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Redaktøren har
ordet:
Etter den overveldende
responsen vårt forslag
om å legge fellesarrangementet
Frimerkets Dag til en bestemt
lørdag i oktober, trodde vi at dette var nok
til å sette i gang
Forbund og klubber,
men så fikk vi et styrereferat fra NF som
sier at oppslutningen ikke er så veldig stor
enda. I all beskjedenhet har vi trodd at
initiativet skulle komme fra den andre
kanten, vi håpet at Forbundet ville ta opp
tråden med FD og komme med en felles
strategi. Men hvis det ikke er nok klubber
som viser sin interesse, så blir det visst ikke
noe av! Sentrum er i gang med
forberedelsene, og vi ønsket oss bl.a. en
felles pressemelding, det virker litt bedre når
vi kan komme med noe skriftlig fra et
landsomfattende forbund ved besøk hos
lokalaviser o.l.
Så får vi allikevel høre at Forbundet vil
følge opp dagen, og det er bra!
Det er rart å se tilbake på gamle dagers
markering av FD, og hva som kunne hende
da. For førti år siden, i 1974, hadde vi en
markering av UPU 100 år, og det er litt av
en historie med mange gode kroner til
klubbene. I 1971 ble FD markert for første
gang i Norge, og hele 50 klubber deltok!
Når dette skrives har vi hatt flere
interessante ting på tapetet, bl.a. Hollandsk
auksjon, noen linjer om dette et annet sted.
Vårens byvandring ble "Kvadraturen", det
ble ikke Gjøa pga. problemer med
åpningstiden. Årsmøtet ble avviklet stille og
rolig, stort sett gjenvalg, og vår sedvanlige
avslutning på Hovedøya er gjennomført.
Glemme skal vi heller ikke møtet hos Geir
Brunsæl som var siste møtet før sommeren.
Det er i siste øyeblikk kommet et NFT hvor
vi ser at Sentrum blir nevnt som en av
Norges eldste klubber, det er nesten riktig,
klubbens navn den gang var Arbeidernes
filatelistklubb, vi får komme litt tilbake til
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klubbens historie senere. Nå er det Sentrum som gjelder, det vises tydelig av navnet at i 1930
var det andre tider også innen hobbyvirksomheten!
Helt tilslutt. vi har fått brev, og for et brev, det var til å bli i godt humør av. Du kan lese hele
brevet i bladet, og tilslutt sier brevskriveren noe som hun selv er et glimrende eksempel på,
del bladet med andre, det vi driver med er faktisk interessant for andre visst de bare vet om
det! Vi må ta dette med oss, ikke minst når vi i oktober skal ha et Frimerkets Dag
arrangement, kanskje vi treffer noen som har lyst til å begynne, slik kan det bli flere
medlemmer.

