
 

  

Ordföranden informerar  
Denna termin blev kort men hälften av mötena genomfördes och en 

storauktion. Sedan slog coronan till och vi ställde in all resterande 
verksamhet denna termin. Inplanerade föredrag och storauktion 

kommer att läggas in kommande terminer.  

Storauktionen som var planlagd till 20 april flyttas till den 5 oktober. 

Denna auktion är fullbokad med 180 objekt. Ni har möjlighet att lämna 
in till nästa auktion som är planerad till 30 november. 

Vi har nu haft årsmöte och en del nya har valts in i styrelsen. Hur den 

ser ut nu ser ni som vanligt i slutet av tidningen. 

Det vi inte kan göra nu är att ta emot samlingar för avyttrande. Det får 

bli höstens verksamhet så att vi får en bra storauktion i november.  

Nu har ni alla möjlighet att gå igenom album, lådor mm som köpts 

under åren men blivit stående i någon garderob motsv. Det kan dyka 
upp rariteter som har ett värde för era samlingar eller kan inbringa en 

slant vid någon auktion. 

Redaktörens sökande efter artiklar till vår tidning är mycket magert. Nu 

har ni möjlighet att skriva till kommande nummer. Det behöver inte 
vara något särskilt utan skriv t.ex. om ert eget samlande eller något 

speciellt märke ni gillar. 

Styrelsen hade ett möte inplanerat den 27 april. Detta möte 

genomfördes via mail eftersom vissa beslut måste tas innan nästa möte 
i september. Ett beslut som togs är att konstituera den nya styrelsen. 

Ni kan se den i slutet av tidningen. 

Resan som är inplanerad till Estland kan komma att ställas in. När vi vet 
kommer alla som anmält sig att kontaktas. 

Nu kommer en sommar som inte liknar någon annan. Då huvuddelen av 
NFF-medlemmar är i riskzonen så får vi hoppas på att restriktionerna  
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lättas något. Det är inte så kul att sitta hemma och inte få träffa några 

vänner och släktingar.  

Jag och styrelsen önskar alla en bra sommar i det trängda läget samt att 

alla är välkomna till höststarten den 7 september om coronan så tillåter. 

 Urban Jonsson 
 

Oscar ll samlare på 1970 talet 
Den 12 maj 1975 publicerade Expressen en artikel med två Oscar ll 

märken som redan då var rariteter. Ett med en lyxstämpel och ett med 
den felaktiga färgen brun i stället för grön. 

Stämpeln på Oscar ll från Bondersbyn i Norrbotten hade ett 
försäljningspris på 286 kr. Det bruna 5 öres Oscar ll hade ett utropspris på 

35 000 kr. Detta utropspris bör i dag vara kring 50 000 kr. 

 

Vad har dessa märken för katalogvärde i dag 2020? 

Bondersbyn är i Facit Postal noterat till 2000 kr. 

Den bruna 5 öringen är i Facit noterad till 60 000 kr. Då det finns få kända 

5-öringar så torde priset bli mycket högt på en auktion. 

Uppmaning till alla i NFF kolla era stämplar och färger på era Oscar ll 

märken. 

 Urban J 
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 Att ta hand om en inlämning 

och göra den försäljningsduglig  
Inledning 
Föreningen får årligen uppdrag från privatpersoner, eller släktingar till 
avlidna medlemmar, förfrågan om att sälja eller på annat sätt avyttra 

samlingar (frimärken, brev, vykort). Inte minst sker detta i anslutning till 
samlarmässan i mars varje år. Vårt sätt att hantera anförtrott material 

bidrar väsentligt till föreningens goda rykte.  Provisionen som föreningen 
får är en förutsättning för vår verksamhet. Det är således betydelsefullt 

att varje försäljningsuppdrag hanteras väldigt seriöst. 

