
Föredragshållare ABB FK 
 

Nov-92 Erik Hamberg, Stockholm, berättade om att samla Ringtyp på brev. 

Mar-93 Bengt Fundelius, Västerås, berättade om sin samling Rhodesia. 

Apr-93 Jan-Åke Rosvall, Västerås, berättade om att samla frimärkshäften. 

Okt-93 Gösta Karlsson, Skara, gav en bild av SFF Filatelisten samt om aktuella utställningar. 

Mar-94 Sven-Gösta Liljeqvist berättade om motivsamlande med tonvikt på båtar. 

Apr-94 
Gert Fredriksson, Åkersberga, berättade om hembygdssamlande exemplifierad med 
samlingen Kalmar läns fastland. 

Okt-94 Arne Henriksson berättade om Gruvhantering på frimärken. 

Dec-94 Olof Höglund, Stockholm, visade sin utställningssamling G V Medaljong. 

Jan-95 Rune Yttermalm, Västerås, visade diabilder från sin Kinaresa. 

Feb-95 Sture Söderholm, Västerås, visade sin samling Skidor på längden och tvären. 

Mar-95 Gunnar Joos, Stockholm, visade sin samling skattemärken från Kina. 

Maj-95 Thore Franklind, Västerås, berättade om EKO-muséet Bergslagen. 

Okt-95 
Anders Pleijel, Stockholm, berättade om svenska bandmärken från den klassiska 
perioden. 

Nov-95 
Åke Torkelstam, Sth, kåserade om vad som är utställningsbart samt visade objekt från 
Postsparbankens start 1884. 

Dec-95 Lennart Ivarsson, Östhammar, berättade om posthistoria. 

Jan-96 
Klas Jakobsson, Västerås, berättade om hur man kan använda datorn i sitt frimärks-
samlande med exempel från sin Dalslandssamling. 

Feb-96 Lennart Kroon, Saltsjöbaden, berättade om Ångbåtspost. 

Maj-96 Thore Franklind, Västerås, berättade om EKO-muséet Bergslagen 10 år. 

Dec-96 
Lennart Ivarsson, Östhammar, berättade om sitt projekt kring 16 och 1700-talens brev-
befordran inom Sverige och dess portosatser. 

Jan-97 Nils Gardell, berättade om Utländska stämplar på svenska frimärken. 

Mar-97 Arne Forséen, Täby, berättade om sin utställningssamling Danmarks kvadrater. 

Maj-97 Lennart Ryberg, Västerås, berättade om regler kring utställningsfilateli. 

Okt-97 Börje Wallberg, Enebyberg, berättade om Albatrossposten under 1:a världskriget. 

Nov-97 
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm, Gånghester, kåserade om Filateli på farfars tid 
samt om stämpelmärken. 

Dec-97 
Helena Obermüller-Wilén, Stockholm, berättade om förfalskade och manipulerade fri-
märken och försändelser. 

Jan-98 Bernt Ling, Västerås, kåserade om hur man kan samla helsaker. 



Feb-98 Lennart Ryberg, Västerås, kåserade om montering för utställningsfilateli. 

Mar-98 Anders Pleijel, Stockholm, pratade om hembygdsfilateli med tonvikt på Öland. 

Apr-98 Stig Österberg, Haninge, pratade om Två kungar (Island). 

Okt-98 Lars-Eric Hedman, Västerås, berättade om Brasiliens frimärken. 

Nov-98 Mogens Riboldt, Stockholm, berättade om posthistoria under Gustav V perioden. 

Dec-98 
Sture Söderholm, Västerås, visade vykort från Ängelsberg. 
Roland Pettersson, Västerås, berättade om utställning av automathäften. 

Jan-99 Ulla Wengraf, Stockholm, berättade om sitt deltagande i den nya Open-klassen. 

Mar-99 
Christer Karlsson, Uppsala, berättade om sin samling posthistoria. 
Sven Sandstedt, Uppsala, berättade om sin hembygdssamling Halland. 

Dec-99 Göran Heitz, Stockholm, berättade om sin samling Värmdö Skeppslag. 

Jan-00 Sören Sahlholm, Västerås, berättade om sin samling Schack på frimärken. 

Feb-00 Lennart Daun, SFF:s styrelseordförande, berättade om förbundet. 

Mar-00 Rune Yttermalm, Västerås, berättade om sin samling ”Bilar på frimärken”. 

