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Välkommen till 

NorrPhil 2022 

NorrPhil 2004, NorrPhil 2009 och Nordia 2015 – tre utställningar anordnade av Nor-

rorts Frimärksförening i Täby. 

Nu är det dags igen, för mig, att hälsa dig välkommen till NorrPhil 2022, en nation-

ell och regional frimärks- och vykortsutställning som genomförs 4-6 mars 2022. 

Den här gången äger utställningen rum i Tibble Gymnasium, bara 150 m från Täby 

Centrum, som är ett av landets största köpcentra. Vi är dessutom i en kommun 

med gamla historiska anor, exempelvis alla runstenar från vikingatiden och Alber-

tus Pictors fantastiska måleri i Täby kyrka. Det finns således även goda skäl för 

närstående att följa med till Täby under utställningshelgen. Stockholms city, med 

allt vad det innebär, ligger bara drygt en kvarts timme bort med Roslagsbanan. 

Utställningen omfattar cirka 350 ramsidor med alla vanliga utställningsklasser. 

Vi ser verkligen fram mot att få möta dig som ställer ut, och dig som besöker oss, 

efter en lång period med covid 19, som legat som en våt filt över all föreningsverk-

samhet. Det är få saker, för en frimärks- eller vykortssamlare, som ger så mycket 

som att studera andras samlingar och samtala med utställarna. 

Äntligen 

  kan vi träffas och umgås, utbyta erfarenheter, lyssna till intressanta föredrag och 

shoppa loss hos våra deltagande handlare och postföretag 

 kan vi få ny inspiration till vårt eget samlande 

 får vi chansen att titta på några riktiga toppsamlingar samt några alldeles speci-

ella filatelistiska objekt i världsklass 

Vi vill också försöka locka nya utställare genom en särskild debutantutställning, där 

utställaren disponerar en ram = 16 blad i format A4. De få och enkla reglerna för 

denna utställning framgår av specialreglementet, avsnitt 4 C. Vi hoppas att många 

vill ta chansen att pröva på det roliga med att visa vad man har och vad man kan. 

Tillsammans med deltagande utställare, handlare, riksföreningar och postföretag så 

skapar vi ett fullmatat program med olika aktiviteter. Filateli och deltiologi är så 

mångfacetterat att det finns många trådar att dra i. Vi hoppas att det kommande 

programmet innehåller godbitar för alla. 

Som du förstår är inte alla bitar på plats ännu. Håll dig uppdaterad genom att då 

och då titta på vår hemsida www.norrphil2022.se. 

Varmt välkommen till Täby och NorrPhil 2022 

Mats Söderberg 

Ordförande i utställningskommittén  







Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB 

Humlegårdsgatan 13, 3 tr 114 46 Stockholm 

Telefon: +46 8-661 74 50 | E-post: info@frimarkshuset.se 

www.frimarkshuset.se 

 

  

Unikt brev till Mallorca 

Ett av svensk filatelis vackraste klassiska brev 



NorrPhil 2022 
Fakta 

NorrPhil 2022 är en 
Nationell- och Regional Frimärks- och Vykortsutställning 

som arrangeras av Norrorts Frimärksförening  i samverkan med andra 
Stockholmsföreningar inom Sveriges Filatelistförbund. 

Utställningen äger rum den 4-6 mars 2022. 

Utställningens öppettider 

4 mars 10:00 – 18:00 
    (invigning sker 11:00) 

5 mars 10:00 – 17:00 

6 mars 10:00 – 15:00 

 

Utställningen är godkänd av Sveriges Filatelistförbund (SFF). För ut-

ställningen gäller Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, god-

kända av Sveriges Filatelistförbund (SFF) eller Sveriges Frimärks-

ungdom (SFU) samt detta specialreglemente som är godkänt av SFF 

Utställningskommitté. 

Tibble Gymnasium lätt att nå 

 Tibble Gymnasium är lätt tillgängligt med buss eller Roslagsbana 

och bil 

 Utställningshotellet ligger på promenadavstånd från Tibble Gymna-

sium 

 Goda parkeringsmöjligheter både vid hotell och utställning 

 Vill man se annat finns kulturskatter inom kommunen! 

Adress 

Tibble Gymnasium 
Attundavägen 1 
Täby  

NorrPhil2022.se  





Specialreglemente för NorrPhil 2022 

NorrPhil 2022 är en nationell och regional frimärks- och vykortsutställning 
som arrangeras av Norrorts Frimärksförening org nr 816000-2666. Utställningen 
äger rum den 4 – 6 mars 2022 i Tibble Gymnasium, Attundavägen 1, Täby. 

