
 

  

Ordföranden informerar  
Nu har det gått en termin med många intressanta genomföranden som 

gagnat NFF. Det största var NFFs medverkan i Stockholmia 2019 då 
världens äldsta frimärksklubb – Royal Society London - fyllde 150 år 

och firade det med bla en utställning i Stockholm. NFFs medverkan gav 
bra reklam för klubben och fick den känd i vidare kretsar. 

Den andra stora händelsen var firandet av NFF – 50 år. Det blev ett 
mycket lyckat jubileum med god mat och perfekta lokaler på 

Stockholms golfklubbs restaurang vid banan i Danderyd. Ett tack till de 

inom klubben som tog fram detta koncept bland flera alternativ. 

Den genomförda terminen innehöll två storauktioner med många bra 

objekt. Detta var möjligt då flera inlämnare anförtrott till NFF att 
avyttra deras samlingar. 

NFF arrangerade även en resa till Åland för deltagande i Ålandsträffen. 
Totalt 19 personer åkte i september till träffen som var välordnad med 

försäljning och god mat. Ett tack till Mats S som var reseledare. 

Nu är det snart en ny termin - våren 2020. Programmet som ni kan läsa 

i slutet av tidningen är som vanligt en blandning av föredrag, auktioner 
och bytesdagar mm.  

NFF kommer att genomföra samlarmässan i Näsby Park centrum den 14 
mars. Denna mässa har kommit för att stanna så länge som vi får vara i 

centrumet utan större utgifter. Vi kommer att ha bord där och göra 
reklam för klubben samt sälja främst objekt som tillhör NFF. 

En glädjande nyhet är att det kommit ett antal nya medlemmar under 

2019. Detta bör upprepas under 2020 så ut och värva era tveksamma 
kompisar. Vi kommer att genomföra en lektion kring hur man styckar 

inkomna samlingar och även värdering av dessa. Vi återkommer med 
tiderna för detta. 

De av er som har samlingar liggande hemma bör, tycker jag, se igenom 
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dessa och börja sälja eventuellt överskott vid våra klubb- och 

storauktioner. 

Philea är även ett alternativ att lämna samlingar till. Tala med Mats S så 

får ni veta vad som gäller vid inlämningar. 

I vanlig ordning kommer nu julen och strax därefter ett nytt år. Jag och 

styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Ni är välkomna till 
ett nytt spännande frimärksår 2020. 

 Urban Jonsson 
 

Näsbypark Centrum, Täby  

Samlarmässa 14 mars 

kl.10-15 
  

Frimärken, brev, vykort, böcker, 
mynt, prylar, samlarföremål mm 

 
Välkomna 

Norrtälje FK, Norrorts FF och Näsbypark 
Centrum 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A4sbypark_centrum.jpg
http://www.clasohlson.com/se/
http://www.clasohlson.com/se/
https://www.tabycentrum.se/
https://www.tabycentrum.se/


Föreningen firade 50 år den 5 oktober 
Under hösten 1968 träffades några frimärksintresserade herrar i Täby för 
att diskutera bildandet av en lokal förening. Man tyckte det var för långt 

och tog för lång tid att åka in till ”storstans” klubbar. Så kanske låg det 
något i det som en ordförande i en bostadsförening i Ella Gård avslutade 

ett möte med i början på 1960-talet: ”Så vill jag personligen vädja till alla 
som kör bil till stan att hålla så långt till vänster som möjligt så att jag kan 

cykla förbi” 

Föreningen hade sitt introduktionsmöte den 5 maj 1969. 

Under åren har föreningen bland annat arrangerat: 

Norrphil 2004 (nationell utställning), 
Norrphil 2009 (nationell utställning), 

Nordia 2015 och 
Filatelistisk högskola 2017. 

Många av föreningens medlemmar ställde upp som funktionärer på 
Stockholmia 2019, vilket medförde att jubileumsfesten flyttades från maj 

till oktober. 

