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Välkommen till 

NorrPhil 2022 

Årets största frimärksmässa 

Äntligen kan vi träffas i våra föreningar, på samlarmässor och inte minst vid höjd-

punkterna i vår hobby – utställningar. Utställningarna är filatelins och deltiologins 

(vykortssamlandets) flaggskepp. Det är där vi visar upp resultatet av vårt samlande, 

träffar kollegor och vänner, får tips och råd, hittar nya objekt till oss själva, mark-

nadsför vår fina hobby och, sist men inte minst, umgås och har kul tillsammans. 

4-6 november är det dags att styra kosan till Täby, och NorrPhil 2022. I skuggan av 

pandemin har vi förberett årets stora frimärks- och vykortsfest i Sverige med utstäl-

lare, auktionsföretag, handlare, postföretag, seminarier, föreläsningar, möten, auk-

tioner och mycket mer. En del av allt det som kommer att hända kan du läsa om i 

denna Bulletin. Och mer ska det bli. Programmet kompletteras hela tiden och går du 

in på utställningens hemsida www.norrphil2022.se,  så får du reda på det senaste.  

Vi kommer också pröva en nyhet – en debutantutställning för den som aldrig tidigare 

har prövat på hur spännande, och kul, det är att ställa ut. På 16 A4-blad presenterar 

du en filatelistisk berättelse. En erfaren utställare kommer att diskutera med dig hur 

man går vidare från det som visats till ett ”riktigt” utställningsexponat. Syftet är att 

locka samlare att fortsätta och visa upp sitt samlande på ett strukturerat sätt. 

Utställningen är förlagd till Tibble gymnasium, bara knappt 200 m från Täby Centrum, 

ett av landets största köpcentra. Så varför inte ta med närstående till Stockholm och 

Täby! På bara 15 minuter med Roslagsbanan är man i Stockholms City. Förutom ut-

ställning och köpcentrum finns det mer att se och uppleva i Täby. Den historiskt in-

tresserade finner att Täby är den kommun i landet som har flest minnen från vikinga-

tiden. Och varför inte ett besök i Täby kyrka för att betrakta de fantastiska kyrkomål-

ningarna där, utförda av Albertus Pictor runt år 1500. En av målningarna har varit 

ledmotiv för Ingmar Bergmans berömda film – Det sjunde inseglet. Räcker inte detta, 

så finns också Stockholm med alla dess attraktioner. 

Vi är beredda. Vårt hotell är väl förberett. Är du beredd? 

Välkommen till Täby och NorrPhil 2022! 

Mats Söderberg 

Ordförande i utställningskommittén 

Innehållsförteckning Sida 
Välkomsthälsning 3 
Fakta om utställningen – till utställare och handlare 7, 9-10 
Fakta om utställningen – handlare, postföretag, föreningar och sponsorer 11 
Utställarförteckning 13-17 
Stomprogram 19 
Föreningsinformation om Norrorts Frimärksförening 20  

http://www.norrphil2022.se
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Frimärkshuset Skandinavisk Filateli AB 

Humlegårdsgatan 13, 3 tr 114 46 Stockholm 

Telefon: 

www.frimarkshuset.se 

 

  

Unikt brev till Mallorca 

Ett av svensk filatelis vackraste klassiska brev 
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NorrPhil 2022 
 
Information till dig som 
utställare och handlare 

Viktiga tider, plats 
NorrPhil 2022 genomförs i Tibble Gymna-
sium, Attundavägen 1, Täby, 4 – 6 no-
vember 2022. Ingången till Tibble Teater 
är den som kommer att användas. 

Utställningens öppettider 

4 nov 10:00-18:00 
Förre chefen för Posten Frimärken, 
Britt-Inger Hahne, inviger utställning-
en kl 11:00 

5 nov 10:00-17:00 
6 nov 10:00-15:00 

Montering och demontering av exponat 

Önskar du montera ditt exponat själv så 
ska det ske torsdagen den 3 november 
mellan kl 09:00 och 12:00. Du måste an-
mäla i förväg om du vill montera själv.  