Lett slentring i USA (albumet) ...
og så var det visst regnvær også. Av Jan Sørensen
Vi liker gjerne å forestille oss
at det var norske vikinger som
oppdaget Amerika, og det
lenge før Colombus. Når vi ser
på merket fra 1968 som viser
en statue av Leif Erikson i
Reykjavik, så omtales merket i
USA som "norse explorer may
have been the first European to
set foot in the North Amerika".
Det er mye usikkert omkring
dette, og statuen var en gave
fra USA i forbindelse med
Alltingets 1000 års jubileum i 1930. Vi får trøste oss med
at "Norse" oversettes med nordisk eller norrøn.
Det er liksom alltid valgkamp i USA, og ingen kan si at den ikke dekkes godt i
norske medier, i lang tid har vi hørt om Tea party bevegelsen, og dette må være
politikere med sterke meninger. England var herre i USA i 1773, det var en
voksende frihetsvilje blant amerikanerne, og historien mener at teselskapet i Boston
var den siste utløsende faktor for selvstendighetskrigen. England var svært opptatt å
få sin koloni avhengig av
engelsk handelsherredømme,
og en aksjon for å få til et temonopol ble dårlig mottatt. og
den 17. desember 1773 ble tre
engelske teskip på havnen i
Boston stormet av 150 amerikanere utkledd som indianere
(!) og teen kastet overbord.
Kanskje vi kan kalle dette for
en storm i en tekopp?
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DANMARK - NÆRT OG LETT av Jan Sørensen
Danmark - nært, det er det jo for de fleste av oss, og det er vel få nordmenn som ikke
har vært en liten tur i Danmark. I hvert fall her fra de sørlige deler av landet er det
mange muligheter. Gjelder det en ferietur hadde man tidligere muligheten til å
besøke en av de mange frimerkehandlere, spesielt i København. Men den gang ei, nå
har jo disse spennende treffpunkter forsvunnet snart alle sammen. Allikevel,
danskene har jo såkalte bytte dager, og dem er det mange av. Dette henger nok
sammen med korte avstander og at det er lett å forflytte seg et besøk der kan være en
fin avveksling i ferietiden.
At det er lett å samle danske frimerker kan vi vel
enes om, vi forstår jo språket og har mye felles, ikke
minst historie, vi kan jo bare tenke på endel dansker
som jo egentlig er norske, som finnes på deres
frimerker.
Men så til Danmark som frimerkeland, 1. april 1851
kom det første danske frimerke, noe tidligere enn hos
oss. De små kvadratiske merkene som har brun farve
og pålydende FIRE RBS. Ellers var også teksten helt
dansk " KONGELIGT POST FRIMÆRKE".
"KONGELIGT"? Jo da, Kongen var "De Venders og
Gothers konge og hertug til Slesvig, Holstein,
Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg".
Men ikke alle var helt fornøyd, det var ikke få
undersåtter som hadde tysk som morsmål.
Det man den gang var mest opptatt av var at merkene
ikke skulle kunne forfalskes, derav de tidligste
merkenes forskjellige bunntrykk. Noen var i kobbertrykk som kan påvises ved å
trykke et tynt sølvpapir mot merket så kommer trykkstripene tydelig frem.
Kvadratene måtte danskene håndtere helt frem til 1864, da
begynner man med å tagge merkene, vi ser bort fra et
forsøk på gjennomstikking som ikke ble så veldig bra. Når
brukerne i så mange år måtte klippe merkene fra
hverandre, så fortsatte dette faktisk i en viss utstrekning
flere år etter. De nye merkene i 1864 symboliserer fortsatt
kongemakten, krone, septer og sverd. Det er ikke bare at
noen fortsatt klipper merkene, men papiret er dårlig og det
er to forskjellig tagginger å passe på.
Jeg sa det var lett, og det er det, men man kan jo gjøre ting
så vanskelig man vil, og nå kommer en god mulighet. I
Et av Bjørn Wiinblads
1870 kommer de "Tofarvede" først med skilling-verdier,
kjente arbeider er også
på frimerke.
men så i 1875 med øre-verdiene, og her er det nok å ta fatt
på, hvis man vil. Dette er merker som samles over hele
verden så her blir man ikke alene. Forskjellige tagginger,
vannmerker, rette og omvendte rammer og en sjelden gang kommer man over en
En av verdens mest kjente
atomfysikere, sittende på en
havebenk med sin kone, det er
vel typisk dansk.
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"tykk" ramme kanskje? Våpentype med små og
store hjørne
hjørnetall, synes nok mange er et kjedelig
kapittel. Det er ikke noen enkel vei her, bortsett fra
å hoppe over alle sidesprang og konsentrere seg
om hovednumm
hovednummerene. Noe hjelp får du i den
alminnelige AFA- katalogen, det holder vel for de
fleste. Det finnes også een AFA-spesialkatalog hvis
man vil videre.
Lett å samle Danmark? Hvis du tenker økonomi,
og vil ha mange merker så må du passe på en del
ting i begynne
begynnelsen, det er allerede nevnt at krone
og septerserien fra 1864 har to tagginger, legger du
Noen av posfærgenes stempler
to forskjellige ved siden av hverandr
hverandre så er jo dette
trenger litt plass.
ikke særlig fr
framtredene, det holder bra med den
rimeligste versjonen. Fortsatt, du må ikke ha to posthus, det er bare vannmerkene
som skiller, 27 øres povisorier, kronevannmerkene
ronevannmerkene er dyre du kommer greit ut av
dette også med det billigste vannmerke. Her og der fremover er det noen
"hindringer", men de kan kanskje vente? Fra ca. 1930 skal det imidlertid letes for å
finne dyre merker, noen få, så er det slutt, og da kkan man boltre seg i 12-1300
merker noen med muligheter for særsamlinger, bølgelinjemerkene har en lang
historie.
Det er mange merker med tilleggsverdi, og så samler man i Danmark fireblokker i
langt høyere grad enn hos oss. Mange av de
nyere merkene er riktig fine, den tiden hvor vi
synes danske frimerker var kjedelige er
forlengst over. Dessuten er det BIB, "bak i
boka" (ikke BOB). Island har mye til felles
med Danmark i frimerkehistiorien, Slesvig,
Færøyene kanskje? Grønland, Thule, Dansk
Vestindien, etter hvert må nok lommeboken
åpnes. I disse dager snakker dansker om det
Norge de mistet, men av frimerkeland er Schleswig
Schleswig-Holstein tatt delvis tilbake som
følge av en folkeavstemming, med mange spesielle merker. Etter div
diverse ordninger
ble Island selvstendig republikk i 1944. Dansk Vestindien ble derimot solgt til USA
i 1917, visstnok etter en folkeavstemming der også, men ikke alle var enige.
Av det som finnes bak i boka så er muligens frimerker med reklamevedheng de mest
spennende,
ennende, igjen et spørsmål om økonomi da disse helst skal være i seksblokker.
Postfærgemerkene forholdsvis oppnåelige, og ikke så mange.
Dagligseriene i bølgelinjetypen er alt nevnt som et mulig spesialområde, med
oppstart i 1905 og holdt det gående i mer enn 60 år så her er det ikke få merker som
har sett dagens lys. De aller første med små hjerter har noen kjente varianter som
kan finnes. Men så er vi ved det nære og lette, svært mange samlere som ikke selv
har Danmark som samleområde finner enkelt disse varianter uten noen spesial
kunnskap,
skap, de fleste er notert i AFA. Dette er en ting som blir litt bakvendt, det skal
mye til at du finner disse varianter i en rotekasse, eller i en restsamling som utbys
billig.
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Ellers kan man reise Danmark rundt med landsdelsmerkene, enkelt og billig. For de
aller seneste års vedkommende så har jo Danmark, i likhet med de fleste
frimerkeutgivende land, anstrengt seg for å finne på mest mulig rart, kanskje dette
også kan være en spesialsamling, riktig brukt på "hjemstedet" for eksempel?
Bladets forside viser et jydsk landpostbud sikkert med såre ben og en ung pike som venter spent på brev.
Her er det fart.

Et spesielt stempel er det
såkalte "kompassstempel." Her kan datoen
avleses til 17.10. 1851,
merket er annulert med
et stumt ringstempel.

F--P står for Fodposten
som først var en privat
posttjeneste for
Københavnområdet,
senere overtatt av
Posten og satt i drift
også utenfor byen.
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Mitt Skrova – del 3

av Per Håkon Eikeseth

Postens historie i Skrova:
Skraaven poståpneri i Vaagan prestegjeld,
Lofoten og Vesteraalen fogderi, ble åpnet
ved departementets sirkulære den 30.
oktober 1852. Poståpneriet var i
virksomhet hvert år i perioden 1. februar
til 15. april, og fra 1892 var det betjent
Nk 1 på brev sendt fra Skraaven til Henningsvær
1. mars 1856. Brevet er annullert med
håndskrevet Skr(aaven) 1/3-56 (baksiden). Nk. 1.
4 skilling blå. Pos. C 43 med blekkannulering.

hele året med egen postbestyrer.
Poståpneriet hadde samtidig en ukentlig
postavgang mellom Vaagan (Svolvær) og
Hadsel poståpneri, samt Moskenæs
poståpneri i Lofoten. Postekspressen til
og fra Moskenæs skulle anløpe Skraaven,
Henningsvær, Stene, Balstad, Sund og
Reine. Skraaven poståpneri antar man
først lå administrativt under Nordland
postkontor, og fra 1. januar 1858 under
Lofoten postekspedisjon.
Fra 1. oktober 1862 ble Skraaven
poståpneri igjen underlagt Nordland
postkontor og fra 1. september 1866
Namsos postdistrikt. Skraaven poståpneri
tok først i bruk 3-rings kassasjonsstempel
nr. 267.