Festen hölls på Stockholms Golfklubbs restaurang där cirka 60 personer 

hälsades välkomna av Urban Jonsson, vår ordförande. Bland de 
närvarande fanns två personer som också var med på introduktionsmötet 

1969. Det var vår ”nestor” Sören Eklöw, f.d. ordförande och numera 
hedersordförande, som i sitt tal berättade om en omskakande 

frimärksresa till Estland 1994 strax efter Estonia-katastrofen. Den andra 
medlemmen var Per Näsman som sedan många år är ungdomsledare i 

föreningen. I sitt tal nämnde Per att han numera samlar på gäddor på 

frimärken och hoppas kunna få ihop en utställningssamling runt detta. 
Varför då gäddor? Jo han föreslog 

för några år sedan att en av 
ungdomarna skulle börja samla på 

abborrar på frimärken och fick som 
svar att det gör jag om du börjar 

samla på gäddor. Så kan det börja. 

Ytterligare tal hölls, ett uppskattat 

frimärks-quiz genomfördes, ett 
exponat om GOLF (vi var ju på en 

golfklubb) visades och det hela 
avslutades med en trubadur vid 

kaffet. Totalt sett en mycket trevlig 
och lyckad kväll. 

 Christer Samsson 

   

Våra hedersordföranden Sören och Mats i 

livlig diskussion. Mats hustru Kerstin lyssnar 

intresserat. 
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Norrorts Frimärksförening fyller 50 år! 
”Vi har väldigt roligt och vi är fler än 100 medlemmar”, säger vår 

ordförande Urban Jonsson. Han fortsätter: ”I vår klubb finns plats för de 

specialiserade filatelisterna och de som samlar mest ’för skoj skull’ ”. I 
klubben finns också en livaktig ungdomsverksamhet under ledning av Per 

Näsman. 

Vi träffas under vinter, vår och höst varannan måndag i Viggbysalen, 

Södervägen 30 i Täby. Vid sammankomsterna har vi dels en mindre 
klubbauktion, ett närvarolotteri, intressanta föredrag om filateli och kaffe 

och kaka till ett symboliskt pris. Till varje möte kan alla som vill ta med 
eget material för diskussion, byte eller försäljning. 

Klubben anordnar ett par större auktioner under varje säsong. Årligen, 
en lördag i mars månad arrangerar klubben en samlarmässa i Näsby Park 

Centrum. I klubben finns erfarna specialister som hjälper till med 
värdering av samlingar och som kan ge råd hur man kan förfina sin 

samling. 

Frimärkssamlande är mycket mer än avkoppling och ett umgänge mellan 

frimärksvänner. Helt gratis och utan ansträngning får man information 

och kunskaper om historiska och kulturella händelser, geografi och 
mycket annat. Alltså, frimärkssamlande ger mycket allmänbildning 

förutom samlarglädje, avkoppling och trevligt umgänge. 

”Det spelar ingen roll om man är nybörjare eller erfaren samlare. Man är 

alltid välkommen till vår förening”, säger Urban. 

 Ivar Horst 

 

NFF 50 år 
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Finlandssvensk samlarträff 
i Mariehamn 28-29 september 2019 

Varje år arrangeras, på hösten, en samlarträff för de finlandssvenska 
frimärksklubbarna i Finland. Uppdraget roterar mellan 5 klubbar i södra 

Finland, bl a Helsingfors, Åbo och Mariehamn. I år var det Ålands 
Frimärkssamlarförening som stod för värdskapet. Till dessa träffar brukar 

inbjudan också sändas till närbelägna svenska föreningar som Norrort, 
Vallentuna, Norrtälje och Östhammar. 

Vi var 15 medlemmar från de tre första klubbarna + 2 deltagare till som 
styrde kosan mot Mariehamn på morgonen den 28 september. Efter 

båtresa från Kapellskär med gemensam fika ombord, inkvartering på Hotell 

Adlon och en promenad genom stan med lunch var det dags för 
samlarträffen som genomfördes på Ålands Hotell- och Restaurangskola. 