Det finns därför några viktiga grundregler för hanteringen: 
1. Det hela sköts på förtroendebasis. Det innebär ett minimum av 

administration. 
2. Föreningen tar emot materialet ”as is”. Vi preparerar det hela för 

försäljning efter bästa förmåga. 
3. Föreningen söker ”rätt kund”. Det innebär i nuläget fyra 

huvudalternativ – våra kvällsauktioner – våra storauktioner – att 
material lämnas till auktionsföretag – på samlarmässor (motsv) eller 

till köpare med särskilt samlingsområde och i dessa fall till fast och 
överenskommet pris. Då krävs en ”second opinion” på prissättning. 

4. För det material som vi säljer i egen regi debiterar vi 10 % av 
försäljningssumman i provision. 

5. Ingen medlem får köpa något ”i förtur” eller, under prepareringen, 
plocka ut något material.  

6. Vi vill ha tid på oss för att hitta ”rätt köpare”. 

7. Ägaren till materialet får oftast redovisning efter hand om det 
handlar om mycket material. Annars blir det ett redovisningstillfälle, 

när allt material försålts.  

Det är viktigt att anförtrott material prepareras så att det blir attraktivt. 

Det medför att man behöver ha kataloger, instickskort mm tillhanda när 
man tar tag i en samling. 

Allt anförtrott material SKA märkas med ägare. Det sker lämpligen med 
en etikett som anger ägarens initialer.  

Det är viktigt att förstå att det inte finns ”rätt” och ”fel” här. Det handlar 
väldigt mycket om känsla. Nedanstående rekommendationer ska således 

hanteras med visst omdöme och viss eftertanke. 

Inledande genomgång av ett material 
Börja med att skaffa Dig en överblick över materialet. Är det album-

samlingar, mycket löst material, mycket dubblettmaterial, postfriska 
märken o s v. Olika slags material måste hanteras lite olika. 

Finns det något som ”sticker ut”? Fundera på att lägga det åt sidan för 
försäljning som ”singlar”. 

För singelobjekt, serier och enstaka brev som ska säljas via Philea krävs 
att det går att sätta ett utgångspris på minst 300 kr. För samlingar, loter 
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och partier krävs att det går att sätta ett utgångspris på minst 500 kr, 

helst från 700 kr och uppåt. Överväg att plocka ut sådant material för 
särskild försäljning. Övrigt säljs på våra storauktioner eller våra mötes-

kvällar. 

Därefter är det dags att strukturera materialet för att göra det attraktivt 
för presumtiva kunder. 

Hantering av olika slags material 
Albumsamlingar 

Identifiera lämpliga albumsamlingar. Finns det dubblettmaterial (motsv) 
från samma samlingsområde; försök hitta sådant som kan fyllas på i 

albumen. 

Se efter om det finns dyrare märken som man kanske bör plocka ut och 
sälja som singlar. Det kan handla om dyrare märken (250 kr och uppåt 

enligt katalog) eller äldre märken med prakt- eller lyxstämplar (främst 
Sverige).  

Intressanta samlingsområden är, för närvarande, bl a Sverige, Island, 
Storbritannien, Brittiska kolonier, USA, Kina (särskilt de tidiga utgåvorna 

efter 1949), Grönland, Ryssland/Sovjet (fram till 1940), Estland (- 1940), 
Lettland (- 1940), Litauen (- 1940). 

Lådor med diverse material 
Denna typ av lådor bör man gå igenom tämligen noggrant och sorteras 

upp i olika objektkategorier.  

Ofta finns där bättre singelmärken eller serier som bör hanteras separat.  

Vidare kan där finnas bältesspännarmaterial och annat som bör sorteras 
undan för särskild försäljning. Detta material monteras på Visir-blad eller 

på instickskort. 

Mycket material kan vara av massvarukaraktär eller rent dubblettmaterial. 
Av detta görs lämpligen ”fyndlådor” som åsätts ett rimligt pris eller får bli 

auktionsmaterial med ett lågt utropspris.  

Har man albumsamlingar parallellt med lådmaterial bör man undersöka 

om samlingarna kan kompletteras ur lådmaterialet. Man kan också 
överväga om man ska skapa en liten samling på Visir-blad eller i ett tomt 

insticksalbum av lådmaterial. 

