
 

  

Ordföranden informerar 
Den av Norrorts Frimärksförenings anordnade filatelistisk högskola är 

nu avslutad. Det positiva är att det finns en ny generation redo att föra 
frimärkssamlandet vidare mot nya höjder. Vårt koncept att ha 

föreläsningar vid våra möten kommer att kunna fortgå med det intresse 
som finns bland samlare att dokumentera, forska och sprida kunskap 

inom området filateli med angränsande samlingsområden som vykort 
mm. 

Vi har till vår klubb under det senaste året värvat sex nya medlemmar 

vilket är ett bra facit. Vår marknadsföring skall dock fortsätta så att vi 
blir fler i klubben som efterhand kan avlösa dagens seniorer i styrelse 

mm. Även ungdomsklubben har erhållit nya medlemmar. Vår duktige 
ungdomsledare Per Näsman har vi att tacka för den utvecklingen. 

Det genomförda året 2017 har som brukligt haft ett antal duktiga 
föreläsare som bibringat oss värdefull kunskap att ta med in i det egna 

samlandet. Våra storauktioner har varit väl besökta och många fina 
objekt har spritts bland samlarföreningar i norra delen av länet. 

Klubbauktionerna har börjat komma upp i nivå vad gäller utropen, tänk 
på att klipp går att ge till ungdomarna som med glädje tar sig an dessa.  

Om vi blickar framåt så kommer 2018 att innehålla ett antal bra 
föreläsningar kring filateli, vykort och att samla inom skilda områden. 

Det kommer att genomföras en storauktion i början av april. Ta tillfället 
att lämna in överskott som de flesta av oss har liggande hemma. Det 

kommer fortsatt förfrågningar om att ta emot och avyttra samlingar 

från samlare som inte längre är aktiva. Detta ser vi positivt på eftersom 
mycket av detta material kommer klubbens medlemmar till godo genom 

våra auktioner och loppisar. 

Två ytterligare aktiviteter nästa termin är att vi genomför Samlarmässa 

i Näsby Park Centrum den 10 mars. Genom klubben kommer det att 
anordnas en resa till Tallinn och dess utställning i juli. Läs mer om detta 

på sidan 6 i tidningen. 
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AB Phileas kvalitetsauktion den 25 november 
– en succé 

AB Philea genomförde sin, med spänning emotsedda, kvalitetsauktion den 
25 november. Emotsedd med spänning på grund av det sensationella 

material som bjöds ut – PostNord Frimärkens UPU-referenssamling och 
Sture Heglands samlingar med bl a fantastiskt Islandsmaterial och 

imponerande samlingar stämplar på Oscar, Medaljong och Ringtyp. 

Man kan lugnt påstå att de priser som uppnåddes på ett antal objekt är 

enorma. Två tjocka album HV 1840-1903 bjöds ut för 100 000 kr. Trots att 
ett stort antal av frimärkena var klistrade direkt på albumbladen blev 

slutpriset 660 000 kr + provision. En samling med cirka 1500 

ringtypsmärken med fina stämplar bjöds ut för 20 000 kr och såldes för 
63 000 kr + provision. En samling isländska märken med kronstämplar 

bjöds ut för 20 000 kr och såldes för smått osannolika 175 000 kr + 
provision. En samling Australien bjöds ut för 10 000 kr och såldes för 

105 000 kr + provision. Även singelmärken och enstaka serier uppnådde i 
många fall mycket höga försäljningspriser. 

Det internationella inslaget bland spekulanterna/köparna var påfallande 
högt. 

Naturligtvis blev, som vanligt, en hel del material osålt. Du som har 
katalogen kvar från auktion 349 – spara den, titta på hemsidan vad som 

finns kvar och se om något intressant finns att bjuda på. Allt osålt kommer 
tillbaka på auktion 352, den 17 januari. Där kommer ytterligare närmare 

150 objekt från Sture Heglands efterlämnade samlingar. Då jag själv har 
gått igenom, och registrerat, en stor del av det materialet så vet jag att det 

finns en massa ”godis” att lämna bud på. 