Vi var cirka 50 personer som fick lyssna till Heidemarie Eriksson från 
ÅlandPost som berättade om processen fram till färdiga frimärken och 

presenterade 2020 års utgåvor. Hon visade också förlagor till en del av 
märkena. Därefter var det dags för Richard Bodin att berätta om sin 

samling ”Swedish Armed Forces & Military Volunteers Postal History in War 
and Abroad”. En otroligt intressant samling med massor av unika objekt. 

Ett rent Mecka för den militärhistoriskt intresserade. Samlingen sträcker 
sig från 1500-talet till nutid. Richard är ju dessutom kunnig som få inom 

området. 

Jag själv fick hoppa in och presentera min samling ”Estonians outside 

Estonia 1944-1991” eftersom planerade föreläsaren från postmuseet i 
Tammerfors hade blivit sjuk. Efter det så var det öppet för inlägg och 

kommentarer. 

Det var också ordnat ett par säljbord. Intresset för det som bjöds ut var 
mycket stort och kommersen livlig. 

Under kvällen avnjöts, avslutningsvis, en mycket fin trerätters middag 
skapad av eleverna vid restaurangskolan. 

Söndagförmiddagen innehöll ett besök på Ålands Museum där det visades 
en fantastisk posthorisk samling som donerats till museet. Allt material var 

ordnat kommunvis i ett dussin tjocka album och innehöll frimärken, brev 
och andra försändelser mm. Därefter var det dags att, efter några timmar i 

ett söndagssömnigt Mariehamn återvända till Sverige. 

Det är väldigt trevligt att, på detta sätt, möta filatelivänner från Finland. 

Många fina kontakter har knutits under åren. Det var dessutom i 
Mariehamn, på Mare Balticum 2005, som jag själv ställde ut en samling för 

första gången. 

 Mats Söderberg 

Hedersordf i Norrorts Frimärksförening 

 



  

 

Vi söker med ljus och lykta artiklar 
Till kommande nummer av Norrphil behöver vi artiklar på ½ till 2 sidor. 

Alla medlemmar är välkomna att 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). 

SKRIV OM DU VILL HA KVAR 
NORRPHIL ÄVEN I FRAMTDEN! 
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Sjukhus vid miltärförläggningar 

Då vi har flera f.d. militärer som medlemmar i föreningen kan det vara på 

sin plats att visa några vykort med sjukhus på några militära 

anläggningar. Kommer från min samling med sjukhus i Stockholms län på 

vykort, där jag nu har vykort från mer än 70 olika sjukhus. 

I 1’s sjukhus i Sörentorp 
I området Sörentorp i Ulriksdal uppfördes i mitten av 1940-talet 
kasernbyggnader för Svea livgarde I1 efter ritningar av arkitekt Bertil 

Karlén. Den 21 september 1947 hölls en inflyttningsceremoni i Sörentorp. 
Etablissementet i Sörentorp uppfördes på 1940-talets planering med att 

sprida ut byggnaderna, i syfte att få det se ut som civilbebyggelse. 
  

I samband med den så kallade Mälarkarusellen beslutades att regementet 

skulle omlokaliseras till den egendom som tillhörde Granhammars slott i 
Upplands-Bro kommun. Den 18 april 1970 hölls en avflyttningsceremoni 

och den 30 juni 1970 lämnades Sörentorp officiellt. 
  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 1’s sjukhus i Rissne 

År 1946 påbörjade regementet en omlokalisering till Rissne i Sundbybergs 
kommun, vilken var helt genomförd först 1949. I Rissne förfogade 

regementet över Rissne gård, vilken endast användes som lunchmäss. 
Regementets kaserner på Valhallavägen övertogs av Försvarshögskolan 

och ridhuset liksom gymnastikhallen övertogs av AB Radiotjänst. 

I Rissne flyttade regementet in i ett helt nyuppfört kasernområde, ritat av 

Paul Hedqvist. Sjukhuset låg i kasernområdet mellersta, södra del. 

