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Kära frimärkssamlande vänner
En förlorad säsong är över och vi laddar batterierna för den kommande
hösten. Tack och lov ser den rådande pandemin ut att börja vika undan
och jag hoppas att allt kan gå tillbaka till det normala i höst. Styrelsen
har inte legat på latsidan under den gångna, inställda, säsongen utan
har skött det rullande arbetet, planerat för hösten och under ledning av
primusmotor Mats Söderberg planerat för den kommande frimärksutställningen NorrPhil 2022 som äger rum i Tibble Gymnasium den 4-6
mars 2022. Styrelsen kommer tillbaka med information om utställningen framöver. Det är roligt att föreningen än en gång kan arrangera
en stor frimärksutställning och jag hoppas och vet att den kommer att
bli lika framgångsrik som våra tidigare utställningar. Vi ses där!
Då mötesverksamheten legat för fäfot under den gångna säsongen
avser vi att börja höstens verksamhet, om så blir möjligt, med en riktig
bang! En samlings och partiauktion. Det blir alltså samlingar och partier
som ropas och utropspriserna kommer att sättas så att alla får
möjlighet att ropa in något nytt till sin samling, eller kanske inspireras
till att börja samla något helt nytt område.
Som många av er vet har jag på gamla dar börjat bygga upp en motivsamling om gäddan, så just nu är det gäddor som gäller. På frimärken, i
stämplar och allt annat som är postalt. Jag tycker det är väldigt roligt
att börja om med en samling från början igen och jag rekommenderar
alla att på samma sätt som jag börja med ett nytt samlingsområde.
Jag är mycket glad och tacksam över att vara ordförande i en väldigt
aktiv frimärksförening och jag hoppas att vi kan ses i höst. Program för
verksamheten finns i detta nummer av NorrPhil och vi kommer att
fortsätta vara i Tibble Gymnasiums matsal då den ger bättre
möjligheter att hålla avstånd mellan varandra. Försiktighetsåtgärderna
mot pandemin måste fortsätta även om den är på väg att vika undan.
Jag hoppas att vi kan ses i höst!
Per Näsman
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Äntligen ett ordinarie nummer av NorrPhil
Under det gångna halvåret har vi gett ut 5 extranummer av NorrPhil.
Dessa har oftast varit på 8 sidor. Nu bjuder vi på ett fullspäckat 16sidorsnummer med vår nye ordförande Per Näsmans ingress, svar på
frågesporter i nr 5, nallebjörnsfelet Nya Zealand 1996, samlings- och
partiauktionen den 6/9, seglare på frimärken I, Filateli och politisk
propaganda - en effektiv combo samt inte minst höstprogrammet.
Hans Magnusson
Redaktör

Välkommen till vår hemsida www.icastop.com
Här hittar du nya erbjudanden varje vecka

Gäller endast på Ica Stop
Giltig t o m 2021-09-30
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Rätta svar till frågesport i NorrPhil nr 5:
Frågesport vid jubileumsmiddagen
1. X) Så samlar vi
2. 2) Post office
3. 2) År 1636
4. 2) Carl Johan Clefberg
5. 1) Semester
6. X) Folkskolan
7. 1) 174 150 st
8. X) Tonga
9. 1) Equador
10. 2) Liljevalchs
11. 1) 105 öre
12. Utslagsfråga: 595 100 st

Rätta svar till frågesport i NorrPhil nr 5:
Vilka är frimärksförstoringarna?

Vi söker med ljus och lykta artiklar
Till kommande nummer av Norrphil behöver vi artiklar på ½ till 2 sidor.
Alla medlemmar är välkomna att komma in med texter. Så sätt dig ner
och skriv. Vill du ha hjälp eller synpunkter på det du funderar på så är du
välkommen kontakta tidningens redaktör (se sida 16).