Dessförinnan har Philea en låd- och partiauktion den 13 december (ja, 
luciadagen) då det också finns en hel del. Observera att det blir ingen tryckt 

katalog till den auktionen. Objektförteckningen finns redan på Phileas 
hemsida. 

 Mats Söderberg 
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Vi träffas första gången den 15 januari och skriver då 2018. Glöm inte att 

ta en liten paus från samlandet och njut av allt som hör helgerna till. 
Ja, vad återstår av detta år mer än att önska alla en skön och 

avkopplande julhelg samt ett Gott Nytt År. 
 Urban Jonsson 

 



Eklövskransen - en ovanlig vinjett  
En lite ovanlig FDC-vinjett är Eklövskransen. Eklövskransen fanns 
på FDC under c:a 15 år, mellan 23/10 1961 0ch 27/1 1976. 

Varför man har valt just en eklövskrans som vinjett är svårt att förstå. 
Den är i och för sig mycket vacker och en prydnad i en samling, men 

vilken är den filatelistiska anknytningen? 

Vinjetten kan indelas i fyra kategorier enligt Gyllenspetz:  

• Typ 1a – Bokstäver över hela kransen, blå + guld 
• Typ 1b – Bokstäver över hela kransen, mörkt blå + mörkt guld, finare 

tryck  

• Typ 2 – Bokstäver över mitten av kransen, blå + guld  
• Typ 3 – Grön + silver, bokstäver över hela kransen 

 
Vackert FDC, bruksmärken 20/1 1969, vinjett = eklövskransen typ 2 

 

Artikeln hämtad från Svenska FDC sällskapets hemsida med dess ordförande 

Mats Renhuldts medgivande. 
 

Med svenska FDC avses: 
• FDC med och utan vinjett 

• Förstadagsstämplade helsaker 
• Privatgjorda FDC 

• Brev bruksstämplade första dagen 
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http://svenskafdc.se/
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Filatelistiska högskolan har avslutats 
med trivsam och givande dygnskryssning 

ombord på m/s Birka 
Nu har den avslutats – den filatelistiska högskolan i Stockholm. Det 

skedde helgen 18-19 november och 40 personer deltog i det avslutande 
dygnsseminariet. 

Vi diskuterade gränsdragningsfrågor mellan olika utställningsklasser, fick 
en spännande föreläsning av Giselher Naglitsch om ”Gjorda objekt” och 

huruvida de hör hemma i en utställningssamling, diskuterade hur en 
utställningsjury arbetar, fick höra att det egentligen inte alls är svårt och 

krångligt att ordna en frimärksutställning och en del annat. Många frågor 
ställdes till diskussions-panelen som bestod av Gert Fredriksson, Cajsa 

Ojakangas, Richard Bodin och Leif Bergman. Själv var jag moderator för 
diskussionerna. 

Förutom ingående programpunkter så hade vi en mycket trevlig samvaro 
bl a med god mat och dryck. M/s Birka är ett prydligt fartyg med bra 

konferens- och sällskapsutrymmen. 

Totalt har cirka 30 föreläsare från alla nordiska länder (utom Island) 
medverkat. Av de deltagarenkäter som gjorts framgår med all tydlighet 

att deltagarna är mycket nöjda och många vill också ha en förlängning – 
något som just nu inte är aktuellt. Vi får se framöver.  

Alla kursdeltagare och alla föreläsare ska nu ha fått var sitt USB-minne 
med komplett kursdokumentation. Där finns det massor med intressant 

stoff att hämta kunskap från och många idéer vad gäller att utveckla sitt 
samlande. 

Vi har fått ett ekonomiskt överskott. Tack vare tillmötesgående från våra 
partners kan detta föras till NorrPhil 2009 Fond – den fond som ska 

stötta utgivning av filatelistisk litteratur. 

