.a. pandemin? Vi har 
en plan även för detta som vi naturligtvis hoppas slippa att sjösätta. Men om vi nu 
tvingas? Hur får medlemmarna veta detta? Vår tidskrift är inget nyhetsorgan med sina 
4 årliga nummer. Däremot är vår Hemsida ett utmärkt nyhetsorgan. Gå in och kolla då 
och då. Det är vår strävan att den ständigt ska vara uppdaterad. Ett annat effektivt sätt 
att snabbt kommunicera med våra medlemmar är över e-post. Därför vädjar jag nu till 
er alla  som av någon anledning inte lämnat uppgift på e-postadress eller rapporterat 
en ändring. Gör detta omgående till: hb.filateli@gmail.com 

Så vill jag önska er alla en riktigt skön sommar

Anders Bock

----------------------------------------------------------------------------------------------
Annons:

Jag söker Oscar 10 öre röd (F 54) med tydlig och bra stämpling, 1911, 
från de 12 poststationer som i slutet av 1911 ändrade sin stavning från Q 

till K. 

De är: Kvarnamåla, Kvarnby, Kvarnlyckan, Kvarsebo, Kvicksund, 
Kvidinge, Kvikkjock, Kville, Kvissmaren, Kvista, Kvistbro 

och Kvänum. 

Kent Karlsson    Sekreterare HBF  

Mail: karlkent44@gmail.com  Telefon 070-370 25 03
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Lantbrevbärarlinjer Sillerud -Backa
  Roland Christiansson

Såsom varande samlare av Dalslandsstämplar så innefattar min samling alla 
orter, järnvägslinjer, ångbåtspost och lantbrevbärarlinjer fram till och med 
1920. Stämplar efter 1920 dokumenterar jag tidigast och senast kända, dock 
har jag inte skapat någon överskådlig samling för dessa. Min stöttepelare 
började med Contenta som sedemera blev Postal. Jag vet ju att det sker 
uppdateringar mellan varje utgåva och jag har hittills inte hittat några 
större förändringar det senaste decenniet för mitt samlingsområde.Döm om 
min förvåning och glädje när jag fick av en kollega en postruttskarta för 
lantbrevbärarlinjerna som utgick från Sillerud i Värmland. Där ser man att 
slutstationen för linjen Sillerud-Backa landar i Elfsborg = Dalsland. Den fanns 
under tiden 1892-1900 och är ganska vanlig. 1920 så fick orten egen stämpel, 
Dalbacka vilken är tämligen svår att hitta på Medaljong. Stämpeln försvann 
1964 och det är inte den enda ortsstämpeln som har gått i graven under postal 
tid. Dessvärre så har jag hunnit avyttra ett antal Sillerud-Backa under åren 
eftersom jag litade på att Postal hade helt korrekta linjeuppgifter (uppdatering 
inskickad till Postal). Uppdatering av Postombudslinje Sillerud Postombud 1 
skall ske i Postal eftersom slutstationen är densamma som för Sillerud-Backa. 
Nåväl, visar bilder av Postkartan samt ett stämplat frimärke. 

Samtidigt med den här artikeln så efterlyser jag stämplar Sillerud-Backa. Hör 
av er till roc@telia.com eller 0706 332 776.
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Feltryckt ortsnamn å Kgps regi!
  Åke Persson

Inför öppnandet av Poststationen REGNSJÖ 1.7 1873 uppstod ett sällsynt 
feltryck  á Postverkets eget blankett-tryck n:r 135.
Se bild av denna feltryckta blankett med olika stavade Postanstaltsnamn  som 
av Postmästare Pehr Stertzäll kvitterat det emottagna Rek-brevet till Söder-
hamn med Postanstaltens “svåra” makulerings-stämpel / nst.10 1:a perioden.