SKRIV OM DU VILL HA KVAR
NORRPHIL ÄVEN I FRAMTDEN!
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Nallebjörnsfelet, Nya Zealand 1996
Ett speciellt feltryck uppenbarade sig på en utgåva i New Zealand år 1996.
Den sedvanliga utgåvan med tilläggsporto till Children´s Health (Barnens
hälsa) visade ett barn i en bilbarnstol tillsammans med en Nallebjörn. Det
framgår tydligt att barnet och Nallen sitter i baksätet på en bil med ansiktet
vänt framåt på samma sätt som föraren. Väldigt sent slogs man av
vetskapen om att detta sätt att placera barn inte är tillåtet i New Zealand.
Barn ska sitta med ansiktet vänt bakåt för att minska risken för allvarliga
skador vid en olycka.

I sista ögonblicket ändrades frimärksmotivet. Nallen med sitt bälte togs
bort och den upptryckta upplagan förstördes. D.v.s. det var vad man
trodde. Snart blev det uppenbart att åtminstone några av den ursprungliga
tryckningen inte hade blivit förstörda. En alert filatelist gjorde upptäckten.
Dessutom var det så att märket trycktes dels med gummerad baksida dels
med självklistrande, varför felet förekom i två varianter. Man tror att
omkring 1000 exemplar av det felaktiga märket kom ut på marknaden.
Flertalet av de upptäckta felaktiga frimärkena fanns på brev från ett stort
bankkontor. Banken uppmärksammade felet och sålde ett antal men
donerade intäkten till välgörenhet.
Frimärkena var tryckta i Holland (Enschede). Omkring ett år efter att
fadäsen upptäcktes, kom ett antal av de felaktiga märkena ut på en
auktion i Holland. Nya Zealands Post gjorde en noggrann undersökning och
fann att det säkerhetsklassade tryckeriet i Enschede hade tagit ut ett antal
av de ursprungliga arken och gett till sin personal som julklappar!
Fina julklappar, ett enskilt märke noteras till omkring 1600 Euro och ett ark
till 12000 Euro enligt Michel.
Hela händelseförloppet är väl dokumenterat. Märkets popularitet är hög,
kanske beroende på det klatschiga namnet ”Teddy Bear Stamp”.
Staffan Lagergren
Vallentuna
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Samlings- och partiauktion i hösten
den 6 september 2021
Corona-pandemin har ju ställt till det ordentligt för oss. Vi har inte kunnat
ha några föreningsmöten under lång tid. Vi har därför bl a genomfört två
anbudsauktioner på internet under våren. Resultatet av dom auktionerna
får nog betraktas som rätt bra, givet omständigheterna. Urvalet av
auktionsobjekt har dock gjort att alla samlingar och partier har fått vänta.
Det ska vi nu ändra på.
Höstens första sammankomst, den 6 september, kommer att ägnas åt en
samlings- och partiauktion. Här ska vi sälja enbart samlingar och partier i
album, i insticksböcker, i kartonger eller där samlingen upptar många
visirblad eller albumblad. Till auktionen kommer även ett antal samlare,
som inte är medlemmar i NFF, att inbjudas att närvara. Auktionen kommer
att genomföras som en salsauktion men med möjlighet att, i förväg, lämna
bud via e-post.
Vi har redan ett antal objekt ”på lager”. Men vi behöver fler för att det ska
bli en bra auktion. Har du sådant du vill sälja – ta kontakt med
Mats Söderberg (tel. 070-733 04 80, e-post mats.soderberg@outlook.com).
Det ska handla om album eller insticksböcker med samlingar och partier
eller kartonger/lådor med material. Ett rimligt utropspris ska vara minst
100 kr. Mindre objekt som singlar, serier och dylikt får anstå till ett senare
tillfälle. Det vi vill ha hjälp med är en bra beskrivning av respektive objekt,
ett önskat utropspris samt 3-4 scannade, eller fotograferade, sidor av
samlingen/partiet. Bilderna ska vara i jpeg-format så de kan redigeras
innan utläggning på nätet. Du kommer att få hjälp med det som ska göras
om så behövs.
Vi vill få in ditt material senast den 20 juli, för att jag ska ha tid att
iordningställa auktionen och vi ska kunna få ut information mm.
Objektförteckning, auktionsbestämmelser samt ett par representativa
bilder per objekt kommer att återfinnas på föreningens hemsida
(www.norrphil.se ). Vill du studera objekten närmare är det besök vid
auktionen som gäller.
Mats Söderberg
Hedersordförande
Auktionsförrättare