Demontering av exponat påbörjas ome-
delbart efter det att utställningen stängt, 
söndagen den 6 november. Även här 
måste du anmäla i förväg om du önskar 
demontera själv.  

I övrigt svarar utställningsledningen för 
montering och demontering. Dessa expo-
nat ska sändas till kommissarien: 

Jan-Ove Brandt 
Gersillagatan 30 
73630 KUNGSÖR 

e-post: janove.brandt@outlook.com 

Observera: NorrPhil 2022 får inte anges i 
adressen! 

Exponat ska ha inkommit till kommissa-
rien tidigast den 20 oktober och senast 
den 27 oktober 2022. 

Litteraturexponat ska ha inkommit till 
kommissarien, i två exemplar, senast den 
30 september 2022, gärna tidigare. 

Tider mm för handlare & postföretag 

Du är välkommen att lasta in ditt mate-
riel samt ordna din monter fr o m torsda-
gen den 3 november kl 1300. När du 
kommer får du en plan över utställningen 
vid informationsdisken så du ser var din 
monter är belägen. Du får dessutom en 

skylt med namn att använda, om du så 
önskar. Vi kommer inte att använda för-
bundets montermateriel, på grund av för-
hållandena i lokalerna. Det finns ingen 
lastkaj på platsen utan du lastar ut direkt 
på gatuplanet utanför entrén till skolan 
(entrén till Tibble Teater). 

Söndagen den 6 november ska du ha 
lämnat utställningen senast kl 1800.  

Logi 
Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4, Täby 
(alldeles intill Roslags Näsby trafikplats) 
är utställningens officiella hotell.  
Du bokar själv rum på hotellet, där också 
Palmarès och Handlarförbundets middag 
avhålls. Bestämmelser se nedan. 
Enkelrumspris 850 kr/natt, dubbelrums-
pris 950 kr/natt, i båda fallen ingår fru-
kostbuffé.  
Det finns två busslinjer mellan hotellet 
och Täby Centrum – linje 605 och 627. 
Båda bussarna stannar alldeles utanför 
hotellet (hållplats Kanalvägen). 

Följande regler gäller: 
 du bokar antingen via internet 

(www.scandichotels.se) eller 
via telefon till Scandic centralbokning 
(08-517 517 00, tonval 1) 

 du ska uppge bokningskod BFRI011122 
vid bokningen 

 du ska uppge kreditkortsinformation vid 
bokning för att verifiera bokningen 

 du ska boka senast 22 september 2022 
för att få del av specialpriset 

 du betalar direkt till hotellet 
 du kan ändra bokningen eller avboka 

senast kl 1800 ankomstdagen, annars 
debiteras en natt. Vid tidig avresa ska 
du meddela hotellet senast 24 timmar 
innan avresa, för att inte bli debiterad 
för en natt. 

Fortsättning på sida 9! 

http://www.scandichotels.se
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NorrPhil 2022 
 
Fakta om utställningen 

Resa till utställningen samt 
parkering 
Från Stockholm City tar du Roslagsbanan 
från Östra station (Österskärslinjen) till 
station Täby Centrum. Därifrån är det 
cirka 200 m att gå. Tågen går ofta. Restid 
från Stockholm, cirka 15 minuter. Glöm 
inte att förköpa biljett och ”blippa” den 
innan du går ombord på tåget. Det går 
dessutom bussar från Upplands Väsby 
(linje 684) till Täby Centrum, från Dande-
ryds sjukhus (linje 604 och 605) till Täby 
centrum samt från norrförorterna i övrigt. 