Brev
rev med håndskrevet avsendersted ”Skraav ¼”
(Skraaven). Påtegning på baksiden av helbrev til
Trondhjem. Brevet er datert Stene 29. marts 1847 (5 år
før Skraaven poståpneri åpnet). Brevet har 2 karteringer,
overstrøket ”16” og ”7”. Porto ”18” sk å betale for
mottaker.Samlet regnskap ”4 Spd 67/ ” på forsiden av
brevet.
Brev sendt fra Skraaven til Bergen, poststemplet
”SKRAAVEN 7.4.1859” og ”NORDLAND 11.4.1859 ”.
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.
Den 6. januar 1859 fikk Skraaven
poståpneri datostempel av 1-rings type
med stenskrift bokstaver.
1.

2.

3.

(1)Nk. 1 med 3-rings nummerstempel ” 267 ”. Unikt.
(2) 4 skilling Oscar, fullstemplet ”267”.
(3) 4 skilling Oscar, rettvendt fullstemplet SKRAAVEN
25.3.1868 ”.

Fra venstre: 4 skilling våpen, rettvendt fullstemplet ” SKRAAVEN 15.4.1869 ”.
244 skilling våpen, diagonalt fullstemplet ” SKRAAVEN 10.4.1879 ”.
3 skilling 3, sidevendt nær fullstemplet ” 3 skilling SKRAAVEN 1.3.1872 ”.
4 skilling 4, rettvendt fullstemplet ” SKRAAVEN 1.2.1868 ”.
3 skilling posthorn, rettvendt nær fullstemplet ” SKRAAVEN 10.3.1873 ”.

Brev stemplet ” SKRAAVEN
12.3.1866 ” og sidestemplet
” Hmrfst C. Hmbrg
18.3.1866 ” sendt til Aas

Brev stemplet ” BERGEN 17.3.1862
” og ankomststemplet ” NORDLAND
21.3.1862 ”. Brevet er sendt til
handelsmann K. Zahl, Skraaven,
Lofoten.

.
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Brev sendt fra Christianssund til
Skraaven.Poststemplet ” Christianssund
31.3.1862 ” og ankomststemplet ”
Nordland 3.4.1862 ”. Påskrevet ” Pr.
Dampskib ”.

Fra 1. juli 1884 ble Skraaven
poståpneri lagt under Svolvær
postdistrikt.

Brev
stemplet
”
NORDLANDS
POSTEXP. 11.VIII.88 ” sendt til
Kommunekassereren i Kabelvaag.
Påskrevet ” Sander Nilsen, Skraaven ”.
2 flotte segl på brevets bakside.

35 øre
skravert
posthorn (Nk
29). Nær
rettvendt
fullstemplet
” SKRAAVEN
12.3.1891 ”.
F.v.:
10 øre uskravert posthorn (Nk 38).
Nær rettvendt fullstemplet ”
SKRAAVEN 6.1.1889 ”.
10 øre 21 mm (Nk 43). Nær
rettvendt nær fullstemplet ”
SKRAAVEN 15?2.1885 ”.
10 øre 20 mm anilinrød (Nk 53 II).
Nær rettvendt nær fullstemplet
” SKRAAVEN 25.2.1889 ”.

Navneendring:
Navnet Skraaven poståpneri ble endret til Skroven poståpneri i 1904 og til Skrova
poståpneri i 1921.

10 øre 20 mm karminrød
(Nk 53 VI). Rettvendt
fullstemplet ” SKROVEN
2.IV.93 ”.

Nye Frimerke Forum nr. 2-2014

3 øre posthorn, Chr. H. Knudsen
(Nk 75). Rettvendt fullstemplet ”
SKROVEN 8.III.09 ”.
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35 øre posthorn. Brunoliven (par Nk 106).
Rettvendt fullstemplet ” SKROVEN 23.IV.20 ”.

10 øre Grunnlovsjubileum. Lillarød.
Omvendt fullstemplet ” SKROVEN
10.IX.14 ”.
55 øre løve dyptrykk. Gulorange
(par Nk 357).
Rettvendt fullstemplet ” SKROVA
28.III.51 ”.
25 øre idrett.
Blågrønn (Nk 493).
Rettvendt
fullstemplet ”
SKROVA 28.IV.61 ”
150 øre norsk flyging 50 år.
Blålig (Nk 508). Rettvendt
fullstemplet ” SKROVA 7.VI.62 ”.

Ved
etableringen
av
nye
poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.
november 1973 benevnt underpostkontor. 1. januar 1977 fikk det status som postkontor C. Stemplet ” 8320 SKROVA ”
ble brukt for siste gang den 31. oktober 1997, dagen etter at postkontoret p
på
Skrova fylte 145 år.
Sistedagsstempler 31.10.97.
Kilder:
Svein Smaaskjær: Lofotbilder 1,2 og 3.
Rolv Thesen: Lofoten i norsk litteratur
og kunst.
Ulf Vestfjord: Skrova – i tekst og
bilder.
Objekter fra Per Håkon Eikeseths
samling av postkort, frimerker og
brev fra Skrova.
Nye Frimerke Forum nr. 2-2014

