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ÅBXP-basen

En af mine helt store filatelistiske oplevelser sidste
år, var da jeg endelig fik det længe ventede Facit
Postal IX på Nordia 2015 udstillingen i Upplands
Väsby. ÅBXP-basen var på 1271 kombinationer
mellem stempelnumre, stempeltyper, ruter, perioder og skibe. Nu kom så det nybearbejdede Postal,
som er med 1553 kombinationer, mod tidligere 463.
Med dette katalog åbner der sig en ny måde at
samle svensk ångbåtspost, hvor udgangspunktet
kan være skibet og dets ruter, stempelnr. og
stempeltyper. Det var også det, der var tanken med
ÅBXP-basen, men da den er lavet, var det på
baggrund af ”POST OMBORD” af Armand
Månnson og skibsdata fra Lennart Krons artikelserie ”Post ombord – Ångbåtshistorik”, så er det
data der var ca. 25 år gamle. Så det er et stort plus
for os samlere af ångbåtspost, at vi nu kan blive
opdateret med nyeste viden indenfor området
”SVENSK ÅNGBÅTSPOST 1870 – 1951”.

Den næste udvidelse af ÅBXP-basen står overfor, vil
være afsnittet for skibe, således, at så meget som
muligt om skibets historie vil være tilgængeligt for
brugerne af databasen.
Du er altid velkommen med dine ønsker, og vi vil
forsøge om det er os muligt. Jo mere kommunikation
vi har, des bedre bliver vi alle sammen. Det er vigtigt
at ÅBXP-basen er opdateret til glæde for samtlige
samlere af svensk ångbåtspost.
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Intet kan overgå det der er hændt for
ÅBXP-basen i 2016. Der er indgået en
enestående aftale mellem Facit Förlags
AB og ÅBXP-basen, som nu indeholder
al den nyeste viden, der er med i Facit
Postal IX indenfor ”Ångbåtspost 1870 –
1951”. Det vil sige at ÅBXP-basen nu er
opbygget efter Postal IX, samt den
opdeling af Sverige i 9 regioner, som vi
kender det fra Armand Månnsons hæfte
”POST OMBORD”. Opdelingen er
numerisk og første tal er ”Region”,
andet tal er ”Trafikområde” og tredje tal
er ”Ruten”. Med denne opdeling er
ÅBXP-basen også til stor nytte for
hembygdssamlere.

Facit Postal er en gave til alle samlere
af svensk posthistorie. Mine Kollegaer
her i Danmark er meget misundelig på
dette værk. Hvis samlere af dansk
posthistorie skal den viden der svarer
til, hvad dette katalog indeholder,
betyder det, at der skal købes flere
bøger og kataloger. I DK mangler vi et
samlet værk med det hele: Alle former
for stempler, portotakster, perfin,
etiketter m.m.

