
 

  

Ordföranden informerar 
Efter en mycket varm sommar kom terminen i gång för frimärkshösten. 

Det blev inte mycket gjort åt samlingarna denna sommar, men det tar 
vi igen under hösten och kommande vår.  

Vi har genomfört två stor auktioner med ca 130 utrop på varje. Det 
kom in en hel del objekt efter samlarmässan som nu är sålda på 

auktionerna. Jag saknar objekt från er medlemmar, det är ett fåtal som 
lämnar in till storauktionerna. Även till kvällsauktionerna har 

inlämningen varit mager och ofta inte över 30 utrop. Vi brukade ligga 

kring 40 till 50 utrop. Ner och gräv i era samlingar - något har ni säkert 
som kan komma andra medlemmar till del. 

En mycket glädjande sak är att det finns många som gärna kommer och 
håller föredrag vid våra möten.  

Om vi vänder blicken framåt så är årets stora frimärkshändelse 
Stockholmia 2019 mellan 29 maj till 2 juni. Många i klubben har 

antecknat sig för att hjälpa till främst med ramarbetet före och efter 
själva utställningen. Detta ger bra respons för att få klubben känd i 

vidare kretsar. 

Det som även sker nästa år är att klubben fyller 50 år. Detta kommer 

att firas. En grupp jobbar med firandet och datumet är den 5 oktober 
2019. NFF kommer att sponsra alla medlemmar. Vill någon ta med 

någon som inte är medlem går det bra men då utan sponsring. Jag 
återkommer med plats, slutlig tid samt sponsringens innehåll. En 

särskild jubileumstidning är under framtagande. Har någon som varit 

med länge i klubben något som ni anser bör skrivas om så vänd er till 
vice ordföranden. 

Nästa termins program följer tidigare upplägg med föreläsningar, 
klubbauktioner samt loppisar mm. Även samlarmässan i Näsby Park 

Centrum återkommer då vi fått klartecken av de nya ägarna att kunna 
nyttja centrumet utan kostnad för klubben. Ett stort tack till centrum- 
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ledningen som har stöttat oss på ett bra sätt. 

Vi planerar att genomföra en dag med hur man värderar och tar hand om 

samlingar som klubben lovat avyttra till allas belåtenhet. Tid och plats 
återkommer jag med under våren, men det blir en lördag. 

Nu nalkas julen och ett Nytt År skall starta. Låt det bli början på 
ytterligare fördjupning inom de områden som ni samlar. Försök även 

finna flera som vill bli medlemmar i NFF. Vi kan aldrig bli för många. 

Slutligen önskar jag och styrelsen Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Vi ses den 7 januari då VT 2019 startar. 
  
 Urban Jonsson 
 



  Nordia 2018 
Lite skeptisk var jag allt när maken frågade om jag ville följa med på en 

frimärksutställning. Men så berättade han att den var på Island och att 

det fanns rika möjligheter att titta på annat än frimärken. Då fanns ingen 

tvekan längre.  

Första juni lämnade vi Sveriges 22 gradiga värme och landade i 12 grader 

på månen, eller i Reykjavik.  

Under tio dagar fick vi verkligen uppleva Island under guidning av kunniga 

filatelister från Danmark och Sverige. Gruppen på runt 30 personer bestod 
förutom svenskar av amerikaner, australiensare, finländare, en man från 

Nederländerna och en danska.  Vi besökte Halldor Laxnes hem, vi badade 

i varma laguner i Fluir och Blå lagunen, vandrade innanför Seljalandfoss, 

utan att hitta fantomens grotta och vandrade runt en vulkankrater. 

 
 Fortsättning på sida 9! 

   

Brev med rolig datumstämpling 
På en av höstens klubbauktioner köpte jag en pärm med lite äldre FDC. 

När jag började gå igenom den fann jag bland alla FDC nedanstående 
brev. 

 

 
 

Notera datumangivelsen i maskinstämplingen! Den 32 feb 1959! 

Så nu vet vi att man i Härnösand hade 32 dagar i februari 1959. 

 Hans Magnusson  
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EstEx 2018 – en upplevelse i Tallinn 
13-15 juli i år genomfördes den internationella frimärks- och vykorts-

utställningen EstEx 2018 i Tallinn. Syftet var bl. a. att fira att det var 

100 år sedan Estland blev en självständig nation. Det här var en verklig 
utmaning för REFS Estonia (The International Philatelic Society of 

Estonia) eftersom de aldrig haft en så stor utställning tidigare. Själv hade 
jag förmånen att få vara svensk kommissarie. Utställningen kom att 

omfatta 130 exponat från 12 länder och den genomfördes i Tallinn-
mässan, några kilometer från Tallinns centrum. 

Det var en mycket trevlig utställning med många högklassiga exponat. 

Juryn, under Jonas Hällströms skickliga ledning, delade ut 17 guld-

medaljer och 33 stora vermeilmedaljer, vilket visar på mycket hög 

kvalitet. Själv hade jag med mig 8 exponat från Sverige (varav två fina 

ungdomsexponat) av vilka 4 fick guld eller stort guld. Mitt eget exponat 

”Estoninans outside Estonia 1944-1991”, som belönades med stor 

vermeil (det var första gången exponatet visades på publik utställning) 

finns f ö att studera på www.netex.se. 