Nu under Corona-pandemin har vi en säkrare lokal för våra
klubbmöten (om nu inte FHM’s rekommendationer gör att vi
inte kan ha möten) nämligen Tibble Gymnasiums matsal.
Välkomna dit!
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Seglare på frimärken I
Näst porträttmärken är säkert båtmotiv det vanligaste frimärken. Gamle
Ternström är nu borta ur tiden, men än minns vi honom och hans tusentals
frimärken med båtar på. En fullständig är kanske möjlig att få, men
motivsamlaren behöver nu inte alls ta med alla märken med ett visst
motiv, det kan räcka med ett märke.
I vårt land har man seglat sedan bronsåldern och här på västkusten lär sig
de flesta konsten redan som barn. Ännu för 20 år sedan såg man stora
seglare ibland, nu finns de mest på bilder och på frimärken där man lätt
kan få en överblick på olika slags seglare.
Vikingaskeppet med fyrkantigt råsegel är väl den äldsta typen. Märken
med sådana på finns på Island 5 och 10 aur 1930, 35 aur 1939, Norge 30
öre 1941 och 15 öre 1942, Estland 1919, USA 5 c. 1925, Österrike 8+2 gr.
1926, men även på gamla båtbilder från Egypten 1926, Libanon, Malta
m.fl. Den norska nordlansbåten på 15 öre 1941 har visserligen två råsegel
på masten men är icke desto mindre vikingaskeppens sista ättelägg i vår
tid.

Loggerten har minskat rån och har då ett trapetsformat råsegel.
Liberias rekmärke 1923 är exempel på en sådan båttyp. (Detta märke
hittar jag inte på nätet – någon som har? /Hans)

I Medelhavet och runt Afrikas kust har den sneda rån förlängts, ofta
ända ner till stäven. Dessa latinska riggar finns på många båtar och
borta på Afrikas östra kust kallas typen för how. Den kan man se på
6märken fån Aden, Zanzibar, Kenya, Mocambique och Borneo.

På den enklaste slupen är seglet delat i två delar längs masten ch den riggen är
fortfarande den allra vanligaste på våra små segelbåtar, fock och storsegel.
Båttypen kan man f.ö. finna på märken från Turks- och Caicosöarna 1950,
Bahamas 1940, Danmark 5 öre grönt 1937 m.fl.

Kuttern med gaffelsegel, bogspröt och två förstagssegel är även den, eller var,
en vanlig kappseglare. Så finner man den på Canadas märke 13 c. 1935, det är
den kungliga seglaren Britannia. Bermuda 1936, Norge 1947 och Gambia 1953
har andra exempel på denna båttyp.

Om båten bär en liten mast längst akterut kallas den yawl. En sådan båt är lätt
att styra, men inte lätt att finna på frimärken. Hollands olympiamärke 5 c. 1928
och sovjetrysslands märke i sportserien 1949 visar dock denna typ.

Om den lilla masten flyttas framför rorsbrunnen har man en ketch. Nigerias
märke ½ d. 1936, Danzigs 5+5 pf. 1938 och Gilbert- och Ellisöarna 2 s. 1939
visar just en sådan.

Publicerat med tillstånd ur
”FRIMÄRKEN JORDEN RUNT”
av Ture Heed, 1980
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Filateli och politisk propaganda
en effektiv combo
Den politiska propagandan skyr inga medel. Allting är tillåtet. Att utnyttja
filateli och deltiologi i den politiska propagandans tjänst är ett sätt att nå ut
till grupper av medborgare som man annars kanske hade misslyckats med.
I den här artikeln ska jag ge tre exempel.