Utställningen är godkänd av Sveriges Filatelistförbund (SFF). För utställningen gäl-
ler Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-
förbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente 
som är godkänt av SFF, Utställningskommittén. 

1. Öppettider 

Fredagen den 4 mars 10:00 – 18:00. Officiell invigning sker 11:00.  
Lördagen den 5 mars 10:00 – 17:00.   
Söndagen den 6 mars 10:00 – 15:00 

2. Utställningsledning 

Ordförande i utställningskommittén: 
Mats Söderberg 
Ellagårdsvägen 135, 187 35 Täby 
070-733 04 80 
E-post: matssoderberg@outlook.com 

Utställningskommissarie: 
Jan-Ove Brandt 
Gersillagatan 30, 736 30 Kungsör 
08-85 48 98 
E-post: janove.brandt@outlook.com 

Juryns ordförande 
Richard Bodin 
Vitnäsvägen 19, 142 42 Skogås 
070-425 50 02 
E-post: fnpost@hotmail.com 

Sveriges Filatelistförbunds represen-
tant: 
Cajsa Ojakangas 
Hjärnegatan 6, 112 29 Stockholm 
070-413 43 77 
E-post: cajsa_hilm@hotmail.com 

Sveriges Frimärkshandlareförbunds 
representant: 
Christer Svensson 
c/o Philea AB, Svartensgatan 6, 116 20 
Stockholm 
08-640 09 78 
E-post: christer@philea.se 

Sveriges Frimärksungdoms repre-
sentant: 
Per Näsman 
Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna 
070-570 14 15 
E-post: per.nasman@nasman.se 

Utställningens postadress: 
NorrPhil 2022 
c/o Mats Söderberg 
Ellagårdsvägen 135 
187 35 Täby 

Utställningens hemsida: 
www.norrphil2022.se 

3. Reglementen 

Vid utställningen tillämpas Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, god-
kända av Sveriges Filatelistförbund (SFF) eller Sveriges Frimärksungdom (SFU). Be-
dömningarna sker enligt Sveriges Filatelistförbunds juryreglemente, FIP:s bedöm-
ningsreglementen/riktlinjer samt FEPA-reglementet för Open-exponat. Enramsex-
ponat samt exponat omfattande två eller tre ramar bedöms enligt det svenska be-
dömningsreglementet. Reglementena finns tillgängliga via SFF:s hemsida, sff.nu. 

4. Kvalificerade exponat 

4 A. Nationell utställning 

Exponat som anmäls till nationell utställning skall vara kvalificerade enligt svenska 
kvalificeringsregler (alternativt motsvarande regler i annat FIP medlemsförbund).  



För mästarklassen gäller: 

Till mästarklassen hänförs exponat som erhållit tre guldmedaljer i bedömningsklass 
vid nationell utställning, alternativt tre guldmedaljer/stora guldmedaljer vid nordisk, 
FEPA- eller FIP-utställningar, under de tio kalenderår som föregår utställningsåret. 
Nationella och internationella medaljer kan i detta avseende inte kombineras för kva-
lificering till mästarklassen. Endast en guldmedalj/stor guldmedalj får räknas per ka-
lenderår. Enramsexponat som uppfyller dessa kvalificeringskrav kan också tävla i 
mästarklassen. 

Uteslutna från deltagande i mästarklassen är exponat som under de tio kalenderår 
som närmast föregår utställningsåret tidigare vunnit mästarklassen vid nationell, 
nordisk, FEPA- eller FIP-utställning.  

För svenska seniorutställare i övrigt gäller:  

För att få delta i bedömningsklass 2–9, 12B och 13B måste ett exponat ha erhållit 
minst 65 poäng vid regional utställning. Exponat som ställts ut vid regional utställ-
ning i Danmark (även klubbutställning) eller Norge, eller vid nationell utställning i 
Finland eller Island, får tillgodoräknas erhållen bedömningspoäng (minst 65 poäng). 
Exponat som ställts ut vid nationell utställning i annat land där Sverige haft sam-
ordnare och där uppnått minst 65 poäng får likaledes tillgodoräknas resultatet. 

För svenska ungdomsutställare gäller: 

För att få delta i bedömningsklass 11, 12A och 13A måste ett exponat ha erhållit 
minst 50 poäng vid regional utställning. 