Partier med motivmärken/motivmaterial 

Det här gäller både om det finns mycket motivmaterial i insticksböcker 
och/eller materialet finns i kuvert, i form av FDC mm. Att bara låta det 

vara innebär i de flesta fall sämre möjligheter för avyttring till hyggliga 
priser. Montera helst materialet i instickböcker eller på Visir-blad så den 

presumtive köparen kan se materialet.  

Dublettpartier i kuvert 

Svenskt material kan innehålla fina stämplar. Gör nedslag i materialet och 

se vad som går att finna. Har man albumsamlingar parallellt med 
dubblettpartier i kuvert bör man undersöka om samlingarna kan 

kompletteras ur dubblettpartiet. Se också efter om det går att göra 
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”småsamlingar”, antingen landsvis eller temavis, ur dubblettmaterialet. 

Det kräver en del jobb men kan vara lönsamt såväl för ägaren som för 
föreningen. Ha gott om visirblad!  

Dubblettpartier/Samlingar i insticksalbum 

Gå igenom insticksalbumen och se efter om det kan finnas goda singel-
objekt i albumen. Om inte – föreslå ett lämpligt pris för albumet ”as is”.  

Svenska brev 
Svenska brev kan vara av intresse om de är riktigt gamla (ringtyp och 

äldre), särskilt om de är sända till utrikes adress. Även andra brev kan 
vara intressanta som singlar eller i småposter. 

Facit Special och Postal är utomordentliga hjälpmedel. Man behöver inte 
nödvändigtvis ha senaste utgåvan av boken.  

I övrigt kan svenska brev buntas ihop i lämpliga buntar för försäljning på 
våra egna auktioner eller på samlarmarknad. 

Utländska brev 
Utländska brev kan vara intressanta. Här gäller det att fråga kamrater 

som kan ha kunskap om brev.   

Övriga utländska brev buntas lämpligen ihop för våra auktioner eller för 

samlarmarknad. 

Vykort 
Vykort kan vara intressanta. Här gäller det att fråga kamrater som har 

kunskap om vykort. 

Moderna vykort i färg (särskilt från utlandet) är i princip osäljbara. Övriga 

vykort buntas lämpligen i partier om cirka 100 st för våra auktioner eller 
för samlarmarknad. 

FDC 
Svenska FDC är i princip osäljbara. De enda FDC som kan vara eftersökta 

är från 2000 och senare, samt gamla FDC. Kontrollera mot 
referensmaterial (finns på DVD-skiva) 

FDC säljs som partier på samlarmässa (motsv). 

Singelobjekt 

Singelobjekt är alltid intressanta. Dessa bör monteras på instickskort samt 
förses med en märkning som anger land, katalognummer samt 

katalogvärde. Är det en variant så bör även det anges på etiketten. 

Miniark hanteras som singelobjekt. 

Stämplade svenska singlar från vårt närområde och från Roslagen har 

särskilt intresse. Se Facit Postal. Skillingar (alla nordiska länderna) samt 
de första två-tre seriernas märken därefter (förutom det vanliga 

brevportot – i Sverige 12 öre blå) kan oftast göras till singelobjekt, givet 
att kvaliteten är OK. Se upp med reparationer på skillingarna.  

Se också upp med frimärken från Förbundsrepubliken Tyskland. Där finns 
många dyrare märken/kombinationer även bland sådant som ser trivialt 
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ut. Särskilt gäller det vågräta par av bruksfrimärken från 1950- och 1960-

talet. 

Dyrare singlar bör äkthetsgranskas, efter samråd med ägaren/inlämnaren. 

Det finns gott om falsifikat. Betr. utländska märken, se efter om det finns 

”falskvarning” i Michel. 

Singlar säljs normalt via Philea eller på våra storauktioner. 

Nominalvara 
Svensk nominalvara går att sälja till Philea (dom betalar 30% av 

frankeringsvärdet, givet att det är vettiga valörer för deras användning) 
alternativt sälja till mindre företag, föreningar mm. Det finns dessutom en 

frimärkshandlare i Bollnäs som köper upp nominalvara (f n bara valörlösa 
”Sverige Brev”).  