Tyskland hade, fram t o m första världskriget, ett betydande antal kolonier,
främst i Afrika och i Oceanien. Som en följd av freden i Versailles 1919
förlorades alla dessa, främst till Storbritannien och Frankrike. När
nazisterna tog makten i Tyskland 1933 var en av deras första åtgärder att
deklarera att man betraktade Versailles-freden som rättmätig och ogiltig.
1938 genomförs en mässa arrangerad av Deutsches Reichskolonialbund
med åtföljande frimärksutställning. Då ges det här samlarbladet ut.
Budskapet är tydligt. Togo, Kamerun, Namibia (Tyska Sydvästafrika) samt
KUT-länderna (Kenya, Uganda, Tanganyika = Tyska Östafrika) är
fortfarande tyskt territorium.
Det som visas ovan är ett ganska diskret exempel på nazisternas förmåga
att sprida politiska budskap. Här följer ett betydligt brutalare.
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I oktober 1938 annekterades Sudetlandet (de delar av Tjeckoslovakien som
hade tysktalande befolkning) av Tyskland. Inmarschen skedde 8 oktober
1938. Några månader senare ockuperades hela Tjeckoslovakien, men det
är en annan historia. Kortet ovan, skickat den 8 oktober 1938 till Sverige,
visar i all sin nakenhet både Tysklands agerande i Tjeckoslovaken och det
som skulle bli förevändningen för anfallet på Polen 1939 – den s.k. polska
korridoren mellan egentliga Tyskland och Ostpreussen.

De tre baltiska staterna ockuperades av Röda Armén hösten 1944. Ganska
snart efter krigsslutet skapades de baltiska sovjetrepublikerna som kom att
leva kvar fram till 1991. Propagandan mot Sovjets aktiviteter var under
hela den tiden tämligen intensiv och, i många fall, väldigt provokativ. Det
var propaganda som skapats såväl av stater som av organisationer som
representerade flyktingar från de drabbade länderna. Brevmärket ovan
härstammar från 1940-talet. Exakt när det gjordes och vem som skapat
det vet jag inte. Jag har dock ett helark av märket samt ett brev från 1948
där märket sitter på kuvertet. Brevet är f ö skickat från Sverige
(avsändaren är en estländare i exil) till en svensk tjänsteman i ett av de
läger i Tyskland som inhyste baltiska flyktingar.
För den som är intresserad av nutidshistoria (från omkring 1890 och
framåt) är det här ett fascinerande samlingsområde med väldigt stora
möjligheter att skapa en fin samling, både för eget nöje och för
utställningar. Tillgången till material, framför allt olika slags kort, är så stor
att man bör nog göra ordentliga avgränsningar av området. Väljer man att
ställa ut i klassen Open Philately så ges också möjligheter att ta med icke
filatelistiskt material som kartor, olika slags propagandaetiketter etc. Det är
valt samlingsområde och den egna fantasin som skapar gränserna.
Mats Söderberg
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Vykort av Hans Carlén som var aktiv i Täbys hembygdsförening. Han var
bl.a. redaktör för skriften Sevärt i Täby - Täby förr och nu.
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När man just passerat Arninges stora shoppingcenter och svänger till
höger vid Jaktvillans skylt är det som att komma in i en annan värld.
Plötsligt är man på landet, mitt i en susande granskog omgiven av
tystnad och lugn. De hundratalet metrarna fram till villan undrar jag om
jag kört fel, men snart öppnar sig skogen och en gul visar sig. Entrén är
inte så stor men innanför ligger rum efter rum med dukade bord och
sorlande matgäster.
I restaurangen serveras husmanskost varje vardag mellan klockan
10:00 och 14:00. Det finns alltid två bufférätter att välja mellan, ett
stort härligt salladsbord samt bordsvatten, kaffe och småkakor. För mer
information, gå in på hemsidan www.jaktvillan.se.
Vi rekommenderar ett besök!
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Café och Restaurang
GOTTI
En oas för den som vill
äta lunch, fika
eller beställa
catering med ett gott
och brett sortiment.
Öppettider:
mån-fre 07:00-18:00
lör-sön 10:00-17:00
Arninge
(vid Granngården)
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PROGRAM HÖSTEN 2021 I
NORRORTS FRIMÄRKSFÖRENING
Normalt äger våra sammankomster rum i vår föreningslokal
Viggbysalen, Södervägen 30 i Täby, men nu under Coronapandemin har
vi bokat en större lokal, nämligen matsalen i Tibble Gymnasium. Sker
det någon förändring annonseras detta på möten och på hemsidan.
Sammankomsterna börjar kl 18:30. Vid de flesta sammankomsterna
har vi dels ett närvarolotteri, dels en mindre klubbauktion med material
från medlemmar, men också från inlämnade samlingar. Ha med dig
sedlar i mindre valörer för att betala dina inrop – inte 500- eller 1000kronorssedlar!
Programmet för hösten 2021 ser ut så här:
6 sep