Ett stort tack till alla föreläsare. Ni har presterat på topp. Det visar 

kursdeltagarenkäterna. 

Avslutningsvis ett mycket stort tack till våra partners – AB Philea och 

PostNord Frimärken. Utan ert generösa stöd på olika sätt skulle den här 

högskolan aldrig kunnat genomföras. 

 Mats Söderberg 
 Kursledare 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn_uDZofHXAhXoDpoKHQrJA0gQjRwIBw&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Birka_Stockholm&psig=AOvVaw0F9LeoCFOy1un8OFanLrK3&ust=1512508050139275
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NFF’s klubbresa till Tallinn och 
Frimärks- och vykortsutställningen EstEx 2018 

NFF planerar att 2018 års klubbresa ska gå till den internationella 
frimärks- och vykortsutställning EstEx 2018 på Estonian Fair Center i 

Tallinn. Klubben har utsett mig, Ivar Horst, till reseledare! Vi kommer 
resa ut med m/s Victoria den 12/7 kl. 17.30 med ankomst till Tallinn 

13/7 kl. 10.00. Hemresa den 15/7 kl. 18.00 och ankomst Stockholm 16/7 
kl. 10.15. De två nätterna i Tallinn bor vi på Tallink City Hotel som ligger 

i centrala Tallinn. Hotellet ligger väldigt bra till när man ska ut till 
utställningen. Mer information kommer, men boka in 12-16 juli 2018 i 

almanackan redan nu! 

Vi är nu slutförhandlingar om ett mycket förmånligt ”paketpris” för 

klubbens medlemmar. I priset ingår: plats i enkel/dubbel-hytt och –
hotell-rum (2 nätter), A la Carte middag exkl. dryck (utresa), 

frukostbuffé (utresa) och 2 st hotellfrukost. 

Dessutom kommer vi att försöka arrangera ”Hop On/ Hop Off” 

(Rundtursbusser med obegränsade på/avstigningar) gruppbiljetter till ett 

förmånligt pris. Ett fantastiskt smart och intressant sätt att se och höra 
Tallinns historia och sevärdheter från morgon till kväll. 

Vi undersöker också möjligheter till guidad visning på EstEx. 

Försök att förhandsboka ditt intresse så fort som möjligt! Ju fler vi är, 

desto bättre villkor får vi! 

För de som varit medlemmar i NFF hela 2017 kommer klubben 

subventionera resan samt bjuda på en trerätters A la Carte middag och 
frukostbuffé på utresan!  

Mer info kommer på hemsidan under januari! Ivar Horst 

   

 

Vi söker artiklar 
Till kommande nummer av Norrphil behöver vi artiklar på ½ till 2 sidor. Alla 

medlemmar kan komma in med texter. Det kan röra ditt samlingsområde 

eller något du suttit på postmuseet och grottat ner dig i. Eller något 
semesterminne med filatelistanknytning. Ja, uppslagen är många. Så sätt 

dig ner och skriv. Vill du ha hjälp eller synpunkter på det du funderar på så 
är du välkommen kontakta tidningens redaktör (se sida 16). 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhOmhmfHXAhWCPZoKHY6dC6wQjRwIBw&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/M/S_Victoria_I&psig=AOvVaw1qBrHCpyzB9oj5Py1JuHRr&ust=1512505785306696
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgvK60m_HXAhViCZoKHas5BP0QjRwIBw&url=https://www.sembo.se/d/hotell/estland/estland/tallinn&psig=AOvVaw3-mkQaKwZCKKBbc_MvLe0N&ust=1512506361083848


 

   

Det självklara valet för oss i Norrorts Frimärksförening 

Bil    MC    Släp 

Moped   Lastbil 

Täby Centrum 
Marknadsvägen 267 

08-768 16 00 

Peter 
Samuelsson 
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PostNord aviserar förändringar 

Från årsskiftet antas en ny postförordning i Sverige. Det innebär bland 

annat att priset på ett inrikes frimärke höjs från 7 till 9 kronor, samtidigt 
som kraven på utdelningen förändras. I stället för att 85 procent av 

förstaklassbreven ska vara framme över natt ska nu 95 procent av de 
frimärkta breven vara framme inom två vardagar. 

