
 

  

Ordföranden informerar 
En termin är nu avslutad och vi skriver maj 2018. Det har varit en 

termin med många bra föredrag. Vi kommer länge att minnas Erika som 
med full av energi berättade om att samla tändsticksetiketter. Ett annat 

föredrag som etsat sig fast i minnet är Lars Sjööblom som berättade om 
sitt yrkesverksamma liv som gravör av frimärken och annat.  

NFF har rekryterat flera ny medlemmar denna termin vilket ger hopp 
om framtiden och klubbens utveckling. Alla gamla NFF;are bör hjälpa till 

att få de nya medlemmarna att trivas i klubben. Styrelsen har en hel 

del att stå i vid varje möte så vi är inte alltid tillgängliga för att stödja 
de nya medlemmarna. 

Vi kunde även i år genomföra vår Samlarmässa i Näsby Park Centrum. 
Vi som varit med på alla mässor måste tillstå att denna var den bästa 

all time. Det var tillströmning av publik hela tiden som vi hade öppet 
fram till klockan 15:00. Det är även en hel del jobb efter mässan 

eftersom vi fick ett stort antal som ville bli av med gamla ärvda 
samlingar. Vi håller nu på att ringa runt och ta kontakt med de som 

anmält avyttring av samlingar. Den mängd samlingar som kommer in 
skall vi avyttra bl.a. på våra egna kvälls- och storauktioner. Vi har 

därför under HT 2018 lagt in två storauktioner. Våra utropspriser sätter 
vi så att vi i klubben har möjlighet att erhålla objekt till moderata 

priser. Även inlämnarna får ett för objekten relevant marknadspris. 

Jag vill tacka alla som var med och förberedde samt genomförde 

samlarmässan. Utan era insatser hade framgången inte varit så bra 

som den blev. Stort TACK. 

Tiden rinner på vilket betyder att vi snart skriver 2019. Under detta år 

fyller klubben 50 år. Detta skall vi celebrera, men frågan är hur. Alla 
skall under sommaren som snart infinner sig fundera kring hur detta 

firande skall genomföras och komma med förslag. Vi behöver även 
hjälp med att bemanna den arbetsgrupp som skall förbereda firandet. 

Anmäl ert intresse vid hösten första möte den 10 september. 
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Samlarmässan i NäsbyPark Centrum 

Den 10 mars höll vi, som de flesta vet, en samlarmässa tillsammans 

med Norrtälje Frimärksklubb i NäsbyPark Centrum. När jag kom dit 
07:45 var några handlare redan på plats trots att vi officiellt inte 

öppnade förrän klockan 10:00. Totalt sett var cirka 30 bord bokade. 
Många olika samlarområden var representerade. En nyhet för i år var 

att Philea Myntkompaniet deltog och värderade ädelmetaller och mynt 
eftersom detta efterfrågats vid tidigare tillfälle. Eftersom vi lyckats få in 

en artikel i lokaltidningen om att man inte skall slänga filatelistiskt 
material man har hemma var besökstillströmningen god. Mats 

Söderberg, som varit med många år, ansåg att detta var en av de bästa 

mässorna vi haft. Så det ställer ju ännu högre krav på oss inför 
kommande mässor.  
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Hösten 2018 innehåller en sedvanlig blandning av föredrag, auktioner 
med flera intressanta föreläsningar. 

 
Ett önskemål från nya medlemmar är att vi gamla samlare ger en 

orientering kring vad vi samlar. Du kan läsa mer om detta längre fram i 
tidningen. 

 
Jag är nu åter på banan efter min vistelse på sjukhus. Jag hoppas att 

nuvarande status hos mig fortsätter så att jag kan fullgöra min roll som 
ordförande.  

 

Jag och styrelsen önskar alla en skön och avkopplande sommar med 
blandning av rekreation i solen och kanske lite titt i frimärkslådor/album. 
  
 Urban Jonsson 

 

Det var många som hade med sig 

material och ville ha värderat eller skrev 
upp sig på en lista för senare kontakt. 

Naturligtvis har detta medfört en hel del 
arbete, men också en del bra material 

till våra auktioner och ett positivt 
tillskott till vår ekonomi. En annan 

positiv effekt är förhoppningsvis att det 
gett vår förening en ”goodwill” som gör 

att flera personer i Täby med omnejd 
känner till oss. Kanske blir man 

medlemmar eller låter oss framöver ta 

del av sitt filatelistska material. 

Organisationskommitten 

genom Christer Samsson 
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Social Filateli – I rösträttens barndom 
Ett lokalbrev inom Stockholm med 5 öres porto avstämplat 18.3.1889 

med innehåll har en hel del att berätta. Det är ställt till grosshandlaren 

Carl F Friezen - tror jag att handstilen skall föreställa av innehållet att 
döma. Brevet är omadresserat från S:t Paulsgatan på Söder till 

Skeppsbron 8. Ankomststämplar finns Stockholm Söder 19.3.1889, 1:a 
Tur och Stockholm 19.3.89, Tur 2. Adressen har betydelse eftersom 

innehållet är en kallelse till valmöte inom Femte Valkretsen, Maria och 
Katarina församlingar på Söder, valberättigade förmodas väl bo där, inte 

i Gamla Stan.  