I litteraturklassen krävs ingen tidigare kvalificering. 

4 B. Regional utställning  

Den regionala utställningen är öppen för exponat som tidigare inte ställts ut samt för 
exponat som tidigare ställts ut utan att ha uppnått 65 poäng.  

4 C. Debutantutställning 

Parallellt med den nationella och regionala utställningen inbjuder vi till en debutant-
utställning för dig som aldrig ställt ut vare sig nationellt eller regionalt som vuxen ut-
ställare. Deltagandet är kostnadsfritt och reglerna för deltagande finns här nedan: 

1. Utställaren ska vara verklig debutant, d v s har inte ställt ut tidigare vare sig på 
regional eller nationell nivå som vuxen utställare. 

2. Utställaren disponerar en ram (16 blad format A4). 
3. Utställaren är ägare till visat exponat. 
4. Exponatet visas som papperskopior. Exponatet monteras på särskilda pappskär-

mar. 
5. Originalet lämnas till utställningsledningen och förvaras där för att vidimera au-

tenticiteten. 
6. Bedömning kommer att göras av en erfaren utställare och gå ut på att ge råd och 

tips för att utveckla exponatet till ett treramars exponat för deltagande i regional 
utställning. Ingen poängsättning ska ske. 

Utställaren ska vara medlem i lokal förening ansluten till, eller associerad med, SFF 
men behöver inte själv vara medlem i SFF. Medlemskapet ska styrkas vid anmälan. 

5. Utställare 

Utställningen är öppen för medlemmar i Sveriges Filatelistförbund (SFF) och Sveriges 
Frimärks-ungdom (SFU) samt i övriga filatelist-förbund i Norden och av dessa er-
kända ungdomsförbund. För att ställa ut i Open-filateli krävs dock inget medlemskap 
i nationell filatelistorganisation. För deltagande krävs, utöver vad som angivits ovan, 
att utställar- och ramavgifterna som regleras i detta specialreglemente är erlagda 
samt att exponatet är försäkrat genom utställarens försorg. 



6. Kvalificering till andra utställningsnivåer 

6 A. Den nationella utställningen är kvalificerande för anmälan till nordiska 
och av FIP eller FEPA godkända internationella utställningar. 

6 B. Den regionala utställningen är kvalificerande för anmälan till nationell 
utställning i Norden. 

7. Anmälan 

Anmälan om deltagande ska vara NorrPhil 2022 tillhanda senast 14 november 2021. 
Anmälan sker på särskild blankett som bifogas detta specialreglemente. En anmäl-
ningsblankett per exponat ska användas. Anmälningar kan ske via e-post eller per 
post. 

Anmälan sänds till:  
Jan-Ove Brandt 
Gersillagatan 30 
736 30 Kungsör 

Alternativt e-mail: janove.brandt@outlook.com 

När anmälan inkommit och godkänts bekräftas detta av kommissarien. 

Möjlighet att anmäla intresse för boende i anslutning till utställningen och/eller delta 
i utställnings-banketten (inklusive palmarès), ges i samband med antagningen. 
Scandic Hotel Täby är utställningens hotell och har rum till framförhandlat förmånligt 
pris. Hotellet är beläget på drygt 10 min gångavstånd från utställningen. Det finns 
bussförbindelser. 

8. Förstasidan/planen 

För varje exponat som anmäls ska utställaren, tillsammans med anmälan, skicka in 
en kopia av förstasidan i exponatet med plan eller beskrivning. Detta gäller exponat 
i alla klasser utom litteraturklassen. Notera att det räcker med ett preliminärt un-
derlag. Förstasidan eller planen kan förändras ända fram till utställningen, dock utan 
att exponatets titel eller omfattning förändras. 

9. Synopsis 

Alla utställare erbjuds att frivilligt, tillsammans med förstasidan/planen, också kom-
plettera med en synopsis över sitt exponat. En synopsis kan t.ex. omfatta ex-
ponatets mål och syfte, filatelistiska bearbetning, egen forskning inom området, ex-
ponatets betydelse, filatelistiska kvaliteter (främsta objekt), sällsyntheter och tidi-
gare utställningsmeriter/resultat. Synopsis syftar till att juryn ska kunna förbereda 
sig inför bedömningen och är ett sätt för utställaren att förklara sitt exponat för ju-
ryn. 