Det går också att göra auktionsobjekt till Philea med nominalvara. Då bör 
ingående frankeringsvärde ligga över 7000 kr (blir ett utgångspris på 

auktionen på 2000 kr). Man kan slå ihop nominalvara från flera inlämnare 
till en auktionspost. Notera dock vem som lämnat in vad. 

Nordisk nominalvara kan man göra auktionsobjekt av. Förutsättning 
beträffande Finland (Åland) är att det rör sig om €-valörer. Utländsk 

nominalvara i övrigt (utom UK) är i princip osäljbar. Sådant material säljs 

därför som parti (se ovan). Nordisk nominalvara hanteras som svensk 
nominalvara. Marknadspriset ligger på cirka 10-20% % av 

frankeringsvärdet.  

Svenska rabattmärken 

Dagspriset för svenska rabattmärken (1979-1990) ligger på cirka 150 
kr/häfte. Lösa rabattmärken paketeras 20 st i ett pergamynkuvert och 

betingar då, i princip, samma pris som ett häfte. 

Frimärken till våra ungdomar 
Vi har en egen ungdomsgrupp i NFF. Dessutom hjälper vi, sedan några år, 

även en grupp i Bergshamraskolan (Solna) och en grupp i Akallaskolan. 
Tar du emot en inlämning till klubben, fråga alltid inlämnaren och det är 

OK att ge bort material till våra ungdomsgrupper om du bedömer att 
ingen vuxen samlare tros vara beredd att betala något för materialet. Om 

du får sådant medgivande, tag då kontakt med Per Näsman (vår 
ungdomsledare) som även förmedlar material till de andra grupperna. 

Att sälja på Internet 
Det vanligaste försäljningssättet på internet är via Tradera. För att kunna 
sälja där måste man vara registrerad som medlem. Vill du sälja inlämnat 

material på Tradera, se till att det är OK från ägaren. Kom ihåg att 
Tradera tar ca 10 % i försäljningsavgift förutom de 10 % som föreningen 

ska ha som provision. 

Att läsa mer 
En mer fullständig PM med anvisningar och råd om det här finns på föreningens 
hemsida. Den här artikeln är ett utdrag från denna PM. 

 Mats S 
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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 är välkomna att komma in med texter. 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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Några vykort med reflexioner från den 

stad jag växte upp i under 40-50 talet. 
Strängnäs var en skolstad med högre allmänt läroverk, flickskola och 

seminarium för blivande småskollärare m.fl. utbildningsområden. Den var 
även en Garnisonsstad med regementet P 3 senare P 10. Även ett stort 

Strängnäs hospital fanns på närmaste ön, Tosterö. Strängnäs har även 
historiskt varit en plats för kyrkan, kungligheter samt sjöfart på Mälaren. 

 

En placering av 

Strängnäs på kartan 
där den ligger söder 

om Mälaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadens vy 
domineras av 

domkyrkan och 
väderkvarnen. På 

kortet kan ses 
biskopsgården längst 

till vänster. 
Rektorsgården det 

gråa huset med 
flaggan. 

Roggeborgen, det 
röda huset framför 

kyrkan, där Gustav 

Wasa 1523 utsågs till 
kung av Svea rike. I denna borg gick jag under min tid på realskolan i 

Strängnäs. Då vi var kompis med kyrkvaktmästaren fick vi ofta följa med 
upp i kyrktornet och njuta av utsikten. Tornet var på helger öppet för 

allmänheten men stängdes då rökförbudet i tornet inte respekterades.  
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Ångbåtsbryggan i 

Strängnäs som fram 
till 60 talet var 

trafikerad med gods- 

och passagerarbåtar 
från flera ställen i 

Mälaren. Den var 
även en bra plats att 

fiska abborre och 
gädda från vilket vi 

unga ofta gjorde. Då 
vattnet var mycket 

förorenat runt staden 
så var det inte bra 

att äta fisken. Från bryggan utgick båtar till öar där vi kunde bada och 
lära oss simma. 

Några vyer från 
Strängnäs där 

Trädgårdsgatan var 

den stora 
genomfartsleden. På 

40 talet fanns ingen 
asfalt utan grusvägar 

var vanligast. Huset 
till vänster är 

stadens Tingshus. 

