
 

  

Specialnummer under Coronapandemin 
Under tiden FHM’s råd och regeringens riktlinjer gör det omöjligt för oss 

att träffas på vanliga fysiska möten kommer vi ge ut extranummer av 
Norrphil ungefär en gång i månaden. Håll till godo. 

Har du något du vill bidra med är vi tacksamma. 

Vill passa på att hemsidan fåt några nyheter – båda hittar du i tabellen 

till höger på hemsidans öppningsbild: 

1. Aktuellt från föreningsverksamheten med lite Coronaspecial 

2. Medlemssida med köp-/säljannonser 
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Att sälja på Tradera 

erfarenheter, tips och trix 

Jag har, under mer än 10 år, sålt filatelistiska objekt och vykort på 

Tradera. Det är ganska enkelt att göra det men det kräver lite mer 
arbete än vad man tänker sig. Jag ska därför berätta hur jag gör samt 

ge lite tips och trix. 

Att sälja på Tradera kräver att man har ett konto där (www.tradera.com 

). Det tar cirka 5 minuter att ordna till. Du måste skapa ett alias under 
vilket du uppträder som säljare (och köpare också, för den delen). 

Sedan är det bara att sätta igång. 

Först av allt – det går inte att sälja utan bra bilder. Varje objekt måste 

scannas. Det gäller även samlingar och partier. Kom ihåg att du kan ha 
upp till 5 bilder i en annons utan att det kostar något extra. Har du en 

samling eller ett parti så skapa upp till 5 bra bilder. Jag monterar på 

visirblad innan jag scannar. 

Gör en bra beskrivning av objektet. Lyft fram det som du vill att 

spekulanten ska lägga märke till. Det kan vara stämpel, centrering, fint 
skick på ett brev, något i bilden på ett vykort eller vad det nu kan vara. 

Kunden ska lockas titta på just ditt objekt. 

http://www.tradera.com/


 

  

Att sätta ett utgångspris är vanskligt. Sätter du för högt så avskräcker 

du potentiella köpare. Det finns dom som alltid sätter 1 kr som 
utgångspris och hoppas på att marknaden sätter rätt pris. Gör inte det. 

Jag sätter alltid minst 10 kr som utgångspris. 

Man måste komma ihåg att Tradera tar en avgift om 10 %, dock alltid 

minst 3 kr för ett sålt objekt. Sätt ett rimligt, men lågt, utgångspris. 
Ibland kan det rusa iväg alldeles väldigt, särskilt om det är två 

spekulanter som absolut ska ha ett visst objekt. För en månad sedan 
hade jag ett förfilatelibrev stämplat i Tierp 1841. Satte 30 kr som 

utropspris. Två köpare slogs om brevet och det slutade på 1100 kr. 
Köparna kom från samma frimärksklubb visade det sig. 

Sätt alltid 14 dagar som tid för auktionen. Och se till att auktionerna 
går ut gärna en söndag eftermiddag. Det brukar vara lönsamt. Om du 

får osålda objekt, lägg gärna in dom en gång till. Överraskande många 
objekt säljs vid en andra auktion. 

När auktionerna avslutas så ska objekten skickas till köparna. Det är 

först nu som köpare och säljare får reda på varandras identitet. 
Utforma ett enkelt följebrev där du tackar för affären och för in 

eventuella betalningsanvisningar. Jag brukar skicka objekten omgående 
efter avslutad auktion, utan att invänta betalning. Mer än 80 % av alla 

köpare har betalt inom ett dygn. Swish är väldigt bra att ha. Om en 
köpare handlar för mer än 500 kr brukar jag ringa upp vederbörande 

för att fråga om försändelsen ska gå som Rek, för säkerhet skull. Detta 
är uppskattat. 

Försök få tag i ett nominalparti med svenska frimärken att ha som 
frankering när du ska skicka ut sålt material. Att frankera för 12 kr och 

bara ha betalt cirka 4 kr för frimärkena är en icke försumbar bonus. 

Lägg in en automatisk feed back på köpare som utlöses så snart 

vederbörande betalt sitt objekt. Det sparar en hel del jobb. Du kommer 
också att få feed back från köparen på dig som säljare. Var rädd om 

detta. Dålig feed back är aldrig bra. 

Varje månad får du en faktura på försäljningsavgifter från Tradera. Den 
kommer som ett mail och kan betalas via Swish. Jätteenkelt. Men kom 

ihåg att inte lägga ut mer än 100 objekt per kalendermånad. Då slipper 
du avgifter för osålda objekt, vilket du annars åker på.  

Så är det bara att sätta igång. Försök inte sälja rent skräp. Det går inte. 

 Lycka till 

  Mats Söderberg 
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Bra frimärkssidor på Internet 

Här är några bra sidor för oss filatelister på Internet. 

En sida jag ofta går till är https://colnect.com/sv/stamps. Där kan jag hitta 

hela världens frimärken! Startsidan ser ut så här: 

 

Samlar jag annat än frimärken finns det mycket att välja på: 

 

 

Nästa sida jag använder parallellt med ovanstående är 

https://www.stampworld.com/sv/. Startsidan ser ut så här: 

 

 

 

 

 

  3 

https://colnect.com/sv/stamps


 

 

För danska märken använder jag mig av http://porsgaard-larsen.com. 

Startsidan se ut så här: 
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De har inte bara Danmark, men det är för detta jag använt deras sida. 

Andra länder: 

 

Har du några favoritsidor på Internet dela detta med oss andra! 

 Hans Magnusson 

Bridge of the Americas 
är en bro som korsar Panamakanalen vid dess mynning mot Stilla Havet. 
Bron är en fackverksbåge med inhängt mittspann. Konstruktionen är sådan 

att de horisontella krafterna vid bågarnas nedre del tas upp i brodäcket och 
inte, som ofta, av grundläggningen. 

Bron, som tidigare hette Thatcher Ferry Bridge, invigdes 1962 och var 
den första fasta förbindelsen över kanalen. Namnet Thatcher är efter en 

amerikansk kongressman som varit mycket engagerad i brons tillblivelse. 

När Panama fick egen kontroll över kanalen år 1969 ändrade man namnet 

till Bridge of the Americas. 

Trafiken över bron ökade snabbt och en andra fast förbindelse, Centennial 

Bridge, öppnade 2004. Centennial Bridge är en snedkabelbro.  

Mellan åren 1904 och 1978 gavs frimärken 

ut med beteckningen Panama Canal Zone 

och senare Canal Zone. I samband med 
Thatcher brons invigning 1962 gav man ut 

ett minnesfrimärke som avbildade bron och 
landskapet omkring.  

Märket trycktes i ark med bron i en silvrig 
färg.  Genom misstag släpptes ett ark iväg 

utan att bron hade tryckts på märket. Man 
försökte då trycka en större upplaga av 

feltrycket med syfte att göra feltrycket 
mindre värt. Brofrimärket, utan bro, är idag 

trots det värderat till många tusentals dollar.  

 Staffan Lagergren 
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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: christersamson@gmail.com 

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 

 

 

 

NORRPHIL 

Medlemstidning för Norrorts Frimärksförening 

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

Ansvarig utgivare: Urban Jonsson 

Norrphil utkommer minst 2 gånger/år. 

Under Coronapandemin kommer det komma ut extranummer! 

Välkommen med bidrag till innehållet i tidningen. 

Besök gärna vår hemsida: www.norrphil.se 

Normal föreningslokal: Viggbysalen, Södervägen 30, Täby 

Corona-lokal: Tibble gymnasiums matsal 
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