Det som emellertid är av mera historiskt intresse är att de valberättigade 

till detta valmöte - som nog utgör förberedelse till 1890 års val - på 
denna kallelse bara utgör ett fåtal namn. Det var ju så att till riksdagsval 

skulle valbar vara man, 21 år fyllda samt inneha fastighet med värde 
1000 kr eller ha arrende överstigande 6000 kr eller ha inkomst över 

800 kr. Det blev då inte så många i varje valkrets, kanske i alla fall inte 
på Söder med på den tiden många mindre bemedlade enligt skildringar 

av bl.a. Per Anders Fogelström. 

 
 

Rösträttsfrågan diskuterades livligt under 1800-talets senare hälft. Bland 

annat skrev ju Heidenstam de bevingade orden: 

”Det är en skam, det är en fläck på Sveriges baner, 
 att medborgarrätt heter pengar”.  

Rösträtten utökades först 1909, därefter till allmän och lika rösträtt för 

män och kvinnor med beslut och genomförande åren 1918-21. 
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Sommaren hemläxa: Vem samlar vad? 
Vid mötet den 24 september skall alla närvarande ge en kort orientering 

kring sitt eget samlande. Detta är ett önskemål från nya medlemmar 

som gärna vill få möjlighet att dryfta samlaridéer kring olika områden. 
Det behövs inga fina bilder etc. utan var och en ger sitt samlande ett 

innehåll genom ett kort uppräkning vad mitt samlande innehåller. Vid 
samma möte skall vi även ha bytesafton, försäljning av egna objekt mm. 

Förbered er under sommaren och ta fram allt överskott ni har som 
många medlemmar med säkerhet är intresserade av. 

 

Arne Forssén 
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 I Villa Telemarken på Vasavägen 29 i hörnet av Sturebacken (f.d. 

Frejavägen) fanns år 1911 (kanske tidigare - huset byggdes 1909) 

Helena G Theels Pensionat Theelemarken. 

Kan man sen jämföra de gamla vykorten (från 1910-talet) med ett 

nytaget foto blir det roligare: 

 Fortsättning på sida 9! 

Vykort från Stocksund     
Som en försmak på mitt föredrag den 22 oktober presenterar jag här 

information rörande en gammal och välkänd Stocksundsvilla. 
 



 

   

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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Vi söker med ljus och lykta 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, något du forskat i på postmuseet, något auktionsfynd du 

gjort eller om samlingen du ärvde. 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). 



   

Karl-Erik Stenbergs Minnesfond 
 

 
 
Karl-Erik Stenbergs Minnesfond instiftades den 3 december 1997. 

Fonden har som ändamål att verka för filatelins utveckling och förnyelse. 

Medel från fonden kan tilldelas person eller förening som på ett 

bestående sätt har verkat för ovan nämnda ändamål. Exempel på sådana 
sätt är filatelistisk forskning, publicering, utbildning mm. 

Fondens styrelse söker förslag till kandidater som kan prövas bli 
mottagare av medel från Karl-Erik Stenbergs Minnesfond. 

Kontakta föreningens ordförande, Urban Jonsson: 
e-post urbanjonsson@telia.com, tel. 070-376 19 44 

 Arne Forssén 

 

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) 

Clas Ohlson, Täby Centrum 

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

Bilbolaget, Norrtälje (0176-756 00) 
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Ännu roligare blir det när jag (i början av året) hittar fastigheten på 

Hemnet! 
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Fotograf: Hans Magnusson, 2016 

Hans Magnusson, 2018 
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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 

10:00 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  07:00-18:00 

lör-sön  10:00-17:00 

 

Arninge 

(vid Granngården) 
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Välkommen till vår hemsida www.icastop.com 

Här hittar du nya erbjudanden varje vecka 

     
 

 

Gäller på Ica Stop t o m 29/3 2015 
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Gäller endast på Ica Stop 
Giltig t o m 2018-09-30 

Detta är den första skriftliga uppställningen över svenska FDC. 



  

PROGRAM HÖSTEN 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 hösten 2018 ser ut så här: 

12-16 juli Klubbresa till Tallinn och EstEx 2018. 

 

10 september Föredrag av Mats Edström om Rörpost. 
 

24 september Vem samlar vad, alla närvarande ger en kort redovisning 
av sitt samlande. 

 
8 oktober Storauktion 1. Ingen medlemsinlämning till denna 

auktion! 
 

22 oktober Föredrag ”Mitt Stocksund illustrerat med vykort” 
av Hans Magnusson. 

 
5 november Föredrag av Mats Söderberg om Estlandssamling. 

 
19 november Storauktion 2. Sista inlämningsdag 2 oktober. 

 

3 december Föredrag av Gert Fredriksson om hembygdssamlande 
Kalmar. 

 
17 december Julavslutning. Auktion med utrop lägst 100 kr. Lotteri, 

förtäring. 
 

Mötesdagar för Norrorts Frimärksförening 2019 
7 & 21 jan, 4 & 18 feb, 4 & 18 mars, 8 & 22 april, 6 maj, 

9 & 23 sept, 7 & 21 okt, 4 & 18 nov, 2 & 16 dec. 
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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@tele2.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.tele2.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 
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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