Förstasidor/planer och eventuella synopsis som ändras efter anmälningstidens ut-
gång skickas direkt till juryns ordförande. Underlag som inkommit senast den 1 feb-
ruari 2022 kommer att kunna tillställas juryn för dess förberedelsearbete. 

10. Utställare och ramar 

NorrPhil 2022 beräknas omfatta 350 ramsidor plus tillägg för debutantut-
ställningen. Varje ramsida har innermåtten 89 x 119 cm och rymmer 16 A4-blad 
(alternativt 8 liggande A3-blad eller 12 blad med höjd 29 cm och bredd 31 cm). Alla 
blad i exponaten ska vara skyddade i en ofärgad plastficka och vara märkta med ut-
ställarens namn på baksidan samt försedda med löpande numrering.   



Utställningsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet exponat samt anta-
let ramsidor som tilldelas varje exponat. Färre ramsidor än det som anges som mini-
mum (se under klass-indelning nedan) tilldelas dock inte.  

Besked om antagning och tilldelat antal ramar utsänds senast den 23 november 
2021. 

11. Klassindelning 

11 A. För NorrPhil 2022 - nationell utställning gäller följande 

klassindelning: 

 Min - max ramsidor 

0. Inbjuden klass 1 - 10 
1. Mästarklass 4 - 10  även enramsexponat 

Bedömningsklasser: 

2. Traditionell filateli 1 - 8 
3. Posthistoria 1 - 8 
4. Helsaker 1 - 8 
5. Aerofilateli (luftpostfilateli) 1 - 8 
6. Astrofilateli 1 - 8 
7. Maximafilateli 1 - 8 
8. Motivfilateli 1 - 8 
9. Stämpelmärken 1 - 8 
10. Litteratur ----- 
11. Ungdomsfilateli A -15 år ≥ 1 
 B 16-18 år ≥ 2 
 C 19-21 år ≥ 2 
12. Open-filateli A - 21 år 2 - 8 
 B 22 år - 2 - 8 
13. Vykort A - 21 år 2 - 8 
 B 22 år - 2 - 8 

11 B. För NorrPhil 2022 – regional utställning gäller följande 
klassindelning: 

Bedömningsklasser: Min/max ramsidor 

14. Traditionell filateli 1 - 8 
15. Posthistoria 1 - 8 
16. Helsaker 1 - 8 
17. Aerofilateli (luftpostfilateli) 1 - 8 
18. Astrofilateli 1 - 8 
19. Maximafilateli 1 - 8 
20. Motivfilateli 1 - 8 
21. Stämpelmärken 1 - 8 
22. Ungdomsfilateli A -15 år ≥ 1 
 B 16-18 år ≥ 2 
 C 19-21 år ≥ 2 
23. Open-filateli A - 21 år 1 – 5 
 B 22 år - 2 - 5 
24. Vykort A - 21 år 1 - 5 
 B 22 år - 2 - 5 

För open-filateliexponat gäller att upp till 50 % av det visade materialet får vara icke
-filatelistiskt. 

För ungdomsexponat gäller uppnådd ålder den 1 januari 2022 för indelning i ålders-
grupper. Exponat i klass 11 och 22 sammanställda av en grupp ungdomar hänförs till 
åldersgrupp B. 



För open-filateli- och vykortsexponat som ställs ut i ungdomsklass tillämpas ingen 
åldersindelning. Bedömning sker dock med hänsyn till utställarens ålder enligt av 
SFF upprättade bedömningsprotokoll. 

12. Belöningar 

Till juryns förfogande står följande belöningar: 

12 A. Nationell utställning  

I bedömningsklasserna utdelas medaljer eller motsvarande i valörerna guld, stor 
vermeil, vermeil, stort silver, silver, silverbrons och brons (gäller även enramsex-
ponat). Utställda exponat som uppnår minst 60 poäng i klasserna 2–10, 12B och 13B  

erhåller diplom som anger bedömningspoäng samt tilldelad medalj. Utställda expo-
nat i klasserna 11, 12A och 13A som uppnår minst 50 poäng erhåller diplom som 
anger bedömningspoäng samt tilldelad medalj; exponat som uppnår 40–49 poäng 
erhåller diplom. Övriga exponat erhåller deltagarbevis. 