Vår egen förening ordnade en kraftigt subventionerad resa till 
utställningen tillsammans med SSPD, Postmusei vänner och 

Norrtäljeföreningen. Det var 25 personer som tog tillfället i akt och reste 
över. Jag vet att det blev en mycket trevlig tillställning. Synd bara att så 

få från oss själva var med. Våra föreningsresor till utställningar är ett 
utmärkt tillfälle att göra något kul tillsammans med kamrater från 

föreningen, inte bara att träffas på måndagskvällarna. 

Dessutom hade Jönköpingsföreningen ordnat en egen resa och ett helt 

gäng svenskar hade därutöver åkt på egen hand, bl a en person som 

bidragit mycket med fint material till mitt eget exponat. Det blev väldigt 
roligt att träffa honom där. Totalt träffade jag mellan 50 och 70 svenskar 

som besökte utställningen. 

Nästa år genomförs Nordia i Sarpsborg i Norge den 23-25 augusti. 

Föreningens styrelse har beslutat genomföra en subventionerad 
föreningsresa dit. Passa på tillfället att åka med. 

 Mats Söderberg 
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Stockholmia 2019 - Nästa års stora 
filatelistiska äventyr i Stockholm 
Stockholmia 2019 är utställningen där världens äldsta frimärksklubb, Royal 
Philatelic Society London, firar sitt 150-årsjubileum. Platsen är Waterfront 

Conference and Congress Centre som ligger 50 meter från Stockholms 
centralstation. Utställningen genomförs 29 maj – 2 juni. Det handlar om en 

världsutställning med över 300 samlingar från cirka 40 länder. Dessutom 
kommer det att visas en del väldigt exklusivt material – exempelvis från 

det brittiska kungahusets samlingar och från andra samlingar som tillhört, 
eller fortfarande tillhör, olika kungahus. Detta material brukar aldrig visas 

offentligt. Utöver den rena frimärks- och vykortsutställningen kommer det 

att genomföras en hel massa olika aktiviteter i anslutning till utställningen. 
Du kan läsa om allt detta på utställningens hemsida 

www.stockholmia2019.se. 

Fredagen den 31 maj genomför AB Philea en särskild utställningsauktion, 

till vilken vi nu söker riktigt bra material. Auktionen kommer att avhållas 
på Sheraton Hotel. 

Det kommer att kosta inträde att besöka utställningen (100 kr per dag 
eller 250 kr för alla fem dagarna). Det där kan du slippa ifrån genom att 

ställa upp som frivillig och jobba i samband med utställningen minst två 
arbetsdagar. Gör du det så ingår dessutom 

 150 kr per arbetsdag i bidrag till Norrorts Frimärksförening (eller 

någon annan frimärksklubb där du är medlem. Du själv bestämmer 

vilken klubb som ska få pengarna). 

 du får utställningskatalogen gratis. 

 du får en lott till ett lotteri vid den avtackningstillställning med lunch 

för alla funktionärer som kommer att genomföras lördagen den 31 

augusti. Jobbar du fyra dagar får du två lotter, jobbar du sex dagar 

får du tre lotter. Vår strävan är att alla lotter ska vara vinstlotter. De 

vinster vi redan fått tag i är av hög kvalitet. 

Det är många från NFF som redan anmält sig. Jag är mycket tacksam för 

den stora vilja som finns att vara med. Men vi skulle behöva ett antal till, 
främst 25-28 maj (när vi ska bygga upp alltihop) och 2-3 juni (när 

utställningen ska avvecklas).   

Du kan ta kontakt med mig på enklaste sätt och anmäla dig. Tala bara om 

vilka dagar du kan ställa upp. 

Jag behöver också din e-postadress, telefonnummer till dig samt vilken 

förening som ska få föreningsbidraget. Hör gärna av dig före nyår. Det 

underlättar för min planering av arbetet. 

 Mats Söderberg 

 

http://www.stockholmia2019.se/


  

 

   

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). 

Exempel på artiklar av önskat slag hittar du flera i detta nummer av 
Norrphil. Semesterresan till Island och Nordiautställningen, föreningsresan 

till Tallin och EstEx och brevet med den roliga datumstämplingen. 



   

Våra storauktioner 
För att våra storauktioner skall fortsätta att vara attraktiva behövs mera 

bra material att erbjuda. Vi får en del från uppdragsgivare men behöver 

hjälp även från er medlemmar, då vi tror att ni har en del dubblett 
material eller annat som medlemmarna kan komplettera sina samlingar 

med. 

Vad är då attraktivt/lätt säljbart? Jo det är 

 samlingar och partier med en blandning av äldre och nyare märken 

och utrop på minst 50 kr. 