Poststationen Regnsjö är dokumenterad med nst.10 o 14 i två olika tidsperi-
oder 1873 tills 1910 då Postverket levererade en ny stämpelstans nst.33 med 
ändrat ortsnamn till Rengsjö som bibehölls tills posten definitivt stängdes den 
30.4 2002. Nämnas bör att postkontoret då sedan 1995 inrymdes på servicehu-
set Ringshög efter ett unikt entreprenadavtal med Bollnäs kommun där kom-
munen får ersättning per registrerad försändelse mot att vårdpersonalen stod 
för postbemanningen 3 tim./vardag. Inför 100 års jubileét 1973 färdigställde 
hembygdskämpen o posthistorikern Lars K. Larsson ett helt egenhändigt 
frihandsritat vykort som visar de stämplar som varit i bruk. / Se bild!
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Datumjakt
  Anders Axelsson

I takt med att samlare har publicerat fler och fler specialiserade sammanställningar, 
antingen för en specifik stämpeltyp eller kopplat till ett geografiskt område, har också 
intresset för att hitta första och sista kända avtryck för en specifik stämpel ökat. I och 
med lanseringen av stämpeldatabasen är det mer aktuellt än någonsin.

Det är dock inte så ovanligt att man träffar på mer eller mindre uppenbara 
felaktigheter. Det går inte att komma ifrån att det blir ett tävlingsmoment i letandet 
efter nya datum och det är alltid roligt att hitta något nytt, men det är viktigt att 
önskan att fynda inte går över i önsketänkande. Får man in ett felaktigt datum och 
datumet ligger utanför den faktiska användningsperioden för en stämpel har man ju 
skapat en oslagbar notering. För en gångs skull är det alltid bättra att fälla än att fria 
och var uppmärksam på datum som känns orealistiska.Vad är då orealistiskt och vad 
finns det för fällor att trilla i? Här kommer ett antal olika exempel, många av dem 
självupplevda. Utmaningarna kan delas in i två olika grupper.

• Otydliga avtryck som tolkas felaktigt.

• Felaktiga datum

o Falska/antedaterade stämplar

o Av misstag feldaterade stämplar

 Felaktigt tolkade avtryck

Generellt ska man förstås alltid vara säker på vad avtrycket faktiskt visar innan man 
går vidare och jämför med litteraturen, men det finns sammanhang där det kan vara 
ganska klurigt. Ett sådant exempel är att det kan vara svårt att se skillnad på en 5:a 
och en 6:a på nst 16. Det förekommer dessutom några olika typsnitt. 

Det kanske vanligaste utseendet är ovanstående. Typerna är ganska små där det övre 
horisontella strecket på ”5” har en tydlig knix. Notera att böjen på 5:an nästan är helt 
sluten vilket kan göra den lik en 6:a.
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Det förekommer också större typer. I dessa fall är det övre horisontella strecket på ”5” 
helt rakt med 6:an har en tydlig böj upptill. Notera dock att även här går 5.ans nedre 
slinga nästan helt ihop.

Etta annat fel som ofta återkommer och som ställer till det är när en 3:a i nst 16 går 
ihop så långt att den kan misstas för en 8:a eller 9:a. När du ser att sistadatumet för 
en 16 är 1898 och samma ort har en nst 14 som är känd från 1894, då är det läge att 
vara på sin vakt. Det förekommer att även mindre orter använde olika stämpeltyper 
parallellt, men det är inte så vanligt på 1890-talet. Rensa bort sådana datum om det 
inte går att bevisa.

3.an i avtrycket ovan behöver inte vara särskilt kladdigt för att tas som en 8:a. Det är 
också bra med lite filatelistisk allmänbildning. Märkets nyans kan t.ex. vara till hjälp.

Felaktiga datum

Även den mest uppmärksamme riskerar att gå vilse om en stämpel är feldaterad. Dels 
förekommer det antedaterade stämplar, framför allt på modernare märken. För att få 
en stämpel i rätt tid för märket har mindre nogräknade filatelister backat datumet på 
stampen. Förutom det bedrägliga i sig ställer det ju till det för oss datumnördar.
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Fick Hjo verkligen sin nst 61cA redan i december 1972? Mig veterligen hade inte 
nst 61 börjat levereras redan 1972, men säker är jag inte. Min tvekan gör dock att jag 
skulle vilja se ett bruksavtryck innan datumet accepteras.  

Det händer också att posten råkar ha gjort fel och det enda som kan hjälpa en då 
är just lite filatelistisk allmänbildning. Det är väl ingen som tror att Åseda fick 
bandmärken redan 1912 eller att just Åsarna förärats folkdräktsserien mer än 10 år 
före någon annan? Datumen går naturligtvis inte att använda, även om det förstås 
ändå kan slumpa sig så att det felaktiga datumet faller inom tidsrymden då stampen 
användes. 

       

En annan värdefull kunskap att ha i bagaget är att många stämpeltyper såsom t.ex. nst 
14, nst 58 och nst 60 tydligt ändrade utseende med tiden. En nst 14 som levererades 
1884 ser som regel väldigt annorlunda ut jämfört med en som levererades 1897.
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Nst 14 levererades med i genomsnitt allt större text under den period stämpeltypen 
tillverkades. De med riktigt stor text, såsom t.ex. Resville ovan, började komma runt 
1893. Skulle någon hävda att en sådan stämpel är känd från 1886 är det felaktigt. 
Även nst 60 ändrade sitt utseende successivt från slutet av 40-talet fram till 1980. 
Nedan följer några exempel på ungefärliga leveranstidpunkter för olika utseenden på 
nst 60 (det finns betydligt fler varianter än de här angivna).

      

        

 1949-1950   Åren runt 1960         Åren runt 1970      Mitten/slutet 70-tal

Genom att ta på sina kritiska glasögon, vara noggrann och inte gå vilse i sin önskan 
att bidra med ny kunskap går det oftast att genomskåda felaktiga datum - och för en 
gångs skull är det som sagt var bättre att fälla än att fria.
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Stämpeln som räddades från glömskan
  Erik Idhult

Vi tar oss tillbaka till 1981. Som samlare av ortsstämplar har vi 
förhoppningsvis blivit varse: 60-stämplarna är obrukbara efter årsskiftet 
1980/81. En ny stämpeltyp, Ns 61, gör sin entré. Mitt minne från bytet var att 
en billigare” stämpel gjorde entré även om 61-an också var en  stativstämpel. 
Postkontoren blev nu pinsamt medvetna om det nödvändiga bytet. 60-orna 
var försedda med ett årshjul som upphörde 1980. 1981 gick inte att ställa in.  
Huruvida bytet sköttes centralt eller att kontoren skulle ombesörja utbyten 
låter jag vara osagt. Men för många kontor blev man tagen på sängen. En 
lösning var att inte bry sig. 0-an i årtalet fick gälla även 1981. Andra ändrade 
till en 1-a med kulspets eller ristade om 0-an. I bästa fall fanns en avställd 59-
a i arkivet som nu fick uppleva en renässans. 
1980-talet får också betecknas som en tid med en stor öppenhet och ett 
ömsesidigt gynnsamt klimat mellan samlare och postpersonal. Uppgifter om 
stämplars användning framgick av Stämpelliggare I-stämplar, tillgänglig 
även för oss samlare om vi så önskade. Men en annan outsinlig källa för 
stämpelupptäckt stod dagstidningarna för i form av alla  tävlingar, korsord. 
Jag hade tillgång till post till företrädes VF men även VK, den andra 
länstidningen. Skulle man samla stämplar för en ort så räckte det inte med 
lösa märken. Hade orten en maskinstämpel fordrades brev, försändelser för 
att stämpelns fulla information inte skulle gå förlorad. 