Samlings- och partiauktion

20 sep

Sveriges Militärpost, J-O Brandt

4 okt

Skillingmärken, Göran Persson, Östhammar

18 okt

Bytesdag, loppis och stor klubbauktion

1 nov

Ringtyp, Pentti Köhli

13 nov

Samlarmässa Näsbypark

15 nov

Försäkring av samlarsaker – vad säger försäkringsbolagen?

29 nov

Storauktion

13 dec

Avslutning

Mötesdagar 2022
Vårtermin: 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 14 mar (årsmöte), 28 mar,
11 apr, 25 apr, 9 maj. Dessutom 4-6 mars för NorrPhil 2022.
Hösttermin: 5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov,
12 dec. Dessutom 12 nov för planerad samlarmässa.
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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

Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna, tel. 070 -570 14 15
E-post: per.nasman@nasman.com

Vice ordförande, ansvarig för inventarieförteckningen
Olof Tiger, Pinnmovägen 1, 187 50 Täby, tel. 076-040 02 95
E-post: olof.tiger@gmail.com

Sekreterare, medlemsregistret och nya medlemmar
Christer Samson, Porsvägen 210, 192 48 Sollentuna, tel. 073-576 03 10
E-post: christersamson@gmail.com

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, Gersillagatan 30, 736 30 Kungsör, 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

Hedersordförande

Sören Eklöw, Eskadervägen 18 183 54 Täby
E-post soren-eklow@live.se
Mats Söderberg, Ellagårdsvägen 135, 187 45 Täby, tel. 070-733 04 80
E-post: matssoderberg@outlook.com

Redaktör för Norrphil och hemsidan

Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna, tel. 073-394 55 66

Ungdomsledare

Per Näsman, Tallvägen 5, 191 41 Sollentuna, tel. 070-570 14 15

Revisorer

Peter Hlawatsch, Södervägen 16B, 183 69 Täby, tel. 070-876 84 01
Per-Olof Björkman, Örtagårdsv. 29, 186 50 Vallentuna, tel. 072-503 78 72

Revisorssuppleant

Mats Renhuldt, Storskogsvägen 12, 167 65 Bromma, tel. 08-25 82 62

Valberedning

Håkan Tiger, Enstavägen 47, 187 35 Täby, tel. 076-015 86 23
Bo Jonsson, Lövbrunnavägen 13, 187 53 Täby, tel. 070-768 88 23
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Hjärtligt tack till alla våra sponsorer:
Jan Jägholm AB, Södervägen 30, Täby (08-732 50 00)
ICA Stop, Bergtorpsvägen, Täby
Café och restaurang GOTTI, Arninge (08-756 31 25)
Jaktvillan i Arninge – lunch (08-756 95 57)
Clas Ohlson, Täby Centrum
Viking & Co AB, Viggbyholm (08-768 00 28)

NORRPHIL
Medlemstidning för Norrorts Frimärksförening
Redaktör: Hans Magnusson, Olsborgsvägen 8, 186 41 Vallentuna
Telefon: 073-394 55 66
Ansvarig utgivare: Per Näsman
Norrphil utkommer minst 2 gånger/år.
Under Coronapandemin kommer det komma ut extranummer!
Välkommen med annonser och andra 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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