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Nordisk Filateli startade 
1937, Dag föddes 1942 
– två ”gamlingar” på
samma gata möttes för 
ett samtal.

Dag Svinhufvud har passerat ålders-
rätten att pensionera sig, men inte en 
enda gång under besöket nämner han 
något om att utnyttja rätten eller sluta.  
Jag ställer därför heller aldrig frågan.

Chefredaktörens intresse för varför 
saker är som de är brukar innebära att 
jag vill gräva bakåt i tiden. Dag berättar 
att han började jobba på Frimärkshu-
set AB (FH) under det sista året som 
legendaren Einar Lundström ägde det 
anrika företaget (se faksimil). Dag ingår 
därmed i den grupp som idag är ”seni-
ora” filatelister och som alla etablerat 
sig som kunniga i branschen genom att 

starta sina karriärer hos FH. I samta-
let med Dag blir jag övertygad om att 
han i längden var för ambitiös för att 
arbeta för någon annan, han ville ha sin 
egen verksamhet och sina egna affärer. 

Dag köpte FH:s lager och driver 
Contenta Frimärken AB, som sedan 
17 år ligger på Tomtebogatan 17 i 
centrala Stockholm. Den är en av få 
existerande butiker med frimärken i ett 

På samma gata som Contenta Frimärken AB 
ligger, bor också tidningens chefredaktör. Därför 
gick jag de 100 metrarna upp till Dag Svinhufvud 
för ett piggt och trevligt samtal.
Text Jonas Hällström

Välkommen in!
Två ”gamlingar” 

på samma gata
Faksimil från Nordisk Filateli nummer 5/1973.
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välfyllt lager att handla från över disk. 
Denna ”urmetod” att komplettera sina 
samlingar är fortfarande Dags affärs-
modell, och den fungerar bra.

- Jag har ett mycket välfyllt lager 
med Sverige, ett välfyllt lager med 
Norden och ett bra lager med Europa, 
berättar Dag. Man kan komma in och 
fråga efter Sverige nummer 1, 3 skil-
ling banco, köpa och betala det över 
disk och få det med sig hem direkt till 
luckan i albumet.

- Det finns fortfarande många äldre 
filatelister som tycker det är tryggt att 

handla sina frimärken över disk, berät-
tar Dag. Bor man inte i Stockholm kan 
man ringa och då blir det skickat som 
postorder.

När man kliver in i butiken är det 
inte många kvadratmeter golvyta, det är 
frimärken, lådor och tillbehör från golv 
till tak. Jag frågar Dag hur han märker 
att pandemin påverkar branschen:

- Samlare kommer in och köper en 
fyndpåse som kostar från 300 kronor 
och uppåt. De tar den med hem, häller 
ut innehållet på ett bord, botaniserar 
och letar efter fynd. Eftersom påsarna 
är helt ogenomgångna av mig själv (jag 
hinner inte) så finns också chansen att 
göra fynd, säger Dag.

När redaktören själv tittar i påsen 
så blir jag förvånad att någon betalar 
för innehållet. Det ser svårt ut att göra 
några fynd tänker jag, men det framgår 
mer och mer under samtalet att den 
bredd med samlare som vi alla vet att 
hobbyn representerar – den ytterlighet 
som jag själv tidigare saknat förankring 
i – den möter Dag dagligen. Jag blir 
därmed övertygad om att fyndpåsarna 

säljer och att köpare gör fynd (annars 
hade de ju inte sålt, tänker jag med 
distans till saken).

Jag kan bara fantisera om alla de 
karaktärer som Dag måste ha mött i 
sin butik genom åren. Dag berättar att 
han bland mycket annat erbjudits att 
köpa: en stor samling med privatfoto-
grafier av kungahuset; en stor samling 
sameknivar; en pistol Smith & Wesson 
45:a ...; en stor samling med bokmär-
ken. Vad som har köpts in ligger i det 
dolda, berättar Dag.

Besök butiken, där finns energi, den 
är välkomnande och Dag vet också på 
att ge dig den service du efterfrågar: 
Han är en äkta frimärkshandlare - 
erbjuder allt från en enkel pincett till 
3 skilling banco! 

Dag Svinhufvud med delar av sitt lager bakom ryggen: Ett fantastiskt lager 
Sverige, ett mycket bra lager Norden och ett bra lager Europa, så säger Dag 
själv om vad som finns för den sökande samlaren som kliver in i butiken,

Snygga stämplar är fortfarande högt 
eftertraktade, säger Dag och visar 
upp ett Oscarsavsnitt ur lagret.

Fyndpåsar för 300 kronor och uppåt 
är heta i dessa isloeringstider med 
pandemi, berättar Dag när redaktö-
ren sätter kameralinsen och tar en 
bild rätt ner i fyndpåsen.

CONTENTA 
FRIMÄRKEN AB
Tomtebogatan 17

ÖPPETIDER 
Måndag – Torsdag 10.00–16.00

TELEFON 
 08–611 36 51

WWW.CONTENTASTAMPS.SE

”Den lilla vänliga butiken med 
det stora nordiska lagret”