Åker du bil tar du av från väg E18 
(Norrtäljevägen) antingen vid Viggby-
holms trafikplats (norrifrån) eller Roslags 
Näsby trafikplats (söderifrån) och kör ef-
ter skyltarna mot Täby C. Lämplig parke-
ring finns längs järnvägen mitt för Tibble 
Gymnasium (pendlarparkering, avgiftsfri 
och inte tidsbegränsad). Övriga parke-
ringsplatser i anslutning till Täby C har 
tidsbegränsad och/eller avgiftsbelagd 
parkering. För deltagande handlare 
(postföretag) disponerar vi ett antal av 
skolans p-platser för personal. 

Äta och dricka under utställ-
ningen: 4-6 nov (även 2 och 3 
nov under förberedelserna) 
Cafeteria finns i utställningslokalerna och 
den håller öppet hela utställningstiden. 
Där tillhandahålls kaffe, te, läsk, kaffe-
bröd, godis mm. 
Det går även att äta lunch där. Matiga 
sallader samt varma smörgåsar kommer 
att tillhandahållas till mycket rimliga pri-
ser. Betalning sker kontant eller med 
kort. Cafeterian har INTE Swish. 

Önskar du något mer avancerat så står 
Täby Centrum, med cirka 40 matställen, 
redo att tillgodose dina önskemål. Det är 
200 meter att gå dit från utställningen. 

 
 
 
 
 

Palmarès lördagen den 5 nov 
Lördagen den 5 november är du välkom-
men till bankett på Scandic Hotel Täby. 
Banketten är sedan länge fulltecknad. Ju-
ryn kommer att meddela resultatet av sin 
bedömning samt dela ut priser, diplom 
mm under festliga former. Ändring från 
tidigare anmälan avseende deltagande 
vid banketten ska skickas till kommissa-
rien. Avgiften betalar du i samband med 
att du betalar övriga avgifter. Du kommer 
att få en faktura där deltagandet i ban-
ketten är medtagen.  
Vi samlas kl 19:00 för en fördrink – 
1 glas mousserande vin (alkoholfritt al-
ternativ finns). 

Meny kan komma att ändras i 10-2022: 

Förrätt – Laxcarpaccio, serveras med kro-
närtskockskräm, skaldjurssallad och ci-
tronmarinerad fänkål 

Huvudrätt – Rosmarinstekt kalv, serveras 
med madeira- och schalottenlöksås, röd-
löksfrästa sockerärtor och råstekt vild-
lökspotatis 

Dessert – Citroncheesecake, serveras 
med blåbärskompott och mynta 

Kaffe med chokladbit 

Kuvertpris: 700 kr, i detta ingår lättöl/
mineralvatten.  

Vinpaket: För den som önskar finns ett 
färdigt vinpaket till förrätt och varmrätt 
för 210 kr. Ändring från tidigare anmälan 
avseende vinpaketet ska skickas till kom-
missarien. Det går naturligtvis att be-
ställa vin separat i baren i samband med 
fördrinken. 

Önskar du något till kaffet köper du 
dryckesbiljett i baren före middagen.  

OBS – Scandic är ett kontantfritt hotell. 

Fullvärdigt veganskt alternativ samt aller-
gialternativ kommer att finnas. Önskemål 
måste dock meddelas till kommissarien. 

Efter banketten – baren (cash bar) öppen 
fram till kl 01:00. 
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Vernissage 

Torsdagen den 3 november kl 17:30 - 
19:00 är det dags för utställningsvernis-
sage. Då ges möjlighet till en förhandstitt 
på utställningen. I samband därmed bju-
der vår huvudsponsor, AB Philea, på drink 
med tillbehör. Antalet deltagare är be-
gränsat till 75, varför särskild inbjudan  
kommer att skickas ut.  

Möte med juryn 

En viktig del för att utveckla ditt exponat 
är att samtala med de jurymedlemmar 
som bedömt din samling. Du har möjlig-
het att träffa dessa söndagen den 6 no-
vember mellan kl 10:00 och 12:00. Änd-
ring från tidigare anmälan avseende möte 
med juryn ska skickas till kommissarien. 