Side 11

Dead as a Dodo av Inge Johnsen
På Mauritius i det indiske hav levde en stor
fugl ved navn Dronte. Den ble også kalt Dodo,
og er en utdødd art av dronter. Navnet Dodo
kommer av et gammelt portugisisk ord: doudo,
som betyr ”sinke”. Den var ikke flyvedyktig,
hadde et klumpete utseende og små,
ubrukelige vinger. Dronten var en stor fugl, ca
1 meter høy og kunne veie over 20 kg og.
Dens vitenskapelige navn er
Raphus cucullatus. Det fantes to
arter av dronter, begge levde på
øyer i det indiske hav nær
Madagaskar. Drontefuglene levde
i fred og fordragelighet for seg
selv, helt til nederlandske sjømenn
kom til øya i 1598. Det var de
som etablerte fast beboelse på
øya, men Mauritius ble oppdaget av portugisiske sjøfolk i 1505. Det har blitt hevdet
at drontene ble jaktet på for kjøttets skyld, men dette er en omstridt påstand,
ettersom kjøttet har blitt beskrevet som seigt og vondt på smak. Drontene var
hjelpeløse i kontakt med mennesker, da de ikke hadde noen erfaring med farlige dyr
eller naturlige fiender, og kunne fanges med bare nevene. Senere innførte også
sjømennene husdyr til øyene, og for dem var drontefuglene et lett bytte.
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Det går mange myter om at dronten ble spist av de europeiske sjømennene som kom
til øya, men verken historiske eller arkeologiske funn støtter
disse, men det er mulig at de ble spist under lengre opphold på
havet. Drontens utryddelse skyldtes først og fremst
innføringen av de nye dyrene, som griser, rotter og aper, som
plyndret drontene. Dronten hekket på bakken, hvor de la et
egg, og var derfor et lett bytte. Dessuten ødela menneskene
skogene på øya, som var deres naturlige habitat. Dronten ble
mindre og mindre vanlig, og i løpet av 1660-årene var den
antakeligvis svært sjelden. Man antar at dronten døde ut rundt
år 1681 på Mauritania, omtrent 175 år etter at den første
dronten ble oppdaget av mennesket. Selv om dronten var
vanlig da mennesket kom til
Mauritius og oppdaget den for
første gang, vet man relativt lite
om dens levevis i dag. Dronten
levde av planter, frukt og frø da
det var rikelig med mat og den
spiste store mengder småstein,
som har blitt funnet sammen med
beinrester, dette for å hjelpe på
fordøyelsen.
Få museer i verden har bevart
drontedeler, men det befinner seg
imidlertid et hode og en fot i
Oxford, en fot i London og et
hode i København. Forskere ved
Oxford University har klart å
utvinne DNA fra disse
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drontedelene, og prøver viser at
drontens
nærmeste
nålevende
slektning
er
duen
Caloenas
nicobarica fra Nicobarøyene i
Indiahavet. Ut fra kunstneriske
fremstillinger ved man dog, at
dronten hadde blågrå fjærdrakt og
en krøllet tutt fjær som hale. Den
hadde et 23 cm langt, krumt nebb,
som var nesten sort med en rødlig spiss. Vingene var korte og ubrukelige, men de
gule bena var kraftige. Det reduserte brystbenet viser, at fuglene må ha mistet
flygeevnen for lenge siden, og man anser disse tunge jordlevende fuglene for å være
en tilpasning til den økologiske nisjen, å leve på en øy uten rovdyr.
Der er imidlertid reist tvil om det tradisjonelle syn på dronten som en fet, klumpet
fugl. Andrew Kitchener, som er biolog ved Royal Museum of Scotland mener at de
gamle tegningene av fuglen kan være laget etter overforede dyr, som ble holdt i
fangenskap. Det nøyaktige utseende i livet forblir uløst og man kan se mange
varianter på museer rundt omkring, Dronten, eller Dodoen har oppnådd stor
anerkjennelse fra sin rolle i historien om Alice i Eventyrland, og det har siden blitt et
innslag i populærkulturen, ofte som et symbol for utryddelse og foreldelse. Dette er
også
grunnen
til
uttrykket ”Dead as a
Dodo”, som betegner at
man er definitivt død
og utdatert. Den er ofte
brukt som en maskot på
Mauritius og finner den
i mange symboler, også
på frimerker.
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Frimerkeland i Det Indiske Hav - Air Mauritius del 2
av Kenneth Nyhagen
I 1979 ankom den andre Twin Otteren. Innen april hadde Air Mauritius 414 ansatte
og en flåte på en Boeing 707-200 og to Twin Ottere for til et rutenettverk for
passasjerer og gods til Bombay, London, Nairobi, Réunion, Rodrigues, Roma og
Tananarive. Samtidig forandret eierskapet seg. Mauritius regjering ble
hovedaksjoner med 42,5%, Rogers & Co 17,5%, Air France og British Airways fikk
15% hver og Air India 10% av aksjene.
Air Mauritius skaffet seg
en brukt Boeing 707-320B
i 1981 Tidlige3re eid av
South African Airways
(SAA), og tillot selskapet å
returnere Boeing 707-400maskinen
til
British
Airtours. I november 1981
startet Air Mauritius og
Air Madagaskar felles rute
mellom
Tananarive,
Mauritius,
Comoros,
Nairobi
og
RéunionMauritius etter å ha leaset
en Boeing 737 fra Air
Madagaskar. Tidlig på 1980 tallet ble ruter til Durban og Johannesburg åpnet med
bruk av Boeing 707-320B, fløyet med mannskap fra Air India og British Airways.
Innføringen av en ny 707-320B kjøpt fra Luxavia, gjorde at man kunne utvide det
europeiske rutenettet til Roma og Zürich i 1983 og Paris i midten av 1980 årene.
Leaset fra SAA kom en
Boeing 747 SP med navnet
”Chateau de Réduit” i
november
1984
for
flyvninger til London. I
mars 1985 besto flåten av
to Boeing 737-200, en
Boeing 747SP og en Twin
Otter. Den måneden ble
den første av to Bell 206
Jet Ranger helikoptre
tilført flåten. I april kom en
46-seters ATR-42 som var
bestilt, og Singapore ble
lagt til rutenettet med ukentlig avgang med en Boeing 707 tilført i juni det året.
I 1986 ble enda en Boeing 747SP leaset fra SAA og tilført flåten med navnet
”Chateau Mon Plaisir”. Dette gjorde at selskapet kunne fase ut en Boeing 707. I