 Bra samlingar med utrop 400 – 500 kr, exempelvis äldre hela 

världenalbum samt franska kolonier, brukar gå bra. 

 fina svenska stämplade objekt med utrop 50 kr och uppåt 

 riktigt bra singelmaterial, främst från de nordiska länderna och 

Tyskland, med utrop på 50 kr eller mera 

 postfriskt svenskt material av hög kvalitet 

 bra och lite ovanliga brev med utrop över 75 kr 

 äldre svenska vykort 

Vad är mer svårsålt? Jo det är 

 postfriska singelobjekt från i stort sett hela världen 

förutom Tyskland. 

 stämplar på svenska frimärken, om de inte är av hög 

kvalitet eller sällsynta och från tiden före Oskar II. 

 stämplade Sverige samlingar och förstadagsbrev från 

60/70 och 80 talet 

 Svenska/nordiska häften från 50 till 80 talet 

Några ord om prissättning. Varje inlämnare sätter själv utropspris på sina 

objekt. Vi rekommenderar dock en diskussion med någon av klubbens 
”erfarna experter” för att hamna på ett realistiskt utgångspris. 

 Urban Jonsson/Christer Samsson 
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Renoveringsfynd 
När vi renoverade ett rum på landet och tog bort pappen på en 

murvägg fann vi Aftonbladet från 1912 på baksidan. Där hittade jag 
denna annons! 
 

                       
 



Fortsättning från sida 3! 

En fantastisk tomatsoppa var lunchen vid besöket på en stor tomatodling. 

Efter maten bjöds vi på riduppvisning där Islandshästens alla gångarter 

demonstrerades, skritt, trav, galopp och tölt och vissa har en femte 

gångart, passgång. Sista söndagen var vi fyra ur gruppen som gav oss ut 

på en ridtur. Ingen föll av och alla töltade vi på i god fart. 

Överallt pyste het ånga upp ur marken. Ångan kommer från det heta 

vattnet i skrevor under jorden som värmer upp de skorstenslösa husen på 

Island. Vi vandrade runt de fascinerande sprutande gejsrarna, beundrade 

Gullfoss och våghalsiga tog sig ner i en lavagrotta.  

Vi besökte Ingólfskáli i Ölfus, Skogar museet, The Settlement Center eller 

”Egil Skalla-Grimson” museet i Borgarnes, Hernámsssetrió WWII museet 

och Nordens Hus och självklart vandrade vi runt inne i Harpan. Vi tittade 

på vackra Hraunfossar och besökte Reykholt som är Snorre Sturlassons 

hemort. I Eriksstair besökte vi rekonstruktionen av Erik Rödes gård där 

Leifur Ericsson växte upp. 

Får, lamm, fisk och skaldjur fanns oftast på menyn. Lunnefågelbröst fick 

vi en dag som förrätt. Så bjöds vi smakprov på rutten haj, som inte direkt 

var någon delikatess.  

I Reykjavik finns även Eimverk distillery som generöst bjöd på den egna 

tillverkade whiskeyn och även en GT.  

Innan invigningen av Nordia 2018 på fredagen bjöd Sveriges ambassadör 

på kaffe och egenbakad kladdkaka i sitt residens. Håkan Juholt var även 

närvarande vid invigningen av utställningen och den därpå följande 

buffén. 
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Organisatörerna från Islandssamlarna och chauffören 

som körde runt oss i buss varje dag. Från vänster 

sitter Leif Nilsson, Ísar Gudni Arnason (chaufför), 

Albina Jensen Kristjansdóttir och Johnny Pernefors. 



En fantastisk resa till ett mycket fascinerande land, fantastiskt trevliga 

filatelister/medresenärer och ett fullspäckat program. Under resans 10 

dagar körde vår isländske chaufför Isar oss tryggt och säkert 290 mil hela 

tiden glad, vänlig och trivsam. 

Och utställningen; ja, hur det gick vet jag inte men de som ställde ut 

tycktes nöjda och glada. 

 Ann Pehrsson 
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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 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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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 
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Gäller endast på Ica Stop 
Giltig t o m 2019-10-31 

 



  

PROGRAM VÅREN 2019 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 2019 ser ut så här: 

7 jan Föredrag av Mikael Magnusson, Islandssamlarna, om att samla 

Danska Västindien 

 
21 jan Föredrag av Tomas Karlsson ”Lösenbeläggning av brevkort” 

 
4 feb Föredrag av Reiner Lärka om Tyska stater 

 
18 feb Föredrag av Thorsten Fridlizius med utgångspunkt från blocket 

”Flyget nu och då” som kom ut 2001 
 

4 mar Årsmöte, loppis och större klubbauktion 
 

9 mar Samlarmässa i Näsbypark Centrum kl 1000-1500 
 

18 mar Föredrag av Mats Söderberg Hur samla frimärken mm  
 

8 apr Storauktion 

 
29 apr Föredrag av Gunnar Lithen kring framtagning av Facit 

katalogerna 
 

13 maj Terminsavslutning auktion med utrop 75 kr, lotteri,mm 
 

29 maj - Stockholmia 2019 
2 juni 

 
Mötesdagar för Norrorts Frimärksförening hösten 2019 
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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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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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) 

http://www.norrphil.se/