 

För mer information se 
www.postnord.se 

 

http://www.postnord.se/


   

Näsby Parks Centrumdag den 9 september 
En succe för Norrorts Frimärksförening! 

En härlig och solig lördagsmorgon fanns ett gäng glada klubbmedlemmar 
med Christer Samson spetsen och monterade upp bord med intressanta 

frimärksalster och information om klubbens verksamhet, erbjudande om 
hjälp att värdera samlingar, värvningsinformation, etc. Där fanns också 

vår entusiastiske ungdomsledare Per Näsman med en ”jättebalja” med 
frimärksklipp. Dit strömmade glada ungdomar som ”bin till en honungs-

burk”. En del letade efter fågelmotiv, andra letade djurmotiv. Vad jag och 
Per kunde se fanns det något för alla. I bakgrunden stod stolta mammor, 

som kanske blev lite otåliga när barnen dröjde alltför länge i ”jätte-

baljan”. Vi fick kontakt med en oväntad mängd vuxna samlare, som 
funderade kring egna och ärvda samlingar. Vi förmedlade information om 

möjlig-heter till värdering och om vår klubbverksamhet. Vi fick ett antal 
nya klubbmedlemmar under dagen. Vi gjorde också en lista över de 

besökare som önskade hjälp med värderingar.  
Alltså, det var ”full rulle” hela dagen. Vi kände att vi väckte intresse för 

frimärken hos både unga och äldre. Det kändes som: ”Frimärken är en 
hobby för alla”! 

Nu blickar vi framåt på nästa evenemang. Det blir Samlarmässan i 
Näsby Park Centrum den 10 mars 2018. Notera datumet! Det 

kommer att bli väldigt intressant! 
 Ivar Horst 

 
 

 

Hjärtligt tack till alla våra sponsorer: 

Jan Jägholm AB, Södervägen 30, Täby (08-732 50 00) 

Tibble Bilskola, Marknadsv 103, Täby 

ICA Stop, Bergtorpsvägen, Täby 

Café och restaurang GOTTI, Arninge (08-756 31 25) 

Jaktvillan i Arninge – lunch (08-756 95 57) 

Mc Donalds, Hägernäs  

Clas Ohlson, Täby Centrum 

Viking & Co AB, Viggbyholm (08-768 00 28) 

Bilbolaget, Norrtälje (0176-756 00) 
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Dansk ispost via Sverige  

 
 
Detta brev som avstämplats i Rönne på Bornholm den 30 januari 1861 
med adress Köpenhamn hade vissa svårigheter att komma fram. 

Avsändaren uttryckte i det bevarade brevinnehållet daterat 26 januari 
1861 tvekan om något skepp kunde komma fram till Köpenhamn. Det var 

mitt i kall vinter med ishinder.  
 

Nu fanns emellertid möjligheten enligt dansk taxa från 1.7.1852 (som 

upphörde 31.7.1862) att skicka brevet via Sverige för ett extra porto av 4 
skilling. Noteringen 4 med rödkrita vidimerar detta. Det tog några extra 

dagar för brevet att komma fram, ankomststämpeln på brevets baksidan 
anger 6.2 Eftm 6.  