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1987 mistet SAA landingsrettighetene i Australia da
australske myndigheter og
Qantas
avsluttet
sine
operasjoner til Sør Afrika. Det
hadde vært en økning i
etterspørselen fra foretnings
drivende siden de fleste
passasjerene som reiste fra
Sør Afrika til Australia måtte
reise via Hong Kong, Taipei
eller Singapore. Siden Air
Mauritius fortsatt ikke hadde
fått landingsrettigheter i Australia, ble en Boeing 747 Sp satt inn på en direkte rute
til Hong Kong i samarbeid med Cathay Pacific. Flyvninger til Kuala Lumpur hadde
også startet i mai 1988.
Verdsatt til US$122 millioner
og finansiert av en gruppe
banker som inkluderte Barclays, BNP, Credit Lyonnais
og Spectrum Bank, fikk
selskapet levert to Boeing
767-200ER i april 1988.
Disse fikk navnene "City of
Port Louis" og "City of
Curepipe”. En av dem satt
en distanserekord for vanlige
to tomotors jetfly 18.april da
den fløy fra Halifax, Nova
Scotia til Mauritius - en
distanse på nesten 9.000 miles (14.000 km) på mindre en 17 timer. En kontrakt til en
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verdi av US$ 8.9 millioner inklusive
reservedeler for disse to flyene ble
signert et år tidligere. I 1988 ble det
også leaset en Boeing 707 fra Air
Swazi Cargo, og den første ATR-42en
startet flyvninger i desember erstattet
Twin Otteren på inter-island rutene. En
ny ATR-42 ble bestilt i september
1989. I mars 1990 inkluderte
rutenettverket Antananarivo, Bombay,
Durban, Geneve, Harare, Hong Kong,
Johannesburg, Kuala Lumpur, London,
Moroni, München, Nairobi, Paris og
Reunion, i tillegg til Rodrigues, Roma,
Singapore og Zürich. En ny rute til
Perth ble startet i desember 1991.
Med navnet "Paille en Queue" ble en
Airbus A340-300 leaset fra ILFC og
startet flyvninger i mai 1994. Som
følge av dette ble en Boeing 747SP
leaset fra SAA returnert. Air Mauritius
ble det første selskapet på den sørlige
halvkule til å fly en A340-300. En ny
A340-300 med navnet "Pink Pigeon"
ble kjøpt direkte fra Airbus, og levert
av produsenten i oktober. Ruter til
Brüssel og Cape Town ble startet i juli
og november det året. Også leaset fra
ILFC og gitt navnet "Kestrel" kom Air
Mauritius sin tredje A240-300 i april
1995.
Selskapet kom på aksjemarkedet på
Mauritius dette året. I 1996 ble det siste
Boeing 747SP flyet solgt til Qatar
Airways og direkteflyvninger til Manchester ble startet.
I april 2000, hadde Air Mauritius 2.000 ansatte - på dette tidspunktet hadde de en
flåte på fire Airbus A340-300, en ATR42-300, to ATR42-500 og to Boeing 767200ER som dekket følgende ruter: Antanarivo, Brüssel, Cape Town, Dehli, Durban,
Frankfurt, Geneve, Harare, Hong Kong, Johannesburg, Kuala Lumpur, London,
Mahe Island, Manchester, Maputo, Mauritius, Melbourne, Milano, Mumbai,
München, Paris, Perth, Rodrigues Island, Roma, Singapore, St Denis Reunion, St
Pierre Reunion, Wien og Zürich. I 2005 ble en A340-300 Enhanced bestilt, denne
ble satt in på rute til London-Heathrow i desember 2006 like etter levering. Sent i
2007, kom den første A330-200 maskinen og så enda en i oktober 2009.
Dette er foreløpig det siste om Air Mauritius!
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Byvandring og historieleksjon av Per Helmer Skaali (tekst og fotos)
Det var 27 fremmøtte 8. mai, som ville få med seg
byvandringen med Heinz-Georg Windingstad 8.
mai. Oppmøtested var Christiania Torv. Her fikk
vi en kort oppsummering av Oslos historie slik det
ble presentert. Vi fikk en grundig gjennomgang av
Oslos grunnleggelse før vi startet turen. Heinz
fortalte at mest sannsynlige tolkningen av navnet
Oslo er gudenes lund.
Snorre Sturlason hevder i sine sagaberetninger at
byen ble grunnlagt av Harald Hardråde rundt
1050. I Oslo var det godt med forsyninger og
befolkningen var stor, slik at byen lett kunne
forsvares mot angrep fra Danmark, eller tjene som
base for egne angrep mot Danmark. I 1948 var det
planlagt 900 års jubileum, men grunnet dårlig råd
Kveldens utmerkede guide var vårt
etter krigen så ikke ordføreren seg råd til noen
medlem Heinz-Georg Windingstad
storslagen feiring. Redningen ble en historiker
som mente at byen var grunnlagt i 950. Dermed kunne man utsette feiringen i 2 år.
Så dukket det opp en ny historiker etter 1000 års jubileet til Trondheim i 1997, som
mente at Oslo var eldre enn det man trodde. Dermed ble det 1000 års jubileum i
2000.
Så fulgte en flott gjennomgang av Oslos historie med diverse bybranner og svenske
angrep. Frem til 1624 lå byen øst for Akerselva under Ekebergs skråninger, dagens
Gamleby. Under den nordiske 7 års krigen brente byens befolkning ned byen for at
ikke svenskene skulle benytte seg av hus og andre fasiliteter. Befolkningen søkte
tilflukt i Festningen. Svenskene greide ikke å innta Festningen og lot sitt raseri gå ut
over Hamar som ble brent ned til grunnen. På returen til Sverige prøvde svenskene
seg på nytt på Festningen, men måtte gi opp.
Etter bybrannen i 1622 bestemte Christian IV at byen ble flyttet til dagens Kvadratur
for å bli bygget i mur, stein eller bindingsverk (for å unngå branner, men trehus for
de mindre bemidlede var lov) og for å kunne beskyttes bedre fra Festningen mot
angrep. Den tredje grunnen er kanskje en kuriositet, men er nok den «saftigste».
Kongen var en forfengelig mann og da han besøkte Oslo dukket aldri byens
befolkning opp for å hilse ham ved ankomst. Ved å flytte byen kunne han få
befolkningen til å stille som velkomstkomitè.
Byens nye Hellig Trefoldighets kirke ble oppført der dagens Hansken ligger og
høyalteret var nok plassert der ølkranen er (uten øvrige sammenlikninger). I 1686