Berätta om ditt exponat 
En trevlig aktivitet vid utställningen är att 
du får berätta om ditt eget exponat för 
besökare. Detta kommer att ske under 
alla tre utställningsdagarna och omfatt-
ning kommer att framgå av utställnings-
programmet. Ändring från tidigare anmä-
lan avseende medverkan att berätta om 
dit exponat ska skickas till kommissarien. 

Feed back för deltagare i debu-
tantutställningen 

För dig som deltar i debutantutställningen 
är det viktigt att få feed back på det du 
gjort så att du kan utveckla samlingen vi-
dare för deltagande i regional klass vid 
kommande utställning. Vi kommer därför 
att ta kontakt med dig före utställningen 
för att komma överens om tid för sådan 
feed back. Det kommer huvudsakligen att 
ske under söndagen den 6 november.  

Bekräfta deltagande samt betal-
ning av avgifter 

Utställare 
Du ska bekräfta ditt eventuellt ändrade 
deltagande i utställningen till kommissa-
rien senast den 15 september. Upplys-
ningsvis uppgår utställningens ramar till 
352 och är sedan länge fulltecknad. 

Du kommer att få en faktura avseende 
utställar- och ramavgift enligt tidigare in-
formation samt försäkring, eventuellt 
bankettdeltagande och vinpaket för de 
som beställt detta. Av den framgår sista 
betalningsdatum. 

 

 

 

 

Handlare / postföretag / förening 
Du ska bekräfta ditt deltagande genom 
e-post till Christer Samson (e-postadress 
se nedan) senast den 1 oktober. Då an-
mäler du samtidigt  

 bedömd ankomsttid till utställningen 

Du kommer därefter att få en faktura för 
det du ska betala. Av den framgår sista 
betalningsdatum. 

Bokhandel 
Vi avser att ha en bokhandel under ut-
ställningen. 

Där erbjuds bland annat 

 ny och äldre filatelistisk litteratur 
 kataloger (främst ett par år gamla 

Michelkataloger) 

Allt till mycket förmånliga priser -passa 
på och fynda! 

Övrigt 
Har du frågor eller är det något du undrar 
över är du välkommen att ringa eller 
skicka e-post till 

 Mats Söderberg, tel 070-7330480, 
e-post matssoderberg@outlook.com  

 Jan-Ove Brandt, tel 070-5471504, 
e-post janove.brandt@outlook.com  

 Christer Samson, tel 073-5760310, 
e-post christersamson@gmail.com  

mailto:matssoderberg@outlook.com
mailto:janove.brandt@outlook.com
mailto:christersamson@gmail.com


 

 11 

Sponsorer 

Huvudsponsor   AB Philea 

Stor sponsor   PostNord Sverige AB 

Övriga sponsorer   Sveriges Filatelistförbund 

 Sveriges FrimärksUngdom 

 Stockholms Filatelist Förening 

Partner    Nordisk Filateli 

Deltagande auktionsföretag och handlare 

AB Philea (Stockholm) 

Postiljonen AB (Malmö) 

Frimärkshuset Skandinavisk Filateli (Stockholm) 

Vesa’s worldwide stamps (Tammerfors, Finland) 

Nova Frimärken AB (Stockholm) 

Brev & Kort Rolf Lek AB (Stockholm) 

JF Stamps (Odense, Danmark) 

Ewert Pettersson TEA AB (Enskede) 

Samlartorget AB (Karlshamn) 

Uppsala Filateli (Uppsala) 

Atlas Häftes AB (Lund) 

Mystamps.se (Göteborg) 

Robert Forsberg 

Deltagande postföretag 

PostNord Sverige AB (representerar även Danmark) 

Åland Post (representerar även Finland) 

Post Färöarna 

Deltagande föreningar (riksföreningar) 