 

 

 

Ett kort som visar det 
andra landmärket 

kvarnen. Den var i 
bruk under 50 talet. 

 Urban J 
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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! 
 7 
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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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Hyllning till ett frimärke 
Helsidesreklam i SvD den 5 mars 1974 från Bergvik och Ala. 

 

 

 

 

 

Nu i år 1874. 

Ibland finns det anledning att se tillbaka. Speciellt om det som hände har betydelse för 

dagens verksamhet – och morgondagens. 

För oss är det ett sådant år i år. NU vill vi minnas 1874. Det var det året som ingenjör 

Carl Daniel Ekman, efter ett idogt forskningsarbete, lyckades få igång en fabrikation av 

sulfitmassa med magnesium som bas i kokvätskan. Det skedde i Bergvik, väster om 

Söderhamn i Hälsingland. Det var visserligen fråga om en liten produktionsenhet, men 

den kom att bli inledningen till en ny epok i papprets historia. En världsindustri hade 

fötts. I Sverige. Pionjärfabriken drevs till 1897. 

En ny sulfitfabrik uppfördes i Bergvik år 1902. Bl.a. av kostnadsskäl har den arbetat med 

kalcium som bas. 

Långt driven kemikalieåtervinning och annan väsentlig teknisk utveckling har möjliggjort 

att man återigen med fördel kan tillverka sulfitmassa på magnesium-bas. Metoden 

medför också att utsläppen av kemikalier till luft och vatten reduceras betydligt. 

Därför bygger vi nu om sulfitfabriken i Bergvik till denna metod. Cirkeln är sluten. 1874 

är här igen . . . 

  

Välkommen till vår hemsida www.icastop.com 

Här hittar du nya erbjudanden varje vecka 

     

Gäller endast på Ica Stop 
Giltig t o m 2020-09-30 
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PROGRAM HÖSTEN 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 hösten 2020 ser ut så här: 

4-6 sep Nordia 2020 i Malmö 

7 sep Föredrag av Per Näsman: Motivsamling 

21 sep Föredrag av Staffan Lagergren: Ortstämpeldatabas 

5 okt Storauktion 1 

19 okt Föredrag av KF Ingemarsson: Ryska härjningar i 

Roslagen 

2 nov Bytesdag, loppis och stor klubbauktion 

14 nov Samlarmässa Näsby Park Centrum 

16 nov Föredrag av Philea kring avyttrande av samlingar, 
registrering, prissättning, kvalitetskontroll mm 

30 nov Storauktion 2 

14 dec Terminsavslutning med förtäring och lotteri. Auktion med 
utrop på minst 50 kr. 

 

Mötesdagar 2021 
Våren: 11 jan, 25 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mar, 13 mar samlarmässa, 

22 mar, 12 apr, 26 apr och 10 maj. 
Hösten: 6 sep, 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov och 13 dec. 
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NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING 
c/o Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 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, medlemsregister och nya medlemmar 
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 
Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby, tel: 076-040 02 95 

Kassör och ansvarig för storauktioner 
Lennart Lundh, Grindtorpsvägen 11, 183 32 Täby, tel: 073-654 69 87 

Klubbmästare 
Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel: 070-495 14 44 
Bo Jonsson, Lövbrunnavägen 13, 187 53 Täby, tel: 070-768 88 23 

Värdering av inkomna samlingar 
Jan-Ove Brandt, Ripstigen 1, 170 74 Solna, tel: 070-547 15 35 

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 
Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna, tel: 070-570 14 15 
Pentti Köhli, Löglaviksvägen 21, 761 12 Bergshamra, tel: 070-496 92 73 

Revisorssuppleant 
Peter Hlawatsch, Södervägen 16B, 183 69 Täby, tel: 070-876 84 01 

Valberedning 
Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel: 076-015 86 23 
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NORRPHIL 

Medlemstidning för Norrorts Frimärksförening 

Redaktör: Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna 
Telefon: 073-394 55 66 

Ansvarig utgivare: Urban Jonsson 

Norrphil 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) 

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/