brant byen igjen og kirken ble skadet. Etter ordre fra kommandanten på Akershus
festning, Hans Brostrup Schort, ble kirken jevnet med jorda for å gi bedre plass til
Festningen. I dag henger lysekronene fra denne kirken i Vår Frelsers kirke (Oslo
Domkirke). Andre viktige bygg rundt torvet er Rådhuset fra 1641. På motsatt side lå
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gården til bøddelen, dagens Kafe Celcius. Den originale kjelleren er fortsatt intakt i
Rådhuset. Resten av huset har vært gjenstand for diverse ombygninger.
På 1800 tallet (etter unionen med Danmark)
begynte man å bygge en ny kirke, Johanneskirken,
på samme sted som Hellig Trefoldighets kirke lå.
Etter jordskjelvet i 1904 ble kirken revet grunnet
setningsskader og at ting falt ned fra taket. Det ble
aldri bygget noen ny kirke på stedet.
Av andre historiske opplysninger tok kong Karl
XII av Sverige en svipptur innom Christiania i
1716 og Festningen sto i mot alle angrep. Planen
Rådhuset på Christiania Torv
var å innta det sørlige Norge for så å tvinge
Danmark-Norge ut av den store nordiske krig. Som kjent endte kongens dager
utenfor Fredriksten festning i 1718 etter enda et mislykket angrep på Norge.
Rådhuset var en stund en vinstue i kjelleren (1745) med viseborgermester Piper som
vertshusholder. Han drakk sine gjester fulle, satte dem på vann og brød, bøtela dem
kraftig og om han tok en god del av pengene selv får man ikke vite noe om. Etter et
basketak med politimesteren ble han satt ut av spill. Dagens Pipervik er antagelig
oppkalt etter den «edruelige» viseborgermesteren.
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Et historisk brev fra krigens dager av Jan Sørensen
Det avbildede brev har ikke bare
en spennende forside, men har
også et innhold som forteller om
tiden det ble sendt. Det som er
sikkert er at det er avsendt fra
Stockholm den 1.9.1943, altså
midt under krigen, det er sendt
til en person på S/S. Galtesund,
og da begynner jo noen bjeller å
ringe, det er foretatt noen
adresseforandringer,
stempel
som sier "Not to be found 383",
som er Hull, det er påskrevet "Not known
Hull", Returstempel, og noen litt uleselige,
det er sensurert i England. Men så ser vi på
innholdet, ja for det finnes. Brevet innleder
med at "det er synd du ikke kunne være her
og ønsket oss velkommen, men vi er
kommet frem i god behold. Olemann sitter
på Grini, han ble arrestert 13. juli i år, og en
uke senere var de hjemme og skulle hente
meg. Tilfeldigvis ikke hjemme. Vi måtte
forlate alt vi eier, og kom som vi var". Litt
D/S Galtesund
familieprat følger, kontakt England og
Norge var jo da ikke mulig, så det ramses
opp en hel del om familiene. Tilslutt en
juleinvitasjon, det virker som om de har en
gris gående hjemme i Norge som tyskerne
ikke har oppdaget. Svært andre tider, og ikke
så lett å forstå i dag. Tror ikke brevet kom
frem, det er stemplet 18. sept. i London, og avsenders navn er ringet inn antagelig
for retur. Men så var det dette med Galtesund da. Et av de frekkeste kupp under
okupasjonen av Norge ble foretatt av Odd Starheim og hans hjelpere den 15.3 1942
da de kapret S/S Galtesund på vei fra Flekkefjord og førte skipet til engelsk havn to
dager senere. En utrolig dåd som jo måtte være kjent av brevskriver halvannet år
senere Mottagers adresse er jo "Galtesund", resten av adressen er klistret over så den
ser vi ikke, men skipet var jo i England. Utrolig morsom forsendelse med et
skikkelig historisk preg. Takk for lånet til Kjell Vinje.
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Den gang det var annerledes av Jan Sørensen
Det er så lenge siden, ja det må
det jo være når vi får se et
utvalgshefte stemplet 26. mars
1943 AFK. Den gang het jo
klubben Arbeidernes Filatelist
Klubb - AFK. Heftet har vært
fullt besatt, og prisen er angitt til
kr. 0,03 under hvert merke.
Prisen har nok ikke vært det
viktigste for det er avmerket bare
to uttak, Amundsen har handlet
tre merker for i alt ni øre, og
Didriksen har tatt to merker til kr. o,o6. Det er vel ikke bare meg som skulle ønske å
se disse merkene. Av salget på hele 15 øre ble det, iflg. klubbens lover trukket 15 %
av omsetningen som ble fordelt med 5% til klubben, 5% til bytteleder og 5% til
assuransefondet. Vi må jo ikke glemme at det var andre tider og en helt annen
pengeverdi, men heller ikke den gang var 15 øre rare fangsten å dele på.
Klubben hadde månedskontingent på kr. 0,25 for juniorer, dette er trolig et hefte satt
opp av en junior, men nettoen holdt altså bare til en halv måneds kontingent.
Møteplanen selv er ganske artig, med en stor reklame for KAR norske barberblad,
og med meldingen "Vi kommer igjen!" Det var jo møteplan for 1943, så kanskje det
skulle forstås på en spesiell måte. Takk til Rolf Slette for lånet av disse artige
objektene!
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Litt om postkort av Jan Sørensen
Det er ikke lett å starte opp med postkortsamling fra "ingenting" i dag, og første og
enkleste råd må være å ikke slenge seg på det som måtte være på mote. Lenge har
det vært å samle gamle postkort fra sitt eget hjemsted, eller som vi kjenner fra
frimerkene, "Hjemstedssamling" som det som har vært ansett som det "alle" skulle
samle. Helt sikkert har frimerkehjemstedssamlerne av og til tatt med noen postkort i
samlingen, og de passer jo bra der. Men det finnes en løsning som kan være mye
rimeligere, ikke alle av oss er født så tidlig som da de første postkort kom med
stedsmotiver, så begynn f.eks. med dine egne oppvekstår. Du kan være sikker på at
mye har skjedd siden den gang. Moteområdene kan du lett se når auksjonsfirmaene
viser de siste toppresultater.