Okt-00 Ingemar Spykman, Stockholm, berättade om Gustav V profil höger. 

Nov-00 Lennart Ryberg, Västerås, berättade om sin hembygdssamling Bohuslän. 

Dec-00 
Lennart Ivarsson, Östhammar, berättade om sin forskning kring äldre svenska inrikes-
porton 1786 - 1830. 

Jan-01 Roland Pettersson, Fagersta, berättade om Världsarvet. 

Feb-01 Lennart Weirell, Västerås, berättade om Malaysia och dess frimärken. 

Mar-01 Åke Torkelstam, Stockholm, berättade om ”Stämpelmärken och stämplat papper”. 

Dec-01 Erik Sjögren berättade om ”Baltiska stater 1918 - 40″. 

Jan-02 Staffan Karlsson berättade om ”Postkontroll i Sverige”. 

Feb-02 Roland Pettersson, Fagersta, berättade om God Helg märken. 

Mar-02 Tofte Norén, Lidingö, berättade om Lidingös posthistoria. 

Okt-02 
Jan Rindberg Isaksson, berättade om Järnvägspost (frimärken, mynt, sedlar, uniformer, 
tidtabeller m.m.). 

Nov-02 Jan Billgren, Lund, berättade om Brev från/till kända personer. 

Dec-02 Lars Liwendahl, Stockholm, berättade om engelsk lokalpost från Lundy. 

Mar-03 
Christer Svensson, Stockholm, presenterade företaget Philatelia och dess produkter 
PSD och Special Motive. 

Apr-03 Karl-Arne Ringbom, Sala, berättade om postkupéer. 

Okt-03 Hans Obermüller, Stockholm, berättade om att samla bältesspännarmaterial. 

Nov-03 Bernt Ling, Västerås, höll föredrag om Järnvägspostens utveckling. 



Mar-04 
Jan-Ove Brandt, Stockholm, ordförande i Sveriges Militärpostsällskap, talade om Väst-
manlands regemente från 1600-talets första hälft fram till nutid. 

Apr-04 
Olle Synnerholm, Stockholm, Postmuseum, om arbetet på ett museum, insamlande och 
bevarande av objekt m.m. 

Nov-04 Stig Österberg, Haninge, berättade om isländsk filateli. 

Dec-04 Sören Andersson, Stockholm, berättade om svenska ortnamn på amerikanska stämplar. 

Feb-05 Lennart Ivarsson, Östhammar, berättade om svensk posthistoria 1886 - 1891. 

Nov-05 Mats Söderberg, Stockholm, höll föredrag om ”En resa i Bibelns land med frimärken”. 

Jan-06 
Paul Gustafsson, Stockholm, berättade om vykortsamlandets historia med vykort från 
Västerås/Stockholm. 

Mar-06 Ingvar Larsson, Huddinge, berättade om förfalskningar av moderna svenska frimärken. 

Apr-06 Leif Karlsson, Postmuseum, berättade om Pehr Ambjörn Sparre. 

Okt-06 
Fred Goldberg, Stockholm, höll ett föredrag om Polarexpeditioner och visade brev och 
frimärken med anknytning till detta. 

Nov-06 
Cajsa Ojakangas, Stockholm, berättade om att ställa ut i Open Class och visade 
exempel från sitt eget exponat om Sköldpaddor. 

Jan-07 
Rickard Bodin, Huddinge, visade postala försändelser till och från svenska fältpost-
kontor i utlandet (oftast svenska FN-bataljoner). 

Mar-07 
Helena Obermüller-Wilén, Stockholm, berättade om Reparationer och förfalskningar av 
klassiska svenska frimärken. 

Okt-07 
Bengt Söder, Västerås, berättade om sin tid som anställd inom Posten, allt från 
postiljon, via arbete i tågkupéer och en mängd andra positioner fram till administrativ 
chef. Han visade även bilder på frimärken med Västerås anknytning. 

Nov-07 
Sigbritt Bodén, Västerås, anställd på Posten sedan 1985, berättade om Postens verk-
samhet, både på riksplanet och lokalt inom Västerås. 

Jan-08 
Bertil och Kersti Larsson, Västerås, visade bilder och berättade om unika lösenför-
sändelser från mitten av 1800-talet. 

Feb-08 
Bernt Ling, Västerås, höll ett föredrag om de olika huvudtyperna av svenska järnvägs-
poststämplar och visade exempel ur egna samlingar. 

Mar-08 
Bo Grendal, Uppsala, visade en mängd tryckvarianter och frankeringskombinationer av 
4 skilling banco. 

Apr-08 
Lennart Weirell, Västerås, berättade om det nyligen släppta rullfrimärket ”Nyckelpiga” 
som finns med både korrekt och felvänd tandning. 

Okt-08 Staffan Andersson, Örebro, höll ett föredrag om Svenska Lösenförsändelser efter 1892. 

Nov-08 
Tomas Olsson, Vällingby, berättade om den forskning som han har gjort i Postens arkiv 
om de in- och utleveranser som finns redovisade för perioden från 1855 till början av 
1870-talet. 

Jan-09 
Leif Ledmyr, Lidingö, visade avarter på Oscar II koppartryck som finns redovisade i en 
bok som han hade skrivit tillsammans med Olle Lyrinder, Södertälje. 



Feb-09 
Sören Andersson, Stockholm, höll ett föredrag om Svensk Paketpost till utlandet mellan 
1873 - 1940. 

Mar-09 
Jan Rindberg-Isaksson, Hedemora, pratade om Vin och vinodling som motiv på fri-
märken. 

Apr-09 
Leif Jaråker, Västerås, berättade om militärpost under Boxarupproret i Kina under åren 
1900 - 1901. 

Okt-09 
Hans von Euler, Stockholm, berättade därefter om den tyska hyperinflationen under 
åren 1922 - 1923. Ursula Stejuhn gästade också mötet och hon visade tyska sedlar från 
inflationsperioden. 

Nov-09 
Arne Forssén, Täby (Norrort), berättade därefter om Klassiskt Danmark där han 
specialiserat sig på de kvadratiska märken som utgavs mellan åren 1851 och 1863. 

Jan-10 
Mats Söderberg, Täby (Norrort), visade bilder på delar av sitt flerfaldigt belönade 
exponat ”Vin – till måltid och njutning; att drickas med måtta”. 

Feb-10 Lars Eriksson, Västerås, höll ett föredrag om det svenska Postverkets tillblivelse. 

Mar-10 
Anders Olason, Stockholm, höll därefter ett föredrag om det Amerikanska Inbördes-
kriget som pågick mellan 1861 och 1865. 

Apr-10 
Ingvar Larsson, Huddinge, visade en mängd bilder av brev, kort och postanvisningar 
med både dramatiskt och udda innehåll. 

Okt-10 Leif Nilsson, Norrtälje, berättade om Islands nummerstämplar. 

Nov-10 
Bengt-Göran Österdahl, Örsundsbro, informerade om vilken inriktning som SFF:s nya 
styrelse tänker ta för att återupprätta förbundets rykte, öka antalet medlemmar och 
sanera ekonomin. 

Jan-11 
Göran Heijtz, Stockholm, höll ett föredrag om ”Udda objekt i en samling”. 
(hembygdsfilateli) 

Feb-11 
Bernt Ling, Västerås, höll ett föredrag på om svenska Tidningsstämplar från första 
halvan av 1800-talet till modern tid. 

Mar-11 
Ulf Rick, Uppsala, pratade om postväsendets utveckling i Palestina-området från början 
av 1800-talet till efter världskrigen. 

Okt-11 Gustav Ankarcrona, Solna, om Postvägar över Kölen från 1814. 

Nov-11 Börje Mårtensson, Mariestad, kåserade om sitt hemlän Skaraborg. 

Feb-12 
Inge Johansson, Eskilstuna, visade vykort och stämplar från sitt exponat om Post-
stationer i Eskilstuna kommun. 

Mar-12 
Sven Lindell, Uppsala, höll ett föredrag om sitt exponat med titeln Farväl till Finlands 
vapen. (=vapenmärken) 

Okt-12 
Leif Nielsen, Norrköping, berättade om sitt arbete med att återskapa ett komplett 
cylindervarv av frimärket Folkskolan 1942 (10*17 = 170 märken per cylinder). 

Nov-12 
Tord Larsson, Örebro, pratade dels om hur SFF:s styrelse jobbar för att försöka stärka 
och popularisera förbundet, dels om sitt hembygdssamlande av Örebro med omnejd. 

Feb-13 Staffan Lagergren, Vallentuna, berättade om sitt exponat med titeln Gilla broar! 

  



Mar-13 
Börje Mårtensson, Mariestad, höll ett föredrag om Posthistoria i Skaraborg och visade 
även upp den bok han skrivit som visade samtliga 336 poststämplar som använts i 
länet. 

Apr-13 
Bo Dahlner, Spånga, informerade om att man jobbar för att samla ihop de 20 - 30 
filatelistiska föreningarna i Stockholms och Uppsala län till ett nätverk. 

Okt-13 Fred Goldberg, Lidingö, berättade om Antarktisk Post. 

Nov-13 Helena Obermüller-Wilén, Huddinge, pratade om förfalskningar av poststämplar. 

Jan-14 Mats Söderberg, Täby, höll på ett föredrag med titeln ”Den organiserade filatelin”. 

Feb-14 
Peter Lorentzon, Sundbyberg, berättade om ”Frimärksframställningen på Bagges 
sedeltryckeri mellan 1872 och 1919”. 

Apr-14 
Börje Mårtensson, Mariestad, höll ett föredrag om Poststationer i Mariestads-området 
samt gamla postvägar genom Västergötland. 

Okt-14 
Inge Johansson, Eskilstuna (Torshälla FK) berättade om Poststationer i Eskilstuna 
kommun. 

Nov-14 
Sören Sahlholm, ABB FK. visade Västerås-vykort från början av 1900-talet och jämför-
de dessa med moderna bilder som han själv tagit från samma ställen som vykorten. 

Jan-15 Mats Söderberg, Täby, visade objekt från sitt exponat med titeln ”Spola kröken”. 

Feb-15 Staffan Karlsson, Stockholm, pratade om ”Postmuseum och Postmusei Vänner”. 

Mar-15 
Lennart Weirell, Västerås, berättade om sitt exponat över frimärksutgåvan med 
Sveriges hittills ende astronaut, Christer Fuglesang. 

Apr-15 
Gunnar Lithén, Kista, informerade först om de olika katalogerna i FACIT:s sortiment. 
Därefter berättade han om sitt exponat över Dalslands kanal. 

Nov-15 
Lars G Ljungberg, ABB FK, pratade om våra svenska svampar, både sällsynta och 
vanliga arter. 

Jan-16 
Stefan Enbäck, Västerås, visade gamla vykort och bilder med motiv från det centrala 
Västerås. 

Feb-16 
Bernt Ling, ABB FK, berättade om Tidningsstämplar. Han visade bilder från sin egen 
samling. 

Mar-16 
Staffan Lagergren, Vallentuna, framförde sitt kåseri kring hälsingar och Hälsingland på 
frimärken. 

Apr-16 
Karl Edberg, ABB FK, berättade om Indien och visade delar av den samling som han 
byggt upp under sin fleråriga vistelse där nere. 

Nov-16 
Lennart Weirell, ABB FK, presenterade NETEX, Sveriges första och hittills enda 
filatelistiska utställning på nätet. 

Feb-17 Lennart Weirell, ABB FK, pratade om DX-Filateli. 

Mar-17 
Martin Blom, ABB FK, pratade om Bandmärken (1920 - 36) och visade delar av sin 
egen samling. 

  

  



Apr-17 
Mats Ingers, Hjärup, Skåne, pratade om sitt prisbelönta exponat ”Lågvalörer 1856 - 63”. 
Dessa märken är mer kända som Svart respektive Brunt Lokalfrimärke samt Liggande 
Lejon. 

Nov-17 Peter Lorentzon, Sundbyberg, berättade om våra svenska Lösenmärken. 

Feb-18 Martin Blom informerade hur man använder Indesign för att skapa albumsidor. 

Mar-18 Lennart Weirell informerade hur man använder Word för att skapa albumsidor. 

Apr-18 Lennart Weirell presenterade ett illustrerat radioprogram ”DX-ing mm”. 

Nov-18 
Martin Blom presenterade svenska äldre frimärkshäften, med tonvikt på 
kvalitetsaspekter. 

Feb-19 
Bengt-Göran Österdahl, Örsundsbro, pratade om postkontor i USA med anknytning till 
svenska orter. 

Nov-19 Martin Blom visade vykort med Stationshus från Västmanland.  

Jan-20 Inge Johansson, Eskilstuna (Torshälla FK) berättade om Färöarna. 

Feb-20 Lars-Eric Hedman pratade om Katapultpost. 

 