I Mälarkarusellen beslutades att regementet skulle omlokaliseras till 

Linköpings garnison. Runt 1980 såldes området till kommunen. 
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Kort från början av 1950-talet. Oskrivet och ostämplat; Pressbyrån 713477 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lv 3’s sjukhus i Norrtälje 

Lv 3 bildades då luftvärnet skiljdes från artilleriet och blev eget truppslag 
1942. Förbandet utbildade värnpliktiga och befäl i Stockholm utgående 

från kasernen på Linnégatan 89. Denna var dock hårt sliten och Lv 3 
trångbott. 1952 flyttade Lv 3 till nybyggda kaserner i Norrtälje och antog 

då namnet Roslagens luftvärnsregemente. Den 1 juli 1994 reducerades 

dock regementet till kår och återfick sitt gamla namn Roslagens 
luftvärnskår. Lv 3 lades ner den 30 juni 2000. 

  

  

  

 

  

Kort från början av 1950-talet. Oskrivet och ostämplat; Pressbyrån 713222 

Kort från mitten av 1950-talet. Skrivet och stämplat: Norrtälje 58-07-05; Elliord Mattsson No 30 Ser 24 
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För sjukhuset på ovanstående vykort får jag citera en vän och militär som 

jobbat vid KA1, Oscar Fredriksborg, under många år: 
  

”Det är mycket riktigt gamla sjukhuset och tandläkarkliniken. Den låg till vänster 
på väg ner till färjan vid Oxdjupet där truppservisförrådet låg innan vi lämnade 

Rindö. 
  

När den byggdes eller revs vet jag inte exakt. Men en liknande byggnads historia, 
som var i samma stil och stod bara 300 m därifrån, känner jag till. De kanske har 

följts åt. Den uppfördes i mitten av 1850 talet i Örebro. Flyttades därifrån till 
"Lägret" i Vaxholm. Det är den park som ligger strax före kyrkan till vänster på väg 

in i Vaxholm. Där uppfördes ett av de regementen som flyttades till Vaxholm för 
att förstärka Kastellet under 1880-talet. Ungefär 1895 flyttades sedan byggnaden 
från Lägret och till Rindö. Kanske denna byggnad har samma historia. 
  

Samtliga stenbyggnader på Rindö uppfördes sedan under de första åren på 1900- 
talet.” 

 Fortsättning på sidan 13 

10 

Gamla sjukhuset vid Vaxholms garnison på Rindö 

Kort från början av 1900-talet. Skrivet och stämplat Vaxholm (?) 1945-02-24; Calegi-Vykortslager No. 
4242  
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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/
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Välkommen till vår hemsida www.icastop.com 

Här hittar du nya erbjudanden varje vecka 

     

Gäller endast på Ica Stop 
Giltig t o m 2020-03-31 

Nya sjukhuset vid Vaxholms garnison på Rindö 

Kort från början av 1910-talet. Oskrivet och ostämplat; Imp. S 51068 

Stenhuset som rymde nya sjukhuset uppfördes omkring 1908, byggdes 

till på 1940-talet och byggdes delvis om till kontor i slutet av 2006. 
Sjukhuset är ett ombyggt exempel på Erik Josephsons klassiserande 

putsarkitektur. 
 Hans Magnusson 



 

  

PROGRAM VÅREN 2020 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 2020 ser ut så här: 

13 januari Sten Flinke berättar om att samla och ställa ut helsaker 

 

27 januari Bengt Rudberg berättar om att samla Golf på frimärken mm 
 

10 februari Klubbafton med bättre auktion, loppis  
 

24 februari Storauktion 1 
 

9 Mars Årsmöte - därefter ”Hur värdera samlingar” då Mats inleder 
 

14 mars Samlarmässa i Näsbypark centrum 
 

23 mars Föredrag av Sten Lagerholm om att samla bra stämplar  
 

6 april Föredrag av Jan Ove Brandt om Sveriges militärpost 
 

20 april Storauktion 2 

 
4 Maj Terminsavslutning auktion med utrop 50 kr, lotteri mm 

 
Mötesdagar för Norrorts Frimärksförening hösten 2020 
7 sep, 21 sep, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov, 14 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, Grindtorpsvägen 11, 183 32 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 

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/