Till juryns förfogande står dessutom: 

NorrPhil 2022 Grand Prix till främsta exponat i mästarklassen 
Philea Award till bästa exponat i bedömningsklasserna (undantaget mästarklas-

sen) 
PostNord Open Trophy pris till bästa exponat i Open-filateli 
Svenska Motivsamlares SMS Stora pris till bästa motivexponat 
Nova Frimärkens AB vandringspris till bästa vykortsexponat 

I mästarklassen tilldelas vinnande exponat NorrPhil 2022 Grand Prix och guldmedalj. 
Övriga exponat i mästarklassen tilldelas utställningens guldmedalj. Samtliga erhåller 
också bevis på att exponatet har deltagit i mästarklassen. 

Vinnaren av mästarklassen utses genom omröstning inför publik vid utställningens 
palmarès. Varje jurymedlem avger öppet sina poäng där fem olika, enskilda exponat 
tilldelas 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Tävlar färre än fem exponat i mästarklassen, utde-
las inte de lägre poängen. Vinnare i mästarklassen är det exponat som erhållit sam-
manlagt flest poäng. Vid lika poäng avgör juryordförandens poängfördelning. 

12 B. Regional utställning 

I bedömningsklasserna utdelas medaljer eller motsvarande i valörerna vermeil, stort 
silver, silver, silverbrons och brons (gäller även enramsexponat). Utställda exponat 
som uppnår minst 40 poäng i klasserna 14–24 erhåller diplom som anger bedöm-
nings-poäng samt tilldelad medalj. Utställda exponat i klasserna 22, 23A och 24A 
som uppnår minst 30 poäng erhåller diplom. Övriga exponat erhåller deltagarbevis. 

För båda utställningarna kommer därutöver att ställas specialpriser till juryns förfo-

gande. 

Ett antal uppmuntringspriser kommer att delas ut, av juryn, till ungdomsutställare. 

12 C. Debutantutställning 

I debutantutställningen utdelas inga medaljer eller diplom. 



13. Avgifter 

Utställaravgift (per exponat) 

Mästarklassen: 500 kronor 
Klass 2 – 9: 400 kronor (enramsexponat 200 kronor) 
Klass 10, 12B, 13B samt 14 – 21, 23B och 24B: 200 kronor (även enramsex-

ponat) 
Klass 11, 12A, 13A, 22, 23A och 24A: ingen avgift. 

Utställaravgiften tillfaller Sveriges Filatelistförbund. 

Ramavgifter (per ramsida) 

Klass 1 – 10, 12B, 13B samt 14 – 21, 23 B och 24B: 300 kronor per ramsida (för 
litteratur per exponat) 

Klass 11, 12A, 13A, 22, 23A och 24A: ingen avgift. 

Debutantutställningen, se rubrik 4 C ovan 

Utställaravgift eller ramavgift tas inte ut. 

Antagen utställare tillsänds faktura/inbetalningskort för utställar- och ramavgifter. 
Avgifterna ska betalas på sätt som utställningsledningen bestämmer. 

14. Försäkring 

Utställningsledningen ansvarar inte för skador eller stöld uppkomna under transport, 
under uppsättning eller nedtagning, eller under utställningstiden. 

Utställaren svarar själv för försäkring av exponat. Alla utställare erbjuds att teckna 
den transport- och utställarförsäkring som Sveriges Filatelistförbund erbjuder i sam-
arbete med försäkrings-bolaget If. Den gäller under såväl utställningstiden som vid 
transporter till och från utställningen. Premien utgör för närvarande 0,1 % av försäk-
ringsvärdet (1 krona/1000 kronor i försäkringsvärde). Försäkringen kan tecknas en-
ligt anvisningar som lämnas av utställningsledningen i samband med antagning av 
exponatet. 

Utställare som väljer att försäkra på annat sätt än ovan beskrivet ska, i samband 
med antagning av exponatet, skriftligen bestyrka att exponatet är försäkrat.  

15. Upp- och nedmontering av exponat 

Montering av exponaten påbörjas i utställningslokalen torsdagen den 3 mars 2022 
klockan 08:00.  Nedmontering sker omedelbart efter stängningen söndagen den 6 
mars, med start tidigast klockan 15:00. 

Utställare får medverka vid monteringen och nedtagningen av sitt/sina exponat en-
ligt anvisningar från utställningsledningen. Montering i utställares närvaro kan ske 3 
mars 09:00 till 12:00. Utställare kan medverka vid nedmonteringen av sitt exponat, 
information om detta kommer senare. Övriga exponat sänds till utställningen (se ne-
dan). Exponat som inte avhämtats efter utställningens slut återsänds till utställaren 
på utställningens bekostnad och på sätt som uppfyller villkoren i SFF:s transport- 
och utställningsförsäkring. 