Norrtälje Frimärksklubb 

Wallentuna Frimärks & Vykortsklubb 

Stockholms Filatelist Förening 

Bältespännarna 

Islandssamlarna 

Sveriges Militärpostsällskap 

Svenska Sällskapet för Posthistorisk Dokumentation 

Våra sponsorer samt 
deltagande handlare, 

postföretag och föreningar 
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Utställarförteckning  

 

 

R INBJUDEN                                            (R=antal ramar) 

1 Lokalförsändelser - Befordrade med Posten 

Arne Forssén 

2 Grönköpings Postvärk 

Gunnar Haagen 

8 Sweden - The 4 Skilling Banco 
Göran Persson 

4 The Magic World of Harry Potter 

Matilda Larsson 

8 Lower Denominations 1856-63 - Traditional Philately in the 
Context of Postal History 

Mats Ingers 

  TRADITIONELL FILATELI 

8 Bandmärken 1920-1936 

Anders Pleijel 
5 Tjänstefrimärken i stort format 

Andreas Lindekvist 

5 Folkparker 

Bo Göransson 

5 Att samla frimärkshäften med kontrollnummer 

Bo Göransson 

8 The Swedish Postverket 300 years 

Christer Mårtensson 
1 5 kronor Posthuset, Sveriges första minnesfrimärke 

Peter Lorentzon 

4 Sweden 1855-1872 
Stefan Bielkhammar 

5 Postverkets automatskurna frimärken 

Valter Skenhall 
8 Oscar II, Sveriges första porträttfrimärken 

Tobias Rein 

1 Nyanser på Skilling Banco från Halmstad 

Staffan Bengtsson 

6 Sverige Lågvalörer 1892-1919, Tvåfärgad Siffertyp och Lilla 
Riksvapnet 

Sven-Erik Holmedal 
7 Påtryck på Svenska Frimärken 1889-1920 

Sven-Erik Holmedal 
8 Bandmärken 1920-1936 

Ingvar Åkerberg 

8 Island - Siluettutgåvan 1911-1912 inklusive prov 

Leif Nilsson 
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1 Holte Landpost 1870-1873 

Claes Hederstierna 

5 ESTONIA Regular Issues 1928-1940 

Jaan Roots 

1 Göteborgs Stadspost 

Lars Haagen 

2 Det är ju bara ett frimärke, eller ? 

Ulf Nilsson 

  POSTHISTORIA 

5 Posthistoria från Östhammars Kommun 1736-1952 

Bo Eriksson 

8 Sweden, the island Gotland 1645 to 1919 

Stefan Norrby 

1 Sverige "Retour, retur, obeställbart" 1855-1918 

Arne O Olsson 

8 NDP items send to Overseas Destinations 1868-1871 

Jan-Olof Ljungh 

5 Örnsköldsvik som blev knutpunkten i Nolaskogsbygden 

Karl-Åke Westerlund 

5 Mail between Sweden and Great Britain from 1795 until 1875 
Rickard Azelius 

8 "Carte Postale" - The Postcard Phenomenon, in Sweden and 
to foreign destinations 1871-1921 

Staffan Ferdén 

1 Swedish mail exchanged with Continental Europe 1658-1815 

Staffan Ferdén 

8 Posten och postvägar i Uppland 

Giselher Naglitsch 

8 Post-Philately 

Giselher Naglitsch 

5 Lund Postal History to 1935 

Steve Lund 

7 Swedish Interrupted mail 1667-2020 

Leif Ruud 

8 Local Post and other Alternative Transport 19th-21th 
Century 

Leif Bergman 

7 Posthistoria under kung Gustav VI Adolfs regeringstid 

Daniel Wallman 

8 Swedish Postage Due 1892-1976 

Per-Olof Jansson 

5 Interment in Sweden during WWII 

Staffan Karlsson 

8 Allierad postcensur i Tyskland efter andra världskriget, 
1945-1950 

Staffan Karlsson 

5 Bromberg – Bydgoszcz 

Andreas Konvicka 

5 Svenska postala papperssigill 
Göran Heijtz 
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2 Italy Parcel Post 

Stefan Heijtz 

2 San Marino Postal History 

Stefan Heijtz 

  HELSAKER 

5 Svenska helsaker, brevkort 1897-1925 

Sten Flinke 

4 1939-års Militärbrev och Svarsmärke, M3 

Lars Höjing 

1 Oscar II - Jubileumsbrevkortet från 1897 som firar kungens 
25 år på tronen 

Lennart Daun 

  AEROFILATELI 

8 Swedish Airmail Routes to Foreign Destination 1920-1945 

Stig-Arne Svensson 

  MOTIVFILATELI 

2 Herr Melin om sig själv och sin förmodade kunglighet 

Sten Anders Smeds 

5 St. Paul - Brougt Christ to the World 

Göran Modén 

5 "Uppsala är bäst" - eller åtminstone riktigt bra 

Sten Anders Smeds 

  LITTERATUR 

L Motivsamlaren 2021 

Svenska Motivsamlare SMS 

L Folken runt Östersjön 

Lars Enkler 

L Bältespännaren årgång 2021 

Samlarföreningen Bältespännarna 

L MilitärPostalTidskrift nummer 89-90 2021 

Sveriges Militärpostsällskap 

L Posthistoriska Notiser 2021, årgång 26 

Sällskapet Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD 

L Aktuellt om Posthistoria nr 15, 2020 (AoP) 

Sällskapet Svensk Posthistorisk Dokumentation SSPD 

L Lågvalörer 1856-63 Traditionell filateli ur ett posthistoriskt 
perspektiv 

Mats Ingers 

L Poststämplar i Skaraborgs län 

Anders Axelsson, Per Jannert, Fredy Neüman 

L Facit Sverige 2021, bland annat med Sveriges järnvägsfrakt-
märken och helsaker 

Facit Förlags AB 

L Facit Norden 2022 

Facit Förlags AB 
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L Sigtunabygdens posthistoria 
Giselher Naglisch 

 

L Facit Special Classic 2022 

Facit Förlags AB 

 

  UNGDOMSFILATELI  

5 Klädmodet genom seklerna 

Chantelle Kalninsh 

 

2 Flags of the World 

Kristoffer Barkenfelt 

 

1 Den nya stämpeltypen (N64) 
Lars Dahlkvist 

 

  OPEN-FILATELI  

5 Tre generationer jurister under fem kungar 

Jan Dahlström  

8 Arlöv samhälle 

Jan Ottosson 

 

6 One World - One Promise, The Brotherhood of Scouting 

Steinar Halvorsen 

 

3 Makuleringar på 1904 och 1905-års julmärke 

Hans Gunnar Eklöf 

 

5 Herrfotbollens VM-slutspel 1930-2018 

Kurt-Göran Lundkvist 

 

8 Sverige och Kongokrisen FN-anställda och missionärer 
1960-1964 

Joel Yrlid 

 

5 Barnböcker - Ett Frimärke blir till 

Sofia Grönkvist 

 

2 En glimt av Vätterbygdens historia 

Hans-Ove Aldenbrink 

 

5 Den svenska skogen och dess utnyttjande 

Hans Magnusson 

 

  VYKORT  

8 Cunard Line VS White Line Star 

Einar Nagel 

 

5 Örnsköldsviks kommun historia genom vykort 

Karl-Åke Westerlund 

 

5 Stamps in Love: The Secret Language of stamps on  
Pre-WWI Postcards 

Per Gustafsson 

 

5 Nils Thomasson, fotografen som berättar Jämtlands historia 
1899-1970 

Göran Modén 

 

4 Fackverksbroar - När? Var? Hur? 

Staffan Lagergren 

 

5 Adina Sand – Vykortskonstnär 

Bengt Bengtson 

 

4 Finland - Åtta sekler till självständigheten 

Thorbjörn Persson 
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  DEBUTANTUTSTÄLLNING 

1 Bakverk 

Elisabeth Björklund 

1 Lars Sjöblom - inte bara en gravör 

Therese Larsson 

1 Olika djur från förhistoriska djur till djurungar 

Tom Tiiman 

1 All good things are 4 (quadruple) 

Olof Tiger 

1 Den nya stämpeltypen (N64) 
Lars Dahlkvist 
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Söker Du till Din samling det 

OVANLIGA och 

ANNORLUNDA? 
Då skall Du studera 

Samlarföreningen Bältespännarnas  

auktion extra noga! 