Et fint Oslo-kort fra ikke så langt tilbake, men
så absolutt noe å samle på, for du ser vel
rytteren til venstre?
Et kort som muligens kan gi deg noen
problemer? (For ordens skyld jeg har også et
kort med det omvendte motiv.) Det er utgitt i Norge, men utgiver har ikke satt sitt
firmanavn på.

Her ser vi tre stadier i en
hanekamp, ikke noe vakkert
samleområde, men så ulikt alt
annet, og skikkelig eksotisk.
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Så må vi ikke glemme 1814, godt markert på kort (og frimerker) fra 1914.
Hvis du ikke kaster deg på dagens trender når det gjelder signerte kort, er de mye
morsomt å finne til en rimelig pris, kanskje du "oppdager" en postkortkunstner som
blir populær om en tid? Det har ikke vært hhelt uvanlig de siste årene, plutselig er
interessen der. Eller hvorfor må kortet absolutt være signe
signert, det er mange
muligheter. La din fantasi hjelpe deg!
Gratis småannonser:
Jeg søker finske julemerker (mot tuberkulose) 1965 og 1955 (blokk med ti
forskjellige) ubrukt.
Gard Espeland, Maridalsv. 69C, 0458 Oslo gaesp@online.no
Søker også dansk og svensk bypost, enkeltmerker og serier.
Gard Espeland, Maridalsv. 69C, 0458 Oslo gaesp@online.no
Jeg samler på reseptkonvolutter fra norske apoteker. Har du noen, ta kontakt.
Knut Arveng, Oslo knut@arveng.com
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Takk for fint blad!
Min mann er frimerkesamler. Han har vært det
siden barndommen. I de 28 år jeg har kjent
ham, har det vært MYE av alt innen
frimerkesamling. Han har av og til vist meg
spesielle ting som jeg har syntes interessant,
men jeg har aldri lest i hans frimerkeblader.
Selv har jeg vært mest glad i å skrive
kort/brev, sette på frimerke og så poste. I
mitt barndomshjem ble alle frimerker pent
klippet av, samlet i en spesiell konvolutt og
sendt til Tubfrim. Det var mye post både til
jobb og hjem den gang!
I vinter en gang kom det brev fra venner i
Oslo. Vår venn Alf, som også er frimerkesamler,
sendte Nye Frimerke Forum til min mann. Min
mann koste seg selvfølgelig med bladet.
Vi hadde vært ute i "vær og vind", og flammene koste seg rundt veden i peisen.
Jeg satte meg i godstolen for å bla i Nye Frimerke Forum. Det endte med at jeg
leste hele bladet, og jeg koste meg med det! Det er første gang jeg har lest et
frimerkeblad fra begynnelse til slutt. Mange fine bilder og interessante
stykker. Jeg nevnte det for vår venn i Oslo. Tror han ble både forskrekket og
imponert.
For ca. 14 dager siden fikk vi et nytt brev fra Oslo. Pent stemplede merker
utenpå og spennende blad inni. Pga. andre gjøremål og utenlandstur skal jeg
først nå starte med å lese i bladet, noe jeg gleder meg til. Nå håper jeg på godt
vær slik at jeg kan kose meg med bladet ute på verandaen. Hittil har jeg bare
sett på bildene.
Min mann ville sende tilbake en liten frimerketing i en konvolutt som takk til vår
venn i Oslo. Jeg gikk personlig inn på postkontoret i Arendal, fikk brevet pent
og riktig stemplet og ba dem sende det. Da vår venn fikk brevet, så han det
pene stemplet, men måtte medgi at det var kommet et maskinstempel oppå!!!
Min mann ble imidlertid glad da jeg hadde fått 8 frimerker veldig pent stemplet
på det samme postkontoret den samme dag. Den konvolutten følte jeg som så
fin at jeg bar den vannrett hjem, 2 km, for at stempelsverten skulle tørke fint.
Tilbake til bladet. Til dere frimerkesamlere som leser det: La deres kjære låne
bladet. Jeg tror nemlig mange vil finne det interessant selv om de ikke er
frimerkesamlere. Igjen takk for fint blad!
Hilsen Astri-Helene Austenaa Olsen, Arendal
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På auksjon i Grimstad Av Erik Engh
Grimstad filatelistklubb har i mange år hatt to auksjoner i året, og denne er nummer
73. Auksjonene deres har akkurat vokst fra lokalene de leide i universitetet, og
auksjonen er derfor flyttet til større lokaler i Dahlske videregående skole.
For de som kommer med bil, både sydfra og nordfra, er det enkleste å kjøre E18 og
ta av til universsitetet. I første rundkjøring på sydsiden av E18, er veien til skolen
skiltet. Vel framme vil du se at parkeringsmulighetene er meget gode.
Skolen er relativt ny med en bred gang gjennom hele bygningen. I denne gangen
holdes alle aktivitetene under auksjonen, med kantinen for selve auksjonen. Denne
ligger lengst fra inngangen. På veien dit foregår alle øvrige auksjonsaktivitetene,
som utlevering av budnummer, visning, utlevering av objekter og betaling. Det er
god plass i visningsområdet.
Under auksjonen skulle vi gjennom vel 1300 objekter, hvorav halvparten gjaldt
utlandet. Denne avdelingen kommer først og starter med nesten 100 kasser o.l.
Etterpå fulgte landene på vanlig måte med Europa, før de øvrige verdensdelene. Som
vanlig er det ingen bud på noen objekter, noen til utrop og noen hvor det er kamp om
objektene. Klubben legger vekt på å ha et bredest mulig tilbud og ønsker å dekke
hele verden gjennom denne delen. Under auksjonen merket jeg meg spesielt kampen
om en kasse England inneholdene 1300
Bladets utsendte medarbeider på plass i Grimstad
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Dronninghoder i album, en spesialkatalog, og en ca. 15 cm tykk spesialforklaring på
merkene. Kassen veide 9,6 kilo. Utropet var på 4 000 kr. og tilslaget ble 10 000
kroner.
Norgesavdelingen begynner med 25 nummer med norge nr. 1. Både dobbeltfot,
sprukken plate og oppgravert hjørne var representert. Pokalen tok imidlertid Norge
nr 1 på brev med risttempel og sidestemplet Grimstad 14. januar 1855. Utrop 1000
kr. Tilslag 11 500 kr. Etter enkeltmerkene fulgte samlinger, kasser, og diverse andre
objekter, samt mynter, postkort og stedsstempler. Her var det to kasser med brev
hvor tilslagene gikk langt over utropet, en med norske brev fram til 1900. Utrop 2
000 kr. tilslag 18 000 kr., og en med brev 1900-1940. Utrop 1000 kr., tilslag 14 000
kroner. Selve auksjonen ble holdt i meget godt tempo, noe som vel skyldes at hele
apparatet er erfarne og godt innarbeidet og alle vet hva de skal gjøre. Skriftlige bud
må gjøres innen kl. 1800 dagen før, og forstyrrer således ikks selve auksjonen.
Eventuell utlevering og betaling gjøres fortløpende.
Antall budgivere i salen var 125, med bud fra nettet, totalt over 300. Omsetning
auksjonsdagen var 720 000 kr. Totalt med ettersalg over 800 000 kr. Budgiverne
kommer fra hele Norden, samt noen fra Tyskland og England. I salen er Østlandet
og Rogaland representert, men flest kommer fra Sørlandet.
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ÅRSMØTE 2014
SENTRUM FILATELISTKLUBB
Org. Nr. 995 595 419