 
Vilken väg befordrades nu brevet på? Man kan förmoda att det togs med 

skepp till Ystad som ju ligger närmast och som allmänt fungerade som 
mottagningshamn. Vidare landvägen till Malmö. Men nu kommer min 

fråga: 
 

Hur kom brevet över Öresund när det var ishinder till Köpenhamn, 
Hade man en öppen isränna med någorlunda frekvent båttrafik eller fick 

man likt Ålands postbönder ta sig över den kanske osäkra isen? 
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Arne Forssén 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postb%C3%A5t_i_packis_av_JAG_Acke.JPG
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Söndagen den 19/4 kl. 17.00 inbjudas frimärkssamla- 
re i Norrort till kombinerad bytes- och auktionsafton 
i Danderyds Folkbibliotek i Mörby Centrum av Norrorts 
Filatelist-Förening, NFF.  Intresserade kan vända sig  
till Bo Klang, Mörbyhöjden 18, 186 32  Danderyd, te- 
lefon 08/755 23 58. 
   NFF har också möten i Tibbleskolans (Täby) 
klubbrum kl. 19.00 andra och fjärde måndagen i varje 
månad för ungdomar och äldre. 
   I oktober kommer NFF att anordna en propagandaut-
ställning. Ev. kommer de att använda en särskild 
tillfällighetsstämpel. 
 Lars Lindgren 

 

Vem kommer idag ihåg tidningen Dande- 

rydsfilatelisten? Vidstående är saxat ur nr 
3 1970 som ägs av Sören Eklöw. 



  

 11 

När man just passerat Arninges stora shoppingcenter och svänger till 
höger vid Jaktvillans skylt är det som att komma in i en annan värld. 

Plötsligt är man på landet, mitt i en susande granskog omgiven av 
tystnad och lugn. De hundratalet metrarna fram till villan undrar jag om 

jag kört fel, men snart öppnar sig skogen och en gul byggnad överklädd 
med klängväxter och vildvin visar sig. Entrén är inte så stor men 

innanför ligger rum efter rum med dukade bord och sorlande 
matgäster. 
 

I restaurangen serveras husmanskost varje vardag mellan klockan 

11:00 och 14:00. Det finns alltid två bufférätter att välja mellan, ett 
stort härligt salladsbord samt bordsvatten, kaffe och småkakor. För mer 

information, gå in på hemsidan www.jaktvillan.se. 
 

Vi rekommenderar ett besök! 



  

Café och Restaurang 

GOTTI  
 

En oas för den som vill 

äta lunch, fika 

eller beställa 

catering med ett gott 

och brett sortiment. 

 

Öppettider: 

mån-fre  06:30-19:00 

lör-sön  09:00-18:00 

 

Arninge 

(vid Granngården) 
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http://gotti.se/


  

Välkommen till vår hemsida www.icastop.com 

Här hittar du nya erbjudanden varje vecka 

     
 

 

Gäller på Ica Stop t o m 29/3 2015 

 
 

 

 

 

Välkommen till McDonald’s i Hägernäs  
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Gäller endast på Ica Stop 
Giltig t o m 2018-03-31 



  

PROGRAM VÅREN 2018 I 
NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING 

 
Alla sammankomster äger rum i vår föreningslokal, Viggbysalen 

Södervägen 30 i Täby, såvitt inte annat sägs. Sammankomsterna börjar 

kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna har vi dels ett närvarolotteri, 

dels en mindre klubbauktion med material från medlemmar, men också 

från inlämnade samlingar. Ha med dig sedlar i mindre valörer för att 

betala dina inrop – inte 500- eller 1000-kronorssedlar! 

Programmet för våren 2018 ser ut så här: 

15 januari Föredrag av Richard Bodin: Militär FN & Nato-tjänst för 

freden. Mitt sätt att samla moderna vykort. 
 

29 januari Föredrag av Mats Söderberg: Olika sätt att samla 
frimärken och därtill material inom området. 

 

12 februari Filatelistisk loppis. Föredrag av Gunnar Dahlvig: 

Viking Time – en skröna om vikingar. 
 

26 februari Föredrag av Lars Sjööblom om sitt liv som gravör. 
 

10 mars Samlarmässa i Näsby Park Centrum. 
 

12 mars Årsmöte. Föredrag av Erika Dingfors om att samla 
tändsticksetiketter. 

 

26 mars Bytesdag med loppis till vilket andra föreningar inbjuds. 

Dessutom vykortsauktion (sista inlämningsdag för vykort 
är den 15 februari!). 

 

9 april Storauktion (sista inlämningsdag är den 1 mars!). 
 

23 april Föredrag av Leif Boork kring att samla inom olika 

områden. 
 

7 maj Terminsavslutning. Lotteri. Förtäring. 
En auktion med bra utrop. 

 
12-16 juli Klubbresa till Tallinn och EstEx 2018 (se sida 6). 
 
Mötesdagar för Norrorts Frimärksförening hösten 2018 
10 & 24 sep, 8 & 22 okt, 5 & 19 nov och 3 & 17 december 
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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHgt7WqpPLAhXiIpoKHSH_CEYQjRwIBw&url=http://se.dreamstime.com/arkivfoto-clipart-blommor-image42980357&psig=AFQjCNGAe0pg6v5vsSqvWNUToARl2IrS2g&ust=145650408


  

NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING 
c/o Håkan Hallerdal, Dalvägen 81, 187 34 Täby 

Medlemsavgift 70 kronor/år. PlusGirokonto 9 41 09 – 6 
 

Ordförande 
Urban Jonsson, Adolf Lemmons väg 24, 187 76, Täby, tel: 070-376 19 44 

E-post: urbanjonsson@telia.com 

Vice ordförande 
Christer Samson, Porsvägen 210, 192 48 Sollentuna, tel: 073-576 03 10 
E-post csamson@swipnet.se 

Hedersordförande 
Sören Eklöw,Eskadervägen 18 183 54 Täby 
E-post soren-eklow@live.se 

Mats Söderberg, Ellagårdsvägen 135, 187 45 Täby, tel: 070-733 04 80 
E-post: mats.soderberg@mbox302.swipnet.se 

Sekreterare 
Håkan Hallerdal, Dalvägen 81, 187 34 Täby, tel: 070-856 27 05 

Kassör och ansvarig för storauktioner 
Lennart Lundh, Ellakrogsvägen 18, 187 33 Täby, tel: 073-654 69 87 

Klubbmästare 
Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby, tel: 076-040 02 95 
Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel: 070-495 14 44 

Medlemsregister och nya medlemmar 
Lars-Ove Pehrsson, Högstigen 5, 183 56 Täby, tel: 070-626 92 05 
Arne Forssén, Djursholmsvägen 2, 183 56 Täby, tel: 070-610 45 51 

Ansvarig kvällsauktioner vid föreningsmöten 
Lars-Ove Pehrsson, Högstigen 5, 183 56 Täby, tel: 070-626 92 05 

Marknadsansvarig 
Ivar Horst, Östra Banvägen 69B, 184 52 Österskär, tel: 070-540 21 61 

Redaktör för Norrphil och hemsidan 
Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna, tel: 073-394 55 66 

Ungdomsledare 
Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna, tel: 070-570 14 15 

Revisorer 
Mats Renhuldt, Storskogsvägen 12, 167 65 Bromma, tel: 08-25 82 62 

Pentti Köhli, Löglaviksvägen 21, 761 12 Bergshamra, tel: 070-496 92 73 

Revisorsuppleant 
Ingemar Nordansjö, Hägernäsvägen 22, 183 60 Täby, tel: 08-756 47 21 

Valberedning 
Ragnar Fors, Vinkallsvägen 4A, 182 61 Djursholm, tel: 08-755 04 60 

Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby, tel: 076-040 02 95 

Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel: 076-015 86 23 
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Programmet genomförs i samarbete med  

 

 

Norrphil 
med frimärksforum 

Medlemstidning för Norrorts Frimärksförening 

Redaktör: Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna 
Telefon: 073-394 55 66, e-post: hans@hacma.se 

Ansvarig utgivare: Urban Jonsson 

Norrphil med frimärksforum utkommer minst 2 gånger/år. 

Välkommen med annonser och andra bidrag till innehållet i tidningen. 

Besök gärna vår hemsida: www.norrphil.se 

Föreningslokal: Viggbysalen, Södervägen 30, Täby 
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