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Ordföranden har ordet
   Anders Bock 

Äntligen! Efter ett digitalt årsmöte 2020 och ett uppskjutet årsmöte 2021 från mars till 
september kunde vi den 29 september hålla ett fysiskt möte – 2021 års årsmöte. Om 
du undrar hur det gick hittar du protokollet på annan plats i tidskriften.

Det försenade årsmötet är också en av anledningarna till att detta nummer 
av tidskriften har blivit ett dubbelnummer – ett försenat höstnummer och ett 
julnummer. Nu hoppas vi att vi steg för steg ska kunna återgå till tidigare 
ordning både vad gäller tidskriften och de fysiska möten vi har i Stockholm 
varje månad. Den 15 december kommer vi tillsammans med SSPD att träffas i 
Förbundets nya lokal i Älvsjö. Vi har då möjlighet att få lyssna till Per-Göran 
Carlsson som berättar om ”Svenska historiska värdepapper”. På annan plats i 
tidskriften hittar du närmare information om detta möte.

Sist men inte minst hade vi också i samband med årsmötet glädjen att 
välkomna en ny styrelsemedlem – Roger Centerström. Roger som är bosatt i 
Hälsingland kommer säkert att tillföra styrelsen nya och nyttiga perspektiv. 
Roger kommer att presentera sig själv i ett kommande nummer av tidskriften. 
Välkommen Roger!

En God Jul och ett Gott Nytt År

önskar
Anders Bock

Alf-Göran Arneholm  (Affe) 

- vår styrelsemedlem och kassör – har avlidit efter en tids sjukdom. Alf-Göran 
valdes in i styrelsen i mars 2015 och tillträdde då som föreningens kassör. 
Det kom att bli ett uppdrag som han skötte på ett alldeles utmärkt sätt. 

Noggrannhet, serviceanda mot medlemmarna, ordningssinne kom att prägla 
hans uppdrag som kassör. Som styrelsemedlem lärde vi i styrelsen känna Alf-
Göran som den ofta leende, som den som tänkte först och talade sen, som den 
kloke. Nu fattas Alf-Göran oss hembygdsfilatelister och våra tankar går till 

hans närmaste. 
Anders Bock 

Ordförande 5
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SDB stämpeldatabasen
Just nu pågår en uppdatering av programvaran i SDB för att hantera nya 
stämpelområden såsom ångbåtstämplarna och järnvägposten.

Vi beräknar att uppdatera ångbåtstämplarna senast under december 2021. 
Järnvägsposten som är mer omfattande kommer att presenteras i SDB i början 
av 2022.

Det är trevligt att kunna meddela att fler och fler använder SDB. Dock är bara 
hälften av Hembygdsfilatelistermas medlemmar som är registrerade i SDB. 
Fler är i vår förening är välkomna till SDB – Den svenska stämpeldatabasen. 
Vi har i Hembygdsfilatelisterna många duktiga personer som hela tiden 
lägger in nya uppgifter i SDB, bl.a bilder på stämplar. Du finner dessa aktiva 
uppdaterare under rutan ”Visa uppdateringar från och med” där anger du ett 
datum och får då upp alla nya uppdateringar från detta datum.   

Vi önskar fler som kan uppdatera uppgifter i SDB. Norrland är en del av 
Sverige som vi har brist på uppdaterare. 

Ett område som hela tiden utvecklas av POSTNORD är de stämpelmaskiner 
som användes på terminalerna, typ inkjet/bläckstråle. Här sker en ständig 
utveckling som säkert många av oss, som inte har koll på detta område. Vi 
skulle behöva få tag på en intresserad person som kan hjälpa till med denna 
typ av stämplar för hela Sverige.

Om du är intresserad av att hjälpa oss med SDB - ska du höra av dig till oss 
som administrerar SDB Stämpeldatabasen.

Det är också viktigt att dokumentationen gås igenom innan du påbörjar arbetet 
med uppdateringar.

Hans-Ove Aldenbrink Nils Ivar Johansson

hoa@aljodata.se    uppdateringar@telia.com

0706-95 88 88   073 037 68 30

mailto:hoa@aljodata.se
mailto:uppdateringar@telia.com
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Doldisar
  Anders Axelsson

Det finns många olika skäl att samla ortstämplar, men en av de vanligaste 
drivkrafterna är nog kanske ändå önskan att hitta ovanliga objekt, objekt som 
sticker ut och som gör att ens samlarkollegor höjer lite på ögonbrynen. Det 
som är roligt med vårt samlarområde är att om man gräver lite på djupet som 
finns det väldigt mycket som kan vara både intressant och ovanligt utan att det 
behöver kosta så mycket pengar. Det förutsätter som sagt var att man riktigt 
nördar ner sig - men det är ju en stor del av nöjet.
De flesta av oss använder Postal som en bibel och det som står högt noterat 
kan vi knappast kalla för doldisar. Det senaste tillskottet i huvudavsnittet med 
lådbrevsstämplar har avslöjat några stämplar som inte är så enkla, t.ex. Ström 
nst 21 Lbr.

Ett exempel, som jag tror är en sådan “doldis” hämtar jag ifrån Hallandsorten 
Skrea, det som från 1921 är benämnt Skreanäs. Skrea öppnade i december 
1897 och fick då följaktligen en nst 14 med ganska stor text. För ett par år 
sedan hittade jag ett klipp med en Skrea nst 58q stämplad 1920-09-28. 58:an 
har ett typiskt utseende för en stämpel som levererades någon gång runt 1920, 
och med tanke på att Skrea bytte namn årsskiftet 1920/1921 låg det nära till 
hands att man hade gjort ett litet fynd! Det faktum att stämpeltypen inte fanns 
angiven i Postal VIII stärkte känslan av att den borde vara ovanlig. Den finns 
inte heller angiven i stämpeldatabasen ännu, men det är förstås enkelt att råda 
bot på.
Jag är själv ingen expert på Halland och från och med Postal IX finns den 
angiven, så jag vet inte hur ovanlig den är och det är fullt möjligt att jag 
överskattar mitt fynd. Återkoppla gärna med er kunskap. Hur bra platsar Skrea 
nst58q som en “doldis”? 
Måhända kan en ny doldis plockas fram för granskning i nästa nummer av 
hembygds-filatelisten.
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Stämplar i postens organisation i Västerbottens län 
– och Postal X:s roll
   Erik Idhult
Detta tilldrog sig i nådens år 2006. Postmästaren i Lycksele med mandat över 
Lappmarken och lite till, Ulf Karlsson, fick en idé. Varför inte ge postkunderna 
en utvidgad service. Utöver den brevbäring som sker i byarna bjuder vi 
befolkningen möjlighet att välja : antingen service genom brevbäraren 
eller hos den lokala handlaren, postombudet. Det resulterade i två slag av 
postombud med skilda status: Postombud och Frimärksombud med utlämning. 
I ”Rutinschema, daterad 2006-01-01” , för de senare nämnda står angivet ” 
Skrív signatur och datumstämpla på avin eller adresskortet”. I förteckningen 
( se bilaga) anges 12 Postombud och 14 Frimärksombud (varav ett Slagnäs 
i BD-län). Listan med Frimärksombud kan kompletteras med Ånäset, även 
den från 2006, liksom Norrfors. Norrfors, i ortens ICA-handel, kom med ”på 
sladden” men fick ett kort liv på två månader innan konkursen slog till.  Alla 
Postombud förutom Matboa är ju etablerade sedan lång tid tillbaka och därför 
redan försedda med poststämpel. 

För Frimärksombuden fanns alltså angivet datumstämpling. De försågs 
därför med datumstämplar. Med något undantag hade dessa orter fungerat 
som  postkontor fram till början av 2000-talet och noterades nu för en ny 
period i postens tjänst. Men indragningar, nedläggningar, som konkurser, se 
Norrfors ovan, har drabbat cirka hälften av Postombuden under de 15 gångna 
åren. Konkurrens från andra transportföretag kan också spåras. Som stämplar 
återfinns 64P, 64PN. ( Vid kontakt under 2020 och 2021 uppger några ombud 
att 64P-stämpeln fortfarande används vilket ju årshjulet med 12 år motsäger, 
fortsatt kontakt anbefalles) . 

Jag vill även komplettera listan med 64-or med 64G-stämpeln (skaftstämpel i 
gummi) som bör nämnas särskilt. Den har fungerat som första-stämpel, men 
innan 64P-stämpeln togs i bruk. De har varit i bruk företrädesvis i gruppen 
Postombud och jag nämner alla dessa större orter med 64G: Bjurholm, 
Lycksele,  Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Tärnaby. Brukstiden är med 
något undantag (Vilhelmina) endast år 2000. Därefter avlöste 64P. 

Vi umgås alla med våra postombud. Det är där vi gör våra posttjänster. 
Stämpling av brev kan endast ske efter enträgen begäran och oftast med en 
stämpel som är ortsfri med sitt  Postnord. Min undersökande stämpelspaning 
ger till resultat: endast de platser som har ”legitima” skäl idag att använda 
stämpel är brevbärarexpeditionerna. Några exempel och med stämpelns 
utseende: Vännäs (postombudet använder Posten Umeå), Sorsele med sin Lbb 
Sorsele Posten, Dorotea Postnord omv., Vilhelmina Postnord, Bjurholm Bbk. 
Att på detta sätt dokumentera ort för ort kräver tid och pengar och kan inte 
krävas av oss stämpelsamlare allra helst som tillgängligheten till brevbäringen 
är allt annat än lätt.  
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Så, och det är min erfarenhet: vi bör som samlare notera och samla alla 
tänkbara stämplar som kommer i vår väg , anteckna vilken roll de har och i 
vilket syfte de används . Att sortera bort stämplar av vad slag det vare månde i 
någon slags klassning, mer eller mindre ”värda” vore hel fel. Andra må döma 
oss i samlandet och dokumentationen har ju gjorts med ett gott syfte.  

Till redaktionen för Postal X. Jag, vi AC-samlare, har för tredje upplagan 
berövats noteringen av 2006-års AC- stämplar. Hoppas att dessa rader äntligen 
ska göra skäl för en publicering.

Bilaga: Postombuden och Frimärksombud med utlämning.

Bilaga: Blattnickseles första period t o m 2003 med Ns 64G och 64P. Andra 
perioden 64P med början 2006. Norrfors 64P i bruk juni-aug 2006. Dorotea 
med 64Gx stämpel. 

P.S. Titta gärna in på mina AC-stämplar med datum etc  SFF.nu. 
hembygdsfilateli. kap 1 

Umeå i oktober 2021
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Sent i mitt sextioåriga samlarliv upptäckte jag brevmärken. Jag hade ju stött 
på de tidiga anti-tuberkulosmärkena såväl som julmärken men de passerade 
utan att någon större kärlek uppstod. Men så fann jag för cirka fem år sedan 
några märken från Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, en utställning som 
skapades för att fira Göteborg 300 år. Utställningen 1923 skedde egentligen 
under stadens 302: a år. Det Göteborg man firade anlades 1621 och var åtmin-
stone det tredje försöket att anlägga en stad vid Göta älvs utlopp mot Väster-
havet. Men 1921, nära efter första världskriget slut, var stadens finanser så 
dåliga att de styrande beslutade att skjuta på firandet i två år. När vi nu skriver 
2021 och man skulle kunna fira ”Staden 400 år” så har vi haft pandemin, 
så återigen har de styrande beslutat att skjuta på 400 års firandet i två år till 
2023. Vilken parallell! Nä, nu får det vara slut på denna utvidgning av onödig 
kunskap.

      
  Brevmärken
  kan dé va nåt?
    
     Kjell Nilson
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Jubileumsmärkena
Som jag beskrev ovan så fann jag ett märke från 1923 och också några 
”reklammärken” för Jubileumsutställningen. Det visade sig att det förra var en 
del av en serie av årsmärken för Svenska Mässan. Att få fylla luckor i en serie, 
visst är det underbart! Sådant startar igång den primitiva ådran ”att samla” hos 
mig. Förutom själva jubileumsmärkena fanns också märken som gjorde 
reklam för speciella mässor/utställningar som hölls som en del av Jubileum-
såret, dessa var för flyg (ILUG), automobiler, lantbruk, fiskeri och trädgård. 
Några av företagen som deltog på Göteborgsutställningen 1923 gjorde reklam 
för sitt deltagande genom att trycka upp egna brevmärken, dessa satte man på 
brev ut till kunder. 
Det första märket som gjorde reklam för Svenska Mässan kom 1918, ni ser 
det avbildat ovan till vänster. Med undantag av jubileumsåret 1923 så har 
Hermes varit avbildad på samtliga märken, Hermes var ju bland annat köp-
männens gud. Jubileumsårets märke avbildar Göteborg i bakgrunden med ett 
äldre segelfartyg i förgrunden, det ser ni i mitten på bilden ovan. Nedan avbil-
das ett brev från april 1921 med tryckt reklam för kakao men också ett påklis-
trat brevmärke, som väl indikerar att firma Axel Bergmark skulle deltaga på 
Svenska Mässan i juli samma år.

Göteborgiana
För en samlare som är född och uppväxt i Göteborg och som försörjde sina 
studieår genom att jobba på ”stranna” dvs som stuveriarbetare i Göteborgs 
hamn, blev det ganska naturligt att börja samla på gamla vykort med hamn-
motiv från Göteborg. Jag har också en liten hemortsamling av Göteborg. När 
jag nu upptäcker att det fanns brevmärken utgivna av företag med göteborgsk 
anknytning så fick jag ett nytt samlarområde. 
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De brevmärken från företag som skulle deltaga på någon av alla de mässor 
som arrangerats i de lokaler som kallas Svenska Mässan, är bara en mycket 
liten bråkdel av alla de brevmärken som i reklamsyfte, som getts ut av före-
tag och organisationer i Sverige. Fantastiskt vackra brevmärken som avbildar 
de produkter man tillverkar och eller bara säljer. Många gånger är de både 
roligare och ibland mycket vackrare än de frimärken som jag samlar på. 
Brevmärkena visar en exposé av grafisk design under 1900-talet. Nittonhun-
dratalets tidiga brevmärken är klart jugendinspirerade, ett tidevarv som stra-
mas upp på trettiotalet med sin funktionalism för att efter andra världskriget 
bli väldigt lekfullt och färgglatt.
Brevmärke vad är det?
Jag känner ingen definition av BREVMÄRKE. Att de är gummerade är inget 
bevis för att ett märke skulle vara ett brevmärke. Knappast att det är tandat 
heller, äldre brevmärken är tandade med jag har en del äldre som är otandade. 
Moderna brevmärken är oftast otandade. Vad jag försöker säga är att: det kan 
nog förekomma att samlarmärken typ chokladmärken och cigarettmärken, av 
misstag tros vara brevmärken. 
Nedan några brevmärken som finns i min hemortsamling Göteborg.

    
Prisbild och den ökade tillgången
Mitt samlande av brevmärken är ju relativt nytt, men jag har en stark känsla 
av att utbudet av material på Tradera är ökande såväl som att priserna är 
stigande. Men fortfarande kan man köpa ett ovanligt brevmärke för några tior. 
Ofta säljs brevmärken i poster om 5–10 märken, runt ett ämne.   
Hemortsamlare vidga era vyer
Vi är ju många som är hemortssamlare, de flesta inbegriper i sitt samlande 
ortens/kommunens/ länets poststämplar på lösa märken och försändelser eller 
med hjälp av dessa visar man postvägar inom samlingsområdet. Några har 
kanske adderat samlandet av rek- och assetiketter med ortsangivelse. Nu vill 
jag propagera för att inkludera brevmärken (BM) från företag eller organisa-
tioner från området man samlar. Har man turen att det i området har utgivits 
lokalpostmärken så har dessa också en given plats i hemortssamlingen.  



Postombuden ersätter lantbrevbäringen
   Olov Fägremo

På 1940-talet blev det allt vanligare att den tidens lantbrevbäring ersattes av 
postombud. Istället för att få posten direkt i sin egen postlåda fick man hämta 
den hos den som anställts som postombud i byn. Sålunda ersattes under år 
1942 lantbrevbäringslinjen Lycksele- Byssträsk av fyra postombud.

De fyra postombuden:

      Hedlunda           Tannsele  Gäddträsk        Byssträsk

----------------------------------------------------------------------------------------------
Indragning av postombudet i Vargträsk

Postombudet Örträsk 3, som hette Olof Einar Edlund född 1894 bodde i byn Varg-
träsk. Olof Einar innehade denna syssla under perioden 1934-08-01--1961-10-31.

13
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Vykortet i orostider
   Erik Idhult

Det är orostider. Beredskapslagstiftningen ska hålla oss utanför kriget som härjar 
runtomkring. Vi skriver den 10 juni 1941. In på postkontoret Västerhiske i Umeå 
träder umebon som vill skicka ett vykort till nära och kära. Kortet, ett flygfoto, 
föreställer Umedalens sjukhem. Till yttermera visso är kortet ”rent”, varken adresserat 
eller frankerat (bil 1)

Postföreståndaren Anna Liedberg reagerar. Som rutinerad chef på postkontoret sedan 
1924 har hon tagit till sig instruktionen. Den säger att ett vykort med flygbild, i detta 
fall över en viktig institution för samhället, måste vara godkänd och försedd med 
texten ”Frigiven av försvarsstaben” nere t.h. på kortet. Umebons kort saknar nämnda 
skrivning. Anna beslutar sig för nästa steg. Anna kontaktar postmästaren i Umeå med 
den följdriktiga frågeställningen, allt enligt reglementet ” Får detta kort emottages till 
postbefordran ”(bil 2).
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Postmästaren i sin tur vänder sig till stadsfiskalen i Umeå med samma fråga. Samma 
dag kommer svaret i retur: ” Då ifrågavarande fotografi ej utan tillstånd må försäljas 
eller saluhållas, synes det mig, att det ej heller bör postbefordras utan särskilt 
tillstånd. Umeå i stadsfiskalskontoret den 11 juni 1941” (Bernt Hallstedt, egenhändig 
namnteckning). Beslutet till postmästaren och slutligen till Anna vid Västerhiske 
posten (bil 3) .  

Så fungerade Sverige och Anna på Västerhiske posten. En viktig kugge i nådens 
år 1941. Säkerligen blev hon uppskattad för sitt rådiga handlande. Och var och hur 
umebon kunde förvärva detta kort, därtill utan angivet förlag, kan vi bara spekulera i. 
Vi får hoppas att hälsningen gick fram via andra vägar.  

Umeå i juli 2020

Erik Idhult
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Göteborg Ban Lokalpaket
  Gunnar Dahlstrand

Inspirerad av Hembygdsfilatelisten anmäler jag härmed innehavet 
av en gummistämpel med anknytning till Göteborgs Lokalpaket 
1970-1976. Detta är mig veterligt enda kända stämpeln som har 
text med direkt anknytning till försöket.
POSTKONTORET, GÖTEBORG 1, 20 APR 1971, Göteborg Ban 
Lokalpaket
Avtrycket sitter på en del av den speciella LOKALPAKET avin. 
Två 1:- frimärken Gruvdrift 2-sidiga F. nr 708. 4-kants stämpel i 
fyra rader med svart färg.
Så min förhoppning är att detta avtryck bokförs i databasen. Vidare 
vore jag tacksam om bilden kunde publiceras i tidningen, gärna 
med efterlysning om det är någon som vet mer om dessa stämplar 
och eller innehav. 

Gunnardahlstrand42@gmail.com
073-8443819
Lillekärr Norra 22  
425 34 Hisings Kärra

mailto:Gunnardahlstrand42@gmail.com
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Medlemsida: Något om stämplar 
  Sten Lagerholm

Insänd din eller dina bilder med kort text så införs de på denna 
stående sida!

Frimärken kommer bäst till sin rätt som stämplade, vilket 
de också är avsedda för. Tillverkning med provtryck och 
utvecklingsförfarande för att trycka dessa alster är inte för mig “att 
samla stämplar”. Studerar man stämplarna över tid så finner man 
många små “rariteter” och det är detta som gör det så roligt. Hittar 
du t.ex. Krampen n33 från 1914 till minst år 1925 så ser vi att 
samma postmästare har varit i farten. Men finner du den i lyx under 
denna period så är det nog en “raritet”!

Nedan några exempel som kanske är  “RARITETER” ?

Plk 252 E UPP

Bromma 1 PLE

Sala-Tillberga D

Åsarne-Börtnan

Landtbrefbärare I

Järnvägspost 1

Postställe

Postlådekupé
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Då vi har brist på artiklar till detta dubbelnummer så visar jag 
några objekt ur mina samlingar som består av varianter och lite 
stämplar och hoppas du som läsare finner det intressant? 
Här kan du själv visa exempel ur din samling som kommer att 
publiceras i kommande nummer.
  Sten Lagerholm

Fjäderbrev till Rinkaby Täfvelsås 
socken i Småland den 30 jan. 1829
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Norrtelje n10 med spegelvänt J
19-5-1866

B-län

9 d3 Salstad strålstämpel 
16 november 1868

R-län



Tj 5 c1 Fältpostexpeditionen N:r 2.
2-7-1874 n10

Västergötland

f21 Ålshult G-län
24-5-1877 n16 BLÅ

f21 par Göteborg 16-11-1876 n10 
Pappersask för fotografier?

20



Tidigt kuvert i färgtryck. Kuvertet är 
troligen tillverkat i Tyskland.
f32 Göteborg Lbr 31-12-1882

Baksida av pappersasken Vad står det?
“Innehåller en gammal Råfilm”?
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f32 v Del av fyra märken
Broby 1883 n16 

L-län

f32 v7 Kilen
Kungsbacka 11-3-80 n16 

N-län

f32 Dansk stämpel 67
Sorö ?

f32 Norsk stämpel
Ödegaardens Verk

15-5-1883

bKe 6 Katrineholm Pärlcirkel 4-1-1884 D-län

22
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f32 g Katrineholm Pärlcirkel  
5-1-1884

bKe 6 Katrineholm Pärlcirkel 12-1-1884

f35
Katrineholm 
Kronstämpel

15-1-1884

f45
Bortslipad

krona
1886

f45
Bortslipad

krona
1887
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f32 Aus Schweden per Stralsund

Aus Schweden per Stralsund, Tyskland
f45 Stralsund 1 den 6-7-1888 

Lösenbrev
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f52 a1 Linköping 1-4-1891 n16 E-län
Förmodligen tidigaste kända avstämpling 

av 5-öre Oscar II

f52 Norsk nummerstämpel 36 (S/S Hvaler)
Transitstämpel Fredrikstad 24-8-1904

Ångbåtslinje mellan Strömstad-Fredrikstad



f54 v2 Pkxp No 52 A
6-5-92 n14 F-G-M-län

f54 v1 Hamneda
31-10-1905 n14

G-län

f55 Elmhult
29 APR 1903 n36 

G-län

f39 v4 Mustaschen 
Årjäng 9-5-1886

S-län
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f56 Funäsdalen-Bruksvallarne
9-12-1900 Bläckmakulering

Z-län Landtbrefbärare

f54 Funäsdalen-Bruksvallarne
28-10 (1906) Bläckmakulering

Z-län 
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Våren 2022

Vårens mötesdagar:
Den 15 december  kl. 19 tillsammans med SSPD i SFF:s lokal Glasfibergatan 8 2tr. 
Älvsjö.
Per-Göran Carlsson berättar om svenska historiska värdepapper. På grund av 
platsbrist krävs föranmälan till gunnar.lithen@gmail.com
Den 27 januari hos SFF i Älvsjö, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö.
Göran Heijtz berättar om Papperssigill.
Den 17 februari
Den 24 mars Årsmöte.
Den 21 april
Se på vår hemsida om var vi träffas.
Aktuella mötesdata finns alltid på föreningens hemsida:
www.sff.nu/hembygdsfilatelisterna

Hembygdsfilatelisten nr 1 utkommer februari 2022

Ändringar:
Inge Johansson Karlshult 5, 594 73 ÖVERUM
Nya medlemmar: 
Robert Camerini Ågesta Broväg 64, 12350 FARSTA 
Staffan Jönsson Upplandsgatan 12, 265 31 ÅSTORP
Terje Hjelde Håkon VII gt 3 B, NO-8003 BODÖ

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 
Observera att årsavgiften för 2022 är 
160 kr hos Hembygdsfilatelisterna. 
Betalning sker som vanligt, enklast till pg 
98 86 28-4. /Kassören
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