Årsmøtet ble avholdt torsdag 13. mars 2014 kl.19.00 i klubbens møtelokaler,
Lilleborg Kirke, Oskar Braathensgate 35. Det var 23 fremmøtte.
1. Åpning
Møtet ble åpnet av formann Jan Sørensen, som også ble valgt til møteleder. Som
referent ble valgt Per Helmer Skaali. Til å undertegne protokollen ble valgt Alf
Madsen og Erling-Willy Isaksen. Innkallingen til årsmøtet og forslaget til dagsorden
ble funnet i orden uten kommentarer.
2. Årsberetning
Jan Sørensen leste årsberetningen. Det ble fremhevet at det er blitt flere medlemmer
på møtene. Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.
3. Regnskap
Kasserer kommenterte at økningen i møtepenger skyldtes flere medlemmer på
møtene. Beløpet for møtepenger for 2012 skulle ha vært høyere. Differansen på ca.
3000 kroner skyldes at møtekostnader som bevertning med mer er inkludert i det
oppgitte beløpet. Det ble reist spørsmål om Nye Frimerke Forum skulle ha eget
regnskap. Det ble ikke bestemt på årsmøtet i 2013. Bladet har egne konti i
regnskapet. Kontingent økningen på kr 75 skal gå til bladet. Fra 2014 vil denne
summen bli inntektsført som inntekt for Forum. Regnskapet ble godkjent med disse
kommentarene.
4. Revisors beretning
Revisor godkjente regnskapet.
5. Endring av vedtekter
Forslag til endring av vedtektenes § 7 ble enstemmig vedtatt. Det var en betenkning
på at kun 2 styremedlemmer vil ha fullmakt til å gjøre endringer på bankkonti.
Verste scenario er at disse 2 kan tømme kontiene ved å stille i banken fysisk. Dette
kan omgås i dag ved bruk av bank-id og elektronisk overføring. Banken skal ha en
prosedyre for å oppdage slikt i tide. Det ble en liten diskusjon om dette.
Ny ordlyd på § 7 blir:
Styret og øvrige tillitsmenn. Styret består av 5 medlemmer, formann, nestformann,
sekretær, kasserer og styremedlem. Det velges to varamedlemmer. Dessuten velges
revisor med vara. Alle tillitsvalgte nevnt ovenfor velges for to år av gangen.
Formann og nestformann velges annethvert år. Styreformann og et styremedlem
binder klubben. Det velges en valgkomité som består av tre personer. Valgkomiteen
velges for to år. Styret kan oppnevne arbeidsgrupper/komiteer etter behov.
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6 Innkomne forslag
Ingen.
7. Valg
Følgende ble av valgkomiteen foreslått som klubbens sstyre for 2014:
Formann Jan Sørensen, viseformann Geir
Geir-Tore Arnesen *, kasserer Ottar Saasen **,
sekretær Per Helmer Skaali *, styremedlem
tyremedlem Kenneth Nyhagen, varamedlemmer 1. varamann Petter Christiansen, 2. varamann Tor Osmund Jacobsen
Jacobsen.
Andre tillitsvalgte: Revisor Geir Brunsæl **, vararevisor Knut Arveng.
Møteordensmenn: Ivar Arne Pedersen, Kenneth Nyhagen **, Petter Christiansen,
Terje Olausen **. Valgkomité: Trond-Rolf
Rolf Johnsen,
Ivar Arne Pedersen *,, Tryggve Johansen.
*=gjenvalg, **=nyvalg. Valgkomiteens innstilling ble godtatt ved akklamasjon. Erik
Engh ble takket for innsatsen som avgående kasserer. Møteordensmennene ble
takket for deres store innsats på møtene.
Oslo, 25. mars 2014
Per Helmer Skaali (sign.)
Referent

Alf Madsen (sign.) Erling-Willy Isaksen (sign.)

Det nye styret i Sentrum Filatelistklubb for 2014.
Foran f.v.: Ottar Saasen og Jan Sørensen. Bak: Geir
Geir-Tore Arnesen, Petter Christiansen og Per Helmer Skaali
Foto: Jarl Teigøy
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Møteplan høsten 2014
Aug

28

Høststart på Revierhavnen Kro, Hovedøya

Sept

04
11
18
25

Klubbmøte
Klubbmøte
Byvandring. Invitasjon kommer
Foredrag med Knut Arveng «Jubileumsutstillingen 1914»

Okt

02
09
16
17
18
23
30

Klubbmøte
Klubbmøte
Forberedelser til Frimerkets Dag
Forberedelser til Frimerkets Dag
Frimerkets Dag (lørdag)
Klubbmøte
Klubbmøte

Nov

06
13
20
27

Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Juleauksjon

04
11
18

Klubbmøte
Antagelig butikkmøte. Informasjon kommer
Klubbmøte

Des

www.sentrumfilatