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Jag vet inte vad jag hade för  
förhoppningar med att få 
publicera en artikel i en tid-
skrift om frimärken, men efter 
en synnerligen trevlig afton 

med en tillhörande vinprovning för en panel 
mycket erkända frimärkssamlare så är jag 
övertygad, det här meddelandet kommer att 
ha en plats i den nya upplagan av Nordisk 
Filateli. Det finns en typ av dragningskraft 
mellan oss entusiaster, jag kallar oss nördar, 
trots att våra intressen till synes kan verka 
avlägsna så är det just nörderiet som knyter 
oss samman. Att få dela intressen med olika 
likasinnade är ett privilegium, det öppnar 
nya outforskade världar, ger ny kunskap 
och leder till djupa diskussioner. Just utav 
den anledningen så är jag positivt inställd 
till att läsarna av min artikel kommer att 
förstå mitt meddelande.

SYDAFRIKA
Sydafrika som vinnation har över 360 års 
historia. Vitis vinifiera, den Europeiska 
vinrankan, kom med det nederländska       
ostindiska kompaniet när dom etablerade 
sig i Sydafrika som en mellanpost i sin 
resväg på kryddrutten. Vin ansågs som en 
förnödenhet och Jan van Riebeeck fick upp-
draget att plantera vingårdar och producera 
vin. Van Riebecks efterträdare Simon Van 
det Stel, som även var grundare till Sydafri-
kas första vinproducent,  Constantia Wine 
Estate, utvecklade och förfinande Sydafrikas 
vitikultur. 1900-talet kommer att präglas av 

bulkproduktion och en divergens i tillgång 
och efterfrågan. För att reglera produktio-
nen så grundar landets regering det stat-
sägda monopolet KWV. Apartheid leder 
till isolation och bojkotter från omvärlden, 
och landet förlorar all vinexport. Merparten 
av vindruvorna går istället till destillation 
för produktion av brandy och vinkvaliteten 
blir sedermera hårt drabbad. Det är först 
i samband med apartheids förfall i början 
på 1990-talet som landets exporter tilltar.

Sydafrika växlar sakta men säkert om 
och det är först i början av 2000-talet som 
en majoritet av landets druvproduktion går 
till vin och inte till brandy. Den pånyttfödda 
vinnationen har därmed gått igenom sina 
tonår på sin väg mot vuxenlivet och på jakt 
efter sin framtida identitet. De senaste tre 
till fem åren så har en kvalitetsrevolution 
pågått i landet, driven av unga och ambi-
tiösa vinmakare som producerar viner som 
kan konkurrera med världseliten. Enligt 
många vinskribenter, inklusive mig själv, 
så är Sydafrika just nu en av världens mest 
spännande vinnationer att följa. 

Men så kom Covid-19, och med det 
restriktioner från Sydafrikas regering som 
har drabbat vinnäringen hårt. Som åtgärd 
så stoppades bland annat exporten och 
hårda produktionsrestriktioner infördes. 
I skrivande stund så har exporten nyligen 
öppnat, och vi trogna följare håller våra 
tummar för att vi kommer att få fortsätta 
att få följa Sydafrikas vinrevolution. 

Den röda pricken visar Stellenbosch 
och den gröna rutan markerar var hela 
Sydafrikas vinproduktion är lokaliserad.

Message in a Bottle
 I send an SOS to the world, I hope that someone gets my message in a bottle, 

refererar till det brittiska rock och new wave-bandet, The Police, hit från 1979.  
STELLENBOSCH
Stellenbosch är beläget 40 km öster om 
Kapstaden och är Sydafrikas näst första 
vinregion efter Constantia. Stellenbosch är 
däremot landets viktigaste region där samt-
liga stora producenter, och landets vinorgan, 
har sitt säte. Det är även här som Sydafrikas 
enda universitet med en utbildning inom 
vitikultur huserar, Stellenbosch University. 

Regionens mest planterade druva är 
Cabernet Sauvignon, men även Syrah har 
en framträdande roll. Chardonnay är regi-
onens mest planterade gröna druva. Stel-
lenbsosch har en bergig topografi som ger 
en mängd olika mikroklimat, som i sin tur 
ger en stilistisk mångfald med både röda 
och vita viner. Klimatet påverkas även av 
närhet och exponering till kusten och False 
Bay, detta har en svalkande påverkan på 
klimatet vilket innebär att vinerna behåller 
en viktig fräschör.
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POST HOUSE WINES
Det är också i Stellenbosch som producen-
ten Post House Wines är lokaliserad. På 
platsen låg här tidigare ett postkontor vilket 
lade grunden för producentens namn, samt 
att dess viner har blivit namngivna efter 
världsberömda frimärken eller posthistoria.

Egendomens marker utgjordes tidigare 
av tobaksplantage och så kallade bush- 
wines (en gammal beskärningsmetod där           
vinrankan växer som en buske). Med ny 
ägare i början av 1980-talet har egen- 
domen systematiskt blivit omplanterad 
med vinrankor. Sedan 2009 är vingården 
planterad med druvorna Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Shiraz, Pinotage, Chenin 
Blanc samt Viognier. Egendomen mäter 71 
hektar, varav 38 hektar idag är planterade 
med vinrankor. Målsättningen är att nå 45 
hektar dedikerade till vinproduktion. 1998 
debuterade Post House Wines viner. 

Gården utger sig för att använda en ”low 
intervention”-filosofi, vilket innebär att man 
ingriper så lite som möjligt under produk-
tionen. Istället förlitar de sig på naturlig jäst, 
undviker filtrering samt tillsätter minimalt 
med svavel. Just tillsats av svavel, vilket har 
en konserverande effekt, har varit en het 
potatis i vinvärlden de senaste åren. Tre av 
vinerna som presenteras i den provning 
som härvid följer har mellan 86 och 100 
mg/l SO2, medan vinet Missing Virgin 
har 120 mg/l.

Vingården är enligt egen utsago plante-
rad på en näringsfattig jord vilket gynnar 
druvornas potentiella kvalitet på bekostnad 
av hög avkastning. Vinstilen präglas av djup 
färg samt hög alkoholstyrka. 

På Post House Wines ordlas druvorna Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz,            
Pinotage, Chenin Blanc samt Viognier.

Nick Gebers äger Post House Wines och producerar vinerna som presenteras 
i den här artikeln

”dess viner har blivit 
namngivna efter 

världsberömda frimärken”

SVAVEL I VIN
Tillsatts av Svavel i vin ska inte 
ses som något direkt negativt.  
Svavel har en konserverande 
effekt och mängden svavel som 
tillsätts varierar beroende på 
vinets naturliga konserverande 
egenskaper såsom pH, mängd 
antocyanin, etc. Alkoholjäsning-
en producerar naturligt en liten 
mängd svavel. 

Som en jämförande referens 
till Post House mängd så har 
har EU en gräns för svavel i röda                 
viner vid 160mg/l och för organiskt 
märkta viner 100 mg/l. Så kallade 
naturviner brukar ha mellan 20-
50mg svavel per liter/l.
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BLACK MAIL MERLOT

Längs vägen som är känd som ”Extra-
terrestrial Highway” mellan Alamo och 
Rachel, Nevada i USA, finns en ensam 
brevlåda med namnen på två mottagare. 
En större låda är märkt med namnet “Steve 
Medlin”; en mindre låda är helt enkelt  mar-
kerad ”Alien”. Denna brevlåda, känd som 
”The Black Mail Box”, skulle aldrig ha fått 
någon uppmärksamhet om den inte var nära 
sin närliggande UFO-hotspot, område 51. 

Druvor: Merlot; Pris: 145 kronor;      
Mat: Den mjuka och fruktiga fram- 
toningen kan med gott mod matchas av 
våra klassiska svenska köttbullar med 
gräddsås. Gräddsåserna spetsas med en 
klick vinbärsgelé på klassiskt manér som 
möter vinets fruktsötma. Välj dock bort 
pressgurkan, då ättikan i gurkan spelar ut 
vinet. Prova annars till Lasagne.

Fredrik: Ett fruktdrivet vin med en viss 
fatkomplexitet. Svarta och röda plommon, 
björnbär, bigarråer med ett medicinalt lyft, 
bakomliggande fattoner i form av vanilj 
och kryddor. Fyllig kropp med en mild syra,  
värmande alkohol och en mjuk men när-         
varande strävhet.

BULLS EYE 
CABERNET SAUVIGNON

”Bulls Eyes” var de första frimärkena som 
gavs ut i Brasilien den 1 augusti 1843, med 
valörerna 30, 60 och 90 réis. Brasilien var 
det andra landet i världen att ge ut frimär-
ken. Det ovanliga namnet härstammar från 
den ovala designen, och arrangemanget av 
frimärkena i arket, vilket gör att ett par ser 
ut som tjurögon. 

Druvor: Cabernet Sauvignon; Pris: 
145 kronor; Mat: Ett typiskt köttvin, vars 
struktur och strävhet bäst pareras av en fet 
sås. Ryggbiff och bearnaisesås, schackmatt!

Fredrik: Druvtypiskt vin präglat av sol-
mogna mörka bär och ek. Creme de cassis, 
svarta plommon, vinbärsbuske och mynta 
ackompanjeras av cederträ och kryddor från 
vinets uppfostran i fat. Ett fylligt vin med 
en greppande strävhet, hög syra och en tydlig 
alkoholvärme som dominerar avslutet. 

MISSING VIRGIN

”Missing Virgin” från brittiska Jungfruöarna 
har givit ut sina egna frimärken sedan 

Den 7 oktober förra året bjöd Nordisk Filatelis nya chefredaktör, Jonas Hällström, 
in till provning av Post House viner. Artikelförfattaren som är utbildad sommelier 
genomförde provningen där fyra frimärkssamlare var inbjudna till vinpanelen som 
referenspersoner: Mats Söderberg, Tobias Rein, Jan Berg och Olle Pettersson.
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1866. ”Missing Virgin” (1867) är det mest 
sällsynta - bara fyra eller fem exemplar är 
kända av varianten som saknar jungfrun 
från trycket i mitten av frimärket. 

Druvor: 76% Pinotage, 24% Petit        
Verdot; Pris: 182 kronor; Mat: Ett vin som 
går att variera mellan ljust och mörkt kött, 
vars kryddighet matchas med en pepparsås. 
Fläskkotlett med pepparsås i all sin enkelhet 
med tillbehör såsom rostade rotfrukter som 
får balansera vinets fruktsötma. 

Fredrik: Kryddig doft, röd och mörk frukt 
(plommon, vinbär), Basset vingummin med 
en god fräschör följt av en blommig ton av 
lavendel och en tydlig fatprägel. En fyllig smak 
med ett medellångt och seriöst avslut med en 
något dominerande alkoholvärme, ändock en 
god fräschör överlag och en bra struktur från 
vinets strävhet. 

PENNY BLACK
”Penny Black” världens första frimärke 
utgivet i Storbritannien, med första använd-
ning den 6 maj 1840. Frimärket föreställer 
profilen av drottning Victoria. 

Druvor: 32% Shiraz; 31% Merlot; 28% 
Cabernet Sauvignon; 6% Petit Verdot; 3% 
Chenin Blanc; Pris: 182 kronor; Mat: Ett 
grillvin, vars generösa fruktsötma balanserar 
klassiska, om än inte alltför söta BBQ-såser 
gärna med en låg kryddhetta. Eller varför 
inte hamburgare med karamelliserad lök!?

Fredrik: En solmogen, närmast syltig doft, 
mörka mogna bör med vissa röda inslag, såsom 
blåbär, björnbär och boysenbär, en svart-         
pepprig bakgrund och tydlig fatprägel. En 
fyllig smak med en mild syra, en mjuk och 
fruktig men ändå närvarande strävhet, ett 
medellångt avslut med en värmande alkohol. 

TRESKILLING YELLOW
”Treskilling Yellow” anser i alla fall vi 
svenskar är världens mest berömda frimärke, 
som ett feltryck av 8 skilling banco gul.

Druvor: Chenin Blanc. Sött vin (ädel-
röta) 90gr/l; Pris: 145 kronor (37,5 cl); 
Mat: Vin av druvor drabbade av ädelröta 
har en klassisk partner i anklever och sau-
tuernesgelé. Men även livets mindre deka-
denta föreställningar fordrar söta viner av 
hög kaliber. Den franska äppelpajen Tarte 
Tartin med vaniljspetsad vispad grädde eller 
Crème brulée. Starkare ostar på ostbrickan 
vars pikanta sälta möts upp av vinets sötma. 
En annan oväntad partner är även asiatisk 
mat med påtaglig kryddhetta. Våga prova!

Fredrik: Godis för vuxna, väldigt gott 
vin av en mycket god kvalitet och ett utmärkt 
exempel på världens alla fantastiska, men ofta 
negligerade söta viner. Mogen persika, apelsin, 
honung och smörblommor, över en bakgrund 
av vanilj och kanel. Den höga sötman är väl 
balanserad av en hög och fräsch syra som håller 
vinet i schack genom ett långt avslut. 

TIDBLOM GROUP AB 
& TIDBLOM WINES
Post House viner importeras från Sydafrika 
av Gabriela Nyström Tidblom och Hans 
Tidblom. De har två vinagenturer; Tidblom 
Group AB i Sverige och Tidblom Wines 
i Danmark. I Sverige säljer man enbart till 
restauranger och från lagret i Danmark till 
privatpersoner i Sverige via e-handel med 
hemleverans till dörren. Företaget hanterar 
all administration och betalar både alko-
holskatt och moms i Sverige. Därför är det 
med glädje som Nordisk Filateli i samar-
bete med Gabriela och Hans på Tidblom 
Wines har satt ihop ett specialerbjudande 
till tidningens läsare. 

VINPANELEN
BLACK MAIL MERLOT
Olle • Gott med en god 
balanserad smak.
Tobias • Gott med god frukt, 
ganska strävt och bäst till mat. 
Jan • Inte min typ, lite för spre-
tigt och strävt, men en vinnare 
till mat. 
Mats • Lite strävt, mörka bär 
och lång eftersmak.

BULLS EYE CABERNET SAUVIGNON
Olle • Ganska gott, men kanske 
lite starkt. 
Tobias • Mycket gott, strävt 
men med mjukare tanniner än 
”Black Mail”, fylligt, bra längd. 
Jan • Trevligt vin till umgänge 
och pratstunder, precis som 
frimärket med samma namn 
sår det en liten pärla. 
Mats • Mörka bär, lång 
dominerande eftersmak.

MISSING VIRGIN
Olle • Mycket gott, ett fylligt 
och mycket gott vin.
Tobias • Mycket gott, fylligt, bra 
längt, smakrikt med en 
lång och god smak. 
Jan • Ett lättsamt vin med fin 
eftersmak.
Mats • Fruktigt, bra syra och 
strävhet.

PENNY BLACK
Olle • Mycket gott, fylligt. 
Tobias  • Gott med en aning 
beska, särskilt gott när det 
kombineras med mat. 
Jan • Ett enkelt vin som många 
kan tycka om, dock inte riktigt 
min smak. 
Mats • Känns lite tomt, med 
kortare eftersmak, mindre bra 
än övriga. 

TRESKILLING YELLOW
Olle • Mycket gott, sött men 
ändå med en friskhet. 
Mats • Passar bra med grön- 
mögelost, men jag tror att det 
kan vara särskilt bra till 
chockladfondue eller ananas. 
Tobias • Fylligt och smakrikt, 
mycket gott och fräscht som 
balanserar sötman. Smakrikt till 
blåmögelost och jättegott till 
äppelkaka. 
Jan • Ett gott vin som dess-
värre har många konkurrenter 
inom kategorin och nivån. 

Fredrik Finn är utbildad sommelier vid 
Restaurangakademien i Stockholm och  
debuterar härvid som skribent med artikeln 
om Post House viner i Nordisk Filateli.



Bli gärna medlem i vår vinklubb, så får ni första tjing på nyheter, vinprovningar, 
specialviner och arrangemang. Givetvis kan ni enkelt gå ur klubben när ni vill 
genom att skicka mail till info@tidblomgroup.se Obs! man måste ha fyllt 20 
år för att gå in på sidan och beställa samt kunna visa legitimation vid leverans.

Tidblom Wines,c/o BDO, Havneholmen 29, 1561 Köpenhamn V,  Danmark.
Lager på Shurgard Hörsholm, Kokkedal Industripark 8, 2980 Kokkedal

www.tidblomgroup.se

Köp era viner online, 
direkt från oss! 

2 x Post House Missing Virgin
2 x Post House Penny Black
1 x Post House Bulls Eye
1 x Post House Black Mail 

Vi har gjort det enkelt för er att köpa våra viner direkt från vårt danska  
bolag, Tidblom Wines med lager i Kokkedal i Danmark. Vi kan erbjuda ett 
urval av kvalitetsviner från små vingårdar både i Sydafrika och Europa med 
hemleverans till Sverige. På vår hemsida Tidblomgroup.se har vi nya sam-
arbetspartners, Carliot Wines och Deliovin och erbjuder viner från Sydafrika, 
Tyskland, Österrike, Spanien och Italien.

Håll därför kontinuerlig koll på vår webbsite där vi uppdaterar vårt utbud.  
Gå gärna in på vår hemsida: www.tidblomgroup.se och beställ direkt  
under vinbutik. Betalning via Klarna.

Vi betalar alla skatter i Sverige (Alkoholskatt och moms), detta är inkluderat 
i våra priser.

Tidbloms  
Post House låda 
6 flaskor

Använd Rabattkod; NORDISK så får ni 5%  
rabatt på priset. Beställer ni 4 lådor eller mer  
så blir det dessutom frakfritt.

inkl. skatter,
exkl. frakt

1.020:-
Pris per låda

Post House Tre skilling Yellow är tillfälligt slut. Den kommer dock in  
under våren och vi kommer då att ha ett specialerbjudande på den.

Gå in under vinbutik/Tidblom Wines/tidbloms vinlådor,  
så hittar ni lådan där.
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Nästan alla av oss har något 
slags förhållningssätt till 
vin – allt ifrån att det är 
en daglig del av det vi 
stoppar i oss till att dricka 

vin enbart vid mycket speciella tillfällen. 
Min egen mor drack vin två gånger i sitt 
liv – när hon fyllde 90 år och när hon fyllde 
100 år. I övrigt levde hon helt utan alkohol.

Vin till vardags är normalt för många, 
andra går med i någon vinklubb för att lära 
sig mer om viner, om hur man väljer viner 
och hur man kombinerar viner med mat-
rätter. Mitt eget vinintresse inskränker sig 
till att försöka hitta rätt vin till de maträtter 
vi vill äta hemma. Även det tarvar en del 
kunskaper. Det spelar ingen roll om vinet 
kostar 69 kr för en flaska eller 369 kr, det 
viktiga för mig är att vinet och maten blir 
en fin helhetsupplevelse.

Tycker man att man inte kan göra det 
urvalet själv så ska man fråga personalen på 
Systembolaget, de är oerhört kunniga. Det 
intressanta är att modern växtförädling har 

MÅLTIDSDRYCK OCH 
NJUTNINGSMEDEL

Vin kan vara både måltidsdryck och njutningsmedel. I den här artikeln följer Mats 
Söderberg (som deltog i tidningens vinpanel om vinerna från Post House) upp sitt 
intresse att dricka vin, med sitt intresse för frimärken och filateli relaterat till vin. 
Han berättar här om sin samling om vin, som också är en utställningssamling i 
den öppna klassen som kallas för OPEN.

Miniblock från Georgien med lämningar från det sjunde århundradet före Kris-
tus, kanske efter världens äldsta kända toastmaster?

Bli gärna medlem i vår vinklubb, så får ni första tjing på nyheter, vinprovningar, 
specialviner och arrangemang. Givetvis kan ni enkelt gå ur klubben när ni vill 
genom att skicka mail till info@tidblomgroup.se Obs! man måste ha fyllt 20 
år för att gå in på sidan och beställa samt kunna visa legitimation vid leverans.

Tidblom Wines,c/o BDO, Havneholmen 29, 1561 Köpenhamn V,  Danmark.
Lager på Shurgard Hörsholm, Kokkedal Industripark 8, 2980 Kokkedal

www.tidblomgroup.se

Köp era viner online, 
direkt från oss! 

2 x Post House Missing Virgin
2 x Post House Penny Black
1 x Post House Bulls Eye
1 x Post House Black Mail 

Vi har gjort det enkelt för er att köpa våra viner direkt från vårt danska  
bolag, Tidblom Wines med lager i Kokkedal i Danmark. Vi kan erbjuda ett 
urval av kvalitetsviner från små vingårdar både i Sydafrika och Europa med 
hemleverans till Sverige. På vår hemsida Tidblomgroup.se har vi nya sam-
arbetspartners, Carliot Wines och Deliovin och erbjuder viner från Sydafrika, 
Tyskland, Österrike, Spanien och Italien.

Håll därför kontinuerlig koll på vår webbsite där vi uppdaterar vårt utbud.  
Gå gärna in på vår hemsida: www.tidblomgroup.se och beställ direkt  
under vinbutik. Betalning via Klarna.

Vi betalar alla skatter i Sverige (Alkoholskatt och moms), detta är inkluderat 
i våra priser.

Tidbloms  
Post House låda 
6 flaskor

Använd Rabattkod; NORDISK så får ni 5%  
rabatt på priset. Beställer ni 4 lådor eller mer  
så blir det dessutom frakfritt.

inkl. skatter,
exkl. frakt

1.020:-
Pris per låda

Post House Tre skilling Yellow är tillfälligt slut. Den kommer dock in  
under våren och vi kommer då att ha ett specialerbjudande på den.

Gå in under vinbutik/Tidblom Wines/tidbloms vinlådor,  
så hittar ni lådan där.

medfört att vindruvor kan odlas för kom-
mersiell vinframställning ända upp till norr 
om 60:e breddgraden, det vill säga ända upp 
till södra Norrland om vi talar om Sverige.

Vill du lära dig mer om vin – köp en vettig 
vinbok, läs och pröva dig fram, du kommer 
att få många njutbara stunder, lovar jag.
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Ett vackert souvenirark från San Marino med etiketter på 10 verkliga 
prestigeviner från Italien som är världens största vinproducent.

En privatgjord etikett till en av de sex 
flaskor som Sicco Scheen fick på sin 
50-årsdag. Etiketten är designad av 
mästergravören Czesaw Slania.

Vinframställning har gamla anor i Europa, orten Wittlich ligger i an-
slutning till Moseldalen i Tyskland, och i den lila gummistämpeln från 
orten står det ”Tänk på Wittlich - tusenårig vinort”.

Provetikett SPECIMEN till ett vin från                 
Chateau Mouton Rotschild 1948.

Miniarket från Åland med en vinsen-
sation, det berömda ”champagnevra-
ket” utanför Mariehamn. En kul detalj 
från vrakfyndet är att man också hit-
tade ölflaskor och har kunnat rekon-
struera den öljäst som användes vid 

framställningen av ölet i fråga.



NORDISK FILATELI 2021 –  01         79

VARFÖR JAG GJORDE DEN 
HÄR SAMLINGEN
Min hustru och jag tycker om goda viner. Vi 
dricker inte ofta, men när vi vill avnjuta ett 
vin, vare sig det är som en del av en måltid 
eller bara för sällskaps skull, ska det vara 
gott. Om ett vin är gott eller inte, det är 
absolut inte en prisfråga. Det handlar om 
att hitta rätt vin till varje speciellt tillfälle. 

Systembolagets totala utbud är enormt. 
Jag kollade för ett par år sedan och då 
fanns det i standard- respektive beställ-
ningssortimenten tillsammans cirka                              
10 000 olika viner. Jag började därför läsa 
på om druvor, om länder, om områden, om 
vintyper, och om odlings- och produktions-
tekniker. Allt detta blev frågor som kom att 
intressera mig. Eftersom jag dessutom är 
frimärkssamlare kom jag snart på att det 
borde gå bra att skapa en hygglig samling 
inom det här området. Däremot kunde jag 
inte ana att det fanns så mycket material om 
man vidgade sökområdet till försändelser, 
etiketter, menyer och annat vinrelaterat 
material. För mig som siktade på en ”friare” 
samling i så kallad ”öppen klass” för utställ-
ning, så kan man också använda material 
som inte är filatelistiskt eller postalt. 

Jag började samla material 2005. Grund-
läggande för mig blev att genom föregående 
studier klarlägga vad för slags material jag 
var ute efter.  Utbudet av tänkbara objekt 
var oändligt mycket större än jag anat på 
förhand, så jag var tvungen att prioritera. 

STRUKTUR AV SAMLINGEN
Min struktur och bearbetning av ämnet vin 
blev relativt enkel: Något om vinets historia; 
att producera vin; vin i olika sammanhang; 
som en del av en måltid till fest och nöje; 
viner för speciella tillfällen; religiös och 
rituell användning av vin; vin i udda situa-
tioner; det alkoholfria alternativet; vinprov-
ning – ett sätt att lära sig mer; vintillbehör; 
kommersiella, vetenskapliga och närings-
mässiga aspekter på vin; marknadsföring 
av vin; handel med vin; vin som en viktig 
exportprodukt; vinmässor, kongresser och 
festivaler; forskning och utbildning om vin: 
vin som livsmedel; vin inom konst, musik 
och litteratur: vin och filateli; att skämta om 
vin och dryckesvanor; myndighetsaspekter 
på vin; regleringar; arbete mot alkoholmiss-
bruk: alkohol i trafiken.

När Troms Filatelistklubb jubilerade 1937 trycktes jubiléumsmenyn på den lo-
kala returhelsaken på detta estetiska sätt. Att den goda maten kombinerades 
med goda viner framgår tydligt och retade smaklökarna hos de inbjudna gäs-
terna.

MATERIALET
När man söker material gäller det att ha ett 
brett perspektiv och leta på många ställen 
för att få tag i rätt material, till exempel 
på eBay, Tradera, Samlamera, fyndlådor 
hos handlare, goda kamrater, samt ibland 
också ha ren tur som det har varit i flera av 
mina fall. Tala om för din frimärkssamlande 
vänkrets vad du samlar och letar efter, det 
kan ofta vara mycket lönsamt. I mitt fall 
har jag varit rätt lyckosam. 

Frimärken, provtryck, miniark, frimärks-
häften, olika slags försändelser, brevmärken, 
bilder, stämplar, vykort, vinetiketter, menyer, 
reklamkuvert, är några olika slags objekt 
som har passat in i den här samlingen.

Mitt absolut bästa objekt är ett brev 
daterat 14 april 1616 där fältmarskalken 

Jesper Nilsson Cruus, på Frösåker utanför 
Västerås, beställer en stor kvantitet (näs-
tan 500 liter) franskt vin från en handlare 
i Stockholm. Brevet är läsbart till hela 
sitt innehåll. Det köpte jag på en Philea-                                   
auktion för drygt 10 år sedan.

En annan pärla är en vinetikett som 
bara finns i sex exemplar. Den gjordes när     
dåvarande chefen för postens frimärkstryck-
eri, Sicco Scheen, fyllde 50 år och använ-
des till de sex flaskor vin han fick av sina 
kollegor på jobbet. Etiketten är designad 
av tidigare mästergravören Czesaw Slania 
(1921-2005). Etiketten köpte jag på eBay 
från en säljare som fanns i Spanien. Fakta 
kring etiketten kunde jag kontrollera med 
Sicco själv för mer än 10 år sedan.
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En annan godbit är en helsak från 
Tromsö Filatelistklub med menyn till deras 
jubileumsbankett 1937. 

Jag måste också nämna ett franskt            
frimärkshäfte från 1929 med reklam- tex-
ten ”Le vin est un aliment” – Vin är ett 
livsmedel. 

PROVA GÖRA EN EGEN SAMLING
Att göra en ”friare” samling för öppen klass 
är inte så komplicerat. Ge dig på ett ämne 
som du behärskar eller är intresserad av.  
Bestäm dig för vad slags berättelse du vill 
förmedla. Strukturera innehållet så du får 
en överblick över vilken typ av objekt du 
ska leta efter till samlingen. På internet 
netex.se finns flera olika typer av samlingar 
att studera och som kan ge dig ytterligare 
inspiration. 

Ett tyskt vykort från första 
världskrigets brutala slagfält 

där vin används som smärtlind-
ring till en skadad soldat.

Samlingens bästa objekt enligt Mats själv är detta brev daterat 14 april 1616, där fältmarskalken Jesper Nilsson Cruus på 
Frösåker utanför Västerås beställer en stor kvantitet (nästan 500 liter) franskt vin från en handlare i Stockholm.

Franskt frimärkshäfte från 1929 med reklamtext för vin: ”Vin är ett livsmedel”.

Mats Söderberg (Täby) är en av veteranerna 
i svensk filateli, med flera olika meriter som 
ledare, organisatör, samlare och utställare.