Lördagen 5 nov kl 14.00 har föreningen auktion på 

NorrPhil 2022 med ett brett urval av objekt från 

bältespännarfilatelins värld! Rariteter, enstaka 

märken, serier, samlingar och fyndlådor. Här finns 

något för alla samlare! 

Auktionsvisning i seminarierummet 

lördagen den 5 nov kl 12-14. 

Beställ katalog, utsändes omkring 1 okt. Finns 

även på ”Samlamera” under fliken ”auktioner”. 

Sf. Bältespännarna, 
c/o Steinar Fridthorsson 

Vanjas Gränd 15, 245 65 Hjärup 
steinar.fridthorsson@gmail.com 
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Torsdagen den 3 november 
17:30 Vernissage, plats: utställningen. Särskild inbjudan krävs! 

Fredagen den 4 november 
10:00 Utställningen öppnar för besökare 

11:00 Utställningen invigs officiellt av Britt-Inger Hahne, f.d. chef Posten Frimärken 

12.00 Slaniasamfundet har möte i hörsalen 

13.00 Motivsamlarna har möte i seminarierummet 

15:00 Mats Ingers presenterar sin bok och sitt exponat i hörsalen 

16.00 Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) har årsmöte i seminarierummet 

17.00 Handlarförbundet har möte i hörsalen  

18:00 Utställningen stänger för dagen 

Under dagen: Exponatpresentation, handlare, postföretag, föreläsningar, mm 
 

Lördagen den 5 november 
10:00 Utställningen öppnar för besökare 

10:00 Hembygdsfilatelisterna har möte i hörsalen 

11:00 SSPD – Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation har möte i hörsalen  

12:00 Bältespännarna har visning av auktionsobjekt i seminarierummet 

13:00 

13:30 Visning av Norrorts Frimärksförenings auktionsobjekt i seminarierummet 

14:00 Bältespännarna har auktion i hörsalen 

16:00 Bältespännarna har utlämning av sålda auktionsobjekt i seminarierummet 

17:00 Utställningen stänger för dagen 

19:00 Utställningsbankett med Palmarés, Scandic Täby 

Under dagen: Exponatpresentation, handlare, postföretag, föreläsningar, mm 
 

Söndagen den 6 november 
10:00 Utställningen öppnar för besökare 

10:00 Bältespännarna årsmöte i seminarierummet 

11:00  

12:00 Visning av Norrorts Frimärksförenings auktionsobjekt i seminarierummet  

13:00 Norrorts Frimärksförenings auktion i hörsalen 

15:00 Utställningen stänger. Avveckling påbörjas omedelbart 

Under dagen: Exponatpresentation, handlare, postföretag, föreläsningar mm 

 

Det fullständiga programmet kommer att anslås: 

 Vid utställningsreceptionen samt på olika platser i utställningslokalerna 

 På anslagstavlan i hotellentrén på Scandic Hotel Täby 

 På utställningens hemsida www.norrphil2022.se 

NorrPhil 2022 
 
Preliminärt stomprogram  

http://www.norrphil2022.se
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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 samlingen 

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. 

Albertus Pictor-blocket från 2009 med Täby kyrka i stämpeln 

Redaktör för Bulletin 2 är Hans Magnusson, 

Norrorts Frimärksförening  

http://www.norrphil.se


 

 21 



 

 22 



 

 23 



 

 24 


