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Ordförandens spalt 
Året närmar sig sitt slut och när jag skriver detta är det bitande kallt ute och jag 

hoppas att prognoserna om varmare väder för de kommande dagarna slår in. Nå 
det är väl inte så dumt att sitta inne i värmen och pyssla med frimärkena. Lite 

ordning håller det på att bli men än återstår mycket plockande och sorterande. 
Tyvärr håller Corona fortfarande oss i schack och vi får hoppas att läget förbättras 

så att vår mötesverksamhet under våren kan bli så bra som vi hoppas. Styrelsen 
har planerat vårens verksamhet och Du finner vårens program längre fram i detta 

nummer av NORRPHIL. Som Du kan se så kommer vi att fortsätta vara i Tibble 

gymnasiums matsal. Matsalen är större än vår andra lokal så det blir lättare att 
hålla avstånd vid våra möten. 

Det kommer att bli en intressant vår inte minst genom arbetet med och plane-
ringen av NorrPhil 2022. Styrelsen och den speciella arbetsgruppen för NorrPhil 

2022 arbetar fortsatt med utställningen under ledning av primus motor Mats 
Söderberg och Du kan läsa om hur läget ser ut just nu längre fram i tidningen. 

Det kommer att bli en fantastik utställning! Som Du också kan läsa så söker vi 
frivillig arbetskraft under tiden 2-6 mars 2022 och jag hoppas Du kan hjälpa till. 

Anmäl Dig till mig. 

Vad gäller ungdomsverksamheten har den varit mycket begränsad under den 

pågående pandemin. Mötesverksamheten har legat nere och den enda medlems-
aktivitet som genomförts är samlarmässan i Norrtälje. Ungdomarna är väldigt 

glada och tacksamma för de gåvor de fått under året från NFFs medlemmar, från 
AB Philea och många andra. Gåvorna är en förutsättning för ungdomsverksam-

heten då medlemmarna får frimärksmateriel att botanisera i. Ungdomar idag har 

svårt att komma över material på annat sätt så gåvorna är högt uppskattade. 

Min egen motiv-samling om gäddan växer stadigt och 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 glad och tacksam över att få vara ordförande i en väldigt aktiv frimärks-
förening och jag hoppas att vi kan ses i vår. Nu är det dags att ta fram pincetten 

och sortera vidare och om vi inte ses innan så önskar jag Er alla en skön helg, 
God Jul och Ett Gott Nytt År. 

Per Näsman 
 

NORRPHIL 
 

Nummer 7/2021 

Årgång 44 
 

 

Medlemsblad för 

Norrorts Frimärksförening 
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Välkommen till vår hemsida www.icastop.com 

Här hittar du nya erbjudanden varje vecka 

     

Gäller endast på Ica Stop 

Giltig t o m 2022-03-31 

Jönköpings Posthistoriska Förening har utvecklat en databas SDB med 
alla svenska postkontors stämplar under tidernas lopp. Norrorts 

Frimärksförening har bidragit till vidareutvecklingen av denna databas. 

Som tack för detta bidrag erbjuds nu alla medlemmar i NFF gratis 
åtkomst till densamma. 

Du som vill få tillgång till SDB skickar följande uppgifter till 
Christer Samson christersamson@gmail.com: 

Namn 
Adress 

Postnummer och postadress 
Telefonnummer 

E-post 
Önskat användarnamn 

Önskat lösenord 

Databasen nås på 

https://sdb.jkppf.se 
där du kan kika på den.  

Hans M 

 

mailto:christersamson@gmail.com
https://sdb.jkppf.se/
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Seglare på frimärken II (forts.) 
I förra numret nämnde jag Loggerten och att jag inte hittat 

Liberias rekmärke från 1923 som är exempel på en sådan 
båttyp. Raskt kom det e-post från Arne F med en bild på detta 

märke sittande i ett av hans många album. Tack! Nu går vi till 
dagens avsnitt. 
 

Skonaren är mycket vanlig på frimärken. Den kan ha två eller flera master 

med gaffelrigg. Berömda skonare är t.ex. Bluenose på Canadas märke 50 c. 
1928, Caymanöarna 1937, Cooköarna 1949 (Messenger of Peace) Barbados 

1950 (Francis W Smith) och Monaco 1949 (L´Hirondelle). En tremastare 
syns bl.a. på Bahamas 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Om man sätter ett råsegel överst på förmasten, så får man en toppsegel-

skonare, och dit hör seglarna på märken från St. Pierre et Miquelon 1947, 
Guadeloupe 1947 och vår svenska postseglare Hiorten på 20 öre 1936. 

 
 

 

 

 

 
Om båten får råsegel på hela främre masten heter det egentligen hema-

frodit-brigg och seglar fram på Newfoundland 1887, St. Pierre et Mique-
lon 1909 m.fl. Om båten även bär ett råsegel överst på aktermasten kal-las 

den briggantin, som kan ses på halvpennymärket 1953 från Nigeria. 
 

 
 

 
 

 
Briggen för råsegel på båda masterna, men även ett gaffelsegel 

på den aktre masten. Rumäniens berömda skolskepp Mircea är 

av den typen. Det är även Englands örlogsmän Volage o. Cruizer 
på Adens märken 1937. 
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Jugoslaviens vackra seglare på 0,50 p 1939 och Brasiliens 

berömda skolskepp Almirante Saldanha tillhör den sällsynta 
typen barkentin, som bär råsegel på förmasten medan de två 

andra masterna, stormast och mesan, bärgaffelrigg. 
 

Är alla masterna råriggade utom den aktersta, så har man ståtliga seglare, 

som kallas bark. Danskarnas kryssare Ingolf på märken från Danska 
Västindien är en bark och så är Wanderer, som förde nybyggarna till Natal, 

avbildad på dess märken 1949. En fyrmastad bark är Pacifique från Nya 
Kaledonien 1905. Riggen har ofta vuxit mycket i höjd på barkarna med allt 

fler råsegel som följd. En sådan bark, Viking, har vi ju även 
här i Göteborg. 

Fullriggaren slutligen har råsegel även på mesanmasten, som dock samti-

digt kan bära ett gaffelsegel. De berömda klipperskeppen från 1800-talet 
var av denna typ. På märken från British Guiana, Nya Zeeland, Turks-öarna 

och Tyskland finner man dem. Polens skolskepp Dar Pomorza är ett mycket 

ståtligt sådant skepp från år 1952, liksom Argentinas Presidente Sarm-
miento 1939. Italien har ett sådant skepp i Amerigo Vesputcci på ett flott-

märke 1931. Belgiska Kongos U.P.U.-märke 1949 visar även en sådan 
seglare. 

 

 

 

 

 

 

 
Det finns många andra slags båtar med segel på, kapp-

seglare o. a. men den som vill kan i gängse uppslags-
verk och på våra sjöfartsmuseer ytterligare precisera 

typerna. Detta är dock ett motiv passande sjöfarts-

staden Göteborg och kan enkelt bli en motivsamling. 

Publicerat med tillstånd ur 
”FRIMÄRKEN JORDEN RUNT” 
av Ture Heed, 1980 

Under Corona-pandemin har vi en säkrare lokal för våra klubbmöten i 
Tibble Gymnasiums matsal. Välkomna dit! 

Tyvärr vågar vi inte återvända till Viggbysalen, vår ordinarie möteslokal, 
i dagsläget. 
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NorrPhil 2022 närmar sig 
med stormsteg 

Det är nu bara drygt tre månader kvar till NorrPhil 2022 

– vårt stora äventyr nästa år. Jag skriver detta dagen 
innan vi ska ha möte och besluta vilka exponat som ska 

få vara med. Har studerat listan som Janne Brandt, vår 

kommissarie, har satt ihop och kan säga - det blir en fin 
utställning trots avsaknaden av Mästarklass. Såväl 

ramar som handlarplatser är fulltecknade med råge. 

Nu handlar det om att du bokar in dig i almanackan för att hjälpa till. Alla 

behövs! 

Programmet ser ut som följande i stort: 

2 mars 
Vi startar kl 0900 med att tömma matsalen på bord och stolar. Borden går 

åt till alla handlarmotrar så dom ställer vi på rätt plats från början. Därefter 
ska alla ramar monteras och matsalen ställas i ordning i övrigt som 

utställning. Handlarmontrar mm mäts in, bord och stolar placeras på rätt 
plats och all skyltning ordnas. Här behövs många som kan hjälpa till. 