16. Insändning av exponat 

Exponat som skickas till utställningen per post ska sändas, på ägarens bekostnad, till 
nedanstående adress och vara utställningsledningen tillhanda tidigast den 20 febru-
ari 2022 och senast den 28 februari 2022. 

Exponaten sänds till: 

Jan-Ove Brandt 
Gersillagatan 30 
73630 KUNGSÖR 

Observera att NorrPhil 2022 inte får användas i adressen.  

För litteraturexponat gäller att varje publikation ska sändas i två exemplar och vara 
utställningen tillhanda senast den 3 februari 2022. Efter utställningen tillfaller ägan-
derätten av dessa litteraturexponat utställningsarrangören. 

Litteraturexponat sänds till samma adress som anges för exponaten ovan. 

17. Övrigt 

Utställare erhåller utställningskatalog och pristagarförteckning för varje exponat. 

Utställningsledningen förbehåller sig rätten att ändra i detta specialreglemente. Änd-
ringar förutsätter godkännande av SFF, Utställningskommittén. Ändringar kommer 
att meddelas antagna utställare snarast. 

Utställningsledningen förbehåller sig också rätten att besluta i alla frågor som inte 

regleras i detta reglemente eller i punkt 3 angivna reglementen. 

Utställaren godkänner och förbinder sig att följa detta reglemente genom sin under-
skrift av anmälningsblanketten. 

Detta specialreglemente är godkänt av Sveriges Filatelistförbund, Utställ-
ningskommittén, den 25 mars 2021. 





NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING 

Vad är min 

samling värd? 

Hur kan jag för-

bättra min samling.  

Vill du ha våra råd? 

Hos oss hittar du 

hjälpsamma o 

trevliga samlar-

vänner 

I Norrorts Frimärksförening har vi erfarna specialister som hjälper till med värde-

ring av samlingar och som kan ge råd om hur man på bästa sätt förfinar sam-

lingen eller säljer hela eller delar av den. 

Föreningen har goda relationer med handlare och erkända auktionsfirmor och håller 

egna auktioner. 

Vid behov så arrangerar föreningen olika utbildningar – från grundutbildning till fi-

latelistisk högskola. 

Det spelar ingen roll om Du är nybörjare eller erfaren specialist. Du är all-

tid välkommen! Gå in på vår hemsida www.norrphil.se, kom till ett 

möte eller kontakta någon i styrelsen. 

Norrorts Frimärksförening (NFF) är en ideell förening för vykorts- och frimärkssam-

lande. Föreningen är mötesplatsen för samlare av frimärken, brev, vykort och 

andra objekt med postanknytning för dig som bor i norra Stor-Stockholm. 



Den förenade post- och järnvägsstationen i Täby Kyrkby ut-
med Roslagsbanan Stockholm-Rimbo. Obs. reklamskylten 
Van Heutens Cacao på stationsbyggnaden. Möjligen tidigt 
exempel på intäkter från reklam. 

Täby station 

Genom utbyggnaden av Roslagsbanan Stockholm-Rimbo som invigdes av kung 
Oskar II i december 1885 kom poststationen att flyttas till en s.k. förenad järn-
vägs- och poststation i Täby Kyrkby. Posten transporterades på Roslagsbanan 
och Täby station kom från 21 december 1885 att bli plats för postutväxlingen i 
Täby, tills dess att en andra poststation öppnades i Näsby. 

Stinsen C.A.Fallén var chef för den förenade poststationen i Täby Kyrkby tills 
dess att han avlöstes av sin efterträdare C.E.Almkvist.  

Ovanstående foto visar stationsbyggnaden i sitt tidiga skick innan den försågs 
med takkupor. Loket är att av tre i serien av den första typen som byggdes 
1885. Troligtvis är fotot taget under första delen av 1890-talet vilket kan inne-
bära att vi ser stinsen/post-föreståndaren C.A.Fallén med familj framför station-
en.  

Den 1 juli 1918 separerades poststationen från järnvägsstationen i Täby Kyrkby. 
Fortfarande hade poststämpeln förstås ortsnamnet Täby.  

Redaktör för Bulletin 1 är Hans Magnusson, Norrorts Frimärksförening  