Så till brevet adresserat Västerbottens Folkblad Höstkrysset som väckte 
min nyfikenhet. Endast några bokstäver utläses Sk-V---- ve. V-et möjligen i 
mitten av ortnamnet som skulle tyda på 10 alternativt 11 bokstäver. Hur jag 
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än vred och vände återstod bara ett tänkbart ortnamn: Skarvsjöby. Det ledde i 
sin tur till frågeställningen. Hur var detta möjligt ? 

Skarvsjöby fanns redan dessförinnan som dubbelnamn under två perioder 
med dubbelnamnet och skulle nu ha bytt ett enkelnamn. Helt otänkbart. Jag 
var nu i praktiken vittne till en nyfunnen raritet. Inget att vara så särskilt stolt 
över och visa upp för samlarkollegor. Bättre upp tänkte jag.  Jag ville inte nöja 
mig med detta. Ringer posten i Skarvsjöby och som en bättre ordningsman i 
klassen redogör jag för reglerna. Berättar om min iver och utlovar brev med 
beställning av Skarvsjöbys nu knappt årsgamla stämpel. Den måste jag bara 
ha!  En vecka gick. Ytterligare någon vecka. Jag ringer. “ Jo jag har skickat 
tillbaka stämpeln”. Ridå. Avgående försändelse skulle passera Lycksele. Ingen 
tidsspillan här, ringer Ulf Karlsson, postmästare i Lycksele, som kände till 
försändelsen som anlänt från Skarven. Han hörsammar min bön, monterar ihop 
en stämpel med Skarvsjöbys gummiplatta och sätter ett antal avtryck med sista 
bruksdatum. Sista-dag blev 811205, slutdatum tillika datum för de avtryck 
som Ulf satte,  till ett antal av c:a 10-15 st.  

Så kan ett brev förändra historiens gång.  Det leder fram till en sista undran: 
finns denna stämpel hos någon samlare med annat än som sista-dag stämplad  
811205 ?
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Udda användning
  Anders Axelsson

Jag hyser något slags hatkärlek till Postens förseglade kilovaror. Många gånger har 
den kvarvarande känslan efter att ha gått igenom en kilovara varit besvikelse och 
visst har det hänt att jag tänkt ”aldrig mer”. Men likt en fluga runt en sockerbit kan 
jag inte hålla fingrarna borta. Det faktum att det ändå finns någon form av fyndchans 
gör att jag inte kan låta bli. För egen del tycker jag ofta 70-talare kan vara de som 
är mest prisvärda. Där får man också med ankomststämplarna i oskadat skick 
genom den kvadratiska formen på klippen och just bland dessa finns emellanåt små 
intressanta fynd att göra. Postanstaltenstämplarna användes som bekant under kriget 
för att hålla avgångsorten inkognito. Efter kriget har det inte funnits någon egentlig 
postal användning, men de har ändå legat ute på poststationerna ända fram till 90-
talet, dock med bortslipade littera. Likväl har dessa stämplar understundom kommit 
till användning i mer udda sammanhang. Kombinationen kilovara från 70-talet och 
postanstaltenstämplar är kanske inget man väntar sig i första hand, därför var det 
förstås roligt när ett litet antal klipp likt det nedan dök upp.

Någon individ med efternamn Ståhl, bosatt i Ljungbyhed har velat uppmärksamma en 
västeråsbo med vad man kan gissa är en julklapp. I Västerås har det dock varit såpass 
bråda dagar under julruschen att man har inrättat (minst) en tillfällig postlokal för 
utlämning av paket. Detta är i sig inte ovanligt på större orter. Däremot är det sällan 
man ser att den gamla postanstaltenstämpeln ånyo kom till heders.
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Kallelse till årsmöte 2021
Årsmötet äger rum onsdagen den 29 september 2021 klockan 17.30 hos 

Philea Stockholm

§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 årsmöte-
sprotokollet
§5 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
§6 Fastställande av dagordning
§7 Framläggande av verksamhetsberättelsen för 2020
§8 Framläggande av den ekonomiska rapporten för 2020
§9 Föredragning av revisionsberättelsen
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020
§12 Behandling av inkomna skrivelser och motioner
        - Förslag till namnbyte till Riksföreningen för Hembygdsfilateli och 
Posthistoria
 En icke enig styrelse tillstyrker motionen och den föreslagna stadgeän-
dringen.
        - Förslag att Hembygdsfilatelisten från och med årsskiftet 2020/2021 
ersätts av ett elektroniskt  nyhetsbrev för information av kortvarigt intresse 
och en Årsbok för artiklar och forskningsbidrag
 Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen att föreningen nu har 
en fungerande redaktör för vår tidskrift och att det är för tidigt att övergå till 
ett elektroniskt nyhetsbrev med den åldersstruktur föreningen har.
 Motionerna i sin helhet finns i nummer 1 av Hembygdsfilatelisten 
2020, som finns på vår hemsida under Vår tidning Årgång 37.
§13 Fastställande av budget för 2021
§14 Fastställande av årsavgift för 2022
§15 Val av ordförande för tiden till årsmötet 2022
 (f n Anders Bock) 
§16 Val av två styrelseledamöter för tiden till årsmötet 2023
 (f n Kent Karlsson och Ingvar Norelius)
§ 17 Fyllnadsval av en styrelseledamot för tiden till årsmötet 2022
 ( fn Alf-Göran Arneholm)
§18 Val av två suppleanter för tiden till årsmötet 2022
 (f n Göran Heijtz och Robert Forsberg )
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§19 Val av två revisorer för tiden fram till årsmötet 2022
 (f n Jan-Ove Brandt och Bengt Lindbergh)
§20 Val av revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2022
 (f n Tommy Révai)
§21 Val av valberedning för tiden till årsmötet 2022
 a) sammankallande ledamot (f n Åke Persson)
 b) två övriga ledamöter (f n Jan-Olov Edling, Inge Johansson)
 c) en suppleant (f n Hans-Ove Aldenbrink)
§22 Övriga frågor
§23 Årsmötet avslutas

Annons:

Söker förfilateli brev Bjästa Cirkelstämpel 6 Typ II.

Med vänlig hälsning
Karl-Åke Westerlund

Norrvägen 1
891 42 Örnsköldsvik
Mobil 0706912685

westerlund.karlake@telia.com
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Sommaren 2021
Angående sommarens möten så är dessa inställda tills vidare. Besök gärna 
vår hemsida för senaste information.
ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL DEN 29 SEPTEMBER

Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisten nr 3 utkommer sept/okt 2021

Ändringar:
Jan-Ove Brandt, Gersillagatan 30, 736 30 KUNGSÖR
Christer Höök, christer.hook@outlook.com
anders.lundgren7@outlook.com
Bengt Åhlberg, bengtalfred46@gmail.com

NYA:
Robert Forsberg, Trohetsvägen 9, 128 38 SKARPNÄCK

Nya medlemmar:
Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 SOLLENTUNA
Werner Mummelthey, Erfurter Str.16, 108 25 BERLIN TYSKLAND, 
werner.mummelthey@t-online.de
Björn Jarlvik, Pokalvägen 3, 3tr, 117 40 STOCKHOLM
Jonas Ahnfelt, Kommendörsgatan 41 B lgh 1001, 414 64 GÖTEBORG
Andreas Furängen, Odlarvägen 26, 151 50 ENHÖRNA
Jonathan Carlsson, Trädgårdsgatan 227, 621 54 VISBY
John Wesström, Amiralsvägen 19, 237 32 BJÄRRED
Per Hörberg, Plommonvägen 16, 904 36 UMEÅ

Annonspriser:
Medlemmar: gratis (svartvit)
Handlarannons (färg): 
Helsida bak 1200 kr,
Övriga helsidor 1000 kr
Halvsida 600 kr

Årsavgiften 
Observera att årsavgiften för 2021 är 160 
kr hos Hembygdsfilatelisterna. 
Betalning sker som vanligt, enklast till pg 
98 86 28-4. /Kassören