3 mars 
Vi startar kl 0900. Den dagen ägnas åt exponatmontering samt att ordna 

till i lokalerna med det som vi inte hann med den 2 mars. På kvällen den 3 

mars ska allting vara klart för att välkomna besökare. Även här behövs 
många som kan jobba. 

4 – 6 mars (fram till kl 15 den 6 mars) 
Vi startar kl 0900. Under utställningsdagarna behöver vi drygt 10 

funktionärer på förmiddagen och lika många på eftermiddagen. Det handlar 
om att bemanna informationsdisken (vara navet i utställningen), sälja 

kataloger, sköta lotteriet och bemanna bokhandeln. Dessutom ligger 
uppgiften att svara för säkerhet som en underliggande plattform för alla. 

Du jobbar halv dag och kan använda resten för att vara utställnings-
besökare. 

Nätterna 3-4, 4-5 och 5-6 mars 
Vi måste ha nattbevakning i lokalerna. Bevakningen jobbar två skift varje 

natt med byte runt midnatt. För detta behövs 3 + 3 personer per natt. Ett 
utmärkt tillfälle att, i lugn och ro, studera samlingarna, samtidigt som man 

utför en viktig uppgift. 

6 mars (fr kl 15 till sent på kvällen) 
Allt ska plockas ner, packas och göras transportklart eller transporteras 

iväg. Skolans lokaler ska återställas så att eleverna kan komma dagen efter 
och det ska, i princip, inte synas att vi varit där. Här behövs hur mycket 

hjälp som helst. Ju fler vi är desto rimligare blir jobbet för var och en. 
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Utställningen bjuder naturligtvis alla funktionärer på lunch och fika. 
Nattpersonalen kommer att vara väl försedd med förtäring. Det här sköts 

av skolans elevcafeteria som vi slutit avtal med. Dom kommer också att 
tillhandahålla service till alla utställningsbesökare. 

Du anmäler ditt deltagande som funktionär till Per Näsman, vår ord-förande 
(tel. 070-570 14 15 eller via e-post per.nasman@nasman.com). 

Vi planerar även för en ”återträff” för alla funktionärer och sponsorer, 

preliminärt lördagen den 26 mars på liknande sätt som vi hade efter 
Nordia 2015 och Stockholmia 2019. Mer information om denna kommer så 

småningom. 

Jag ser fram mot din medverkan 

Mats Söderberg 
Ordf i utställningskommittén  

 

Så här annonserade Posten Frimärken förr 
På påsarna man köpte frimärken i gjorde Posten reklam. Här är två 
exempel. 

 

  

mailto:per.nasman@nasman.com
http://www.clasohlson.com/se/
http://www.clasohlson.com/se/
https://www.tabycentrum.se/
https://www.tabycentrum.se/
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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) 
 

http://gotti.se/
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PROGRAM VÅREN 2022 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 1000-

kronorssedlar! 

Programmet för våren 2022 ser ut så här: 

10 jan Terminsstart med föredrag av Wallentuna Frimärks- och 
Vykortsklubb om deras Hembygdssamling 

 

24 jan Föredrag av Claes Fellström och Rolf Korling: Mästergravören 
Slania 100 år och Slaniasamfundet 40 år 

 
7 feb Föredrag av Jonas Hällström om Nordisk Filateli 

 
21 feb Föredrag av Lars-Ove Pehrsson om sitt exponat om kameler 

 
4-6 mar Norrphil 2022 utställning i Tibble Gymnasium 

 
14 mar Årsmöte 

 
28 mar Föredrag av K-F Ingemarsson, Östhammar om Ryska 

härjningar i Roslagen 
 

11 apr Föredrag av Fredrik Ydell om Svensk Pionjär Luftpost 

 
25 apr Storauktion 

 
9 maj Terminsavslutning med förtäring, lotteri mm. Auktion med 

utrop på minst 50 kr 
 

 
Mötesdagar hösten 2022 

5 sep, 19 sep, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHgt7WqpPLAhXiIpoKHSH_CEYQjRwIBw&url=http://se.dreamstime.com/arkivfoto-clipart-blommor-image42980357&psig=AFQjCNGAe0pg6v5vsSqvWNUToARl2IrS2g&ust=145650408
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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 04 

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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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. 

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 

 
 

 

 

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) 

Clas Ohlson, Täby Centrum 

Viking & Co AB, Viggbyholm (08-768 00 28) 

http://www.norrphil.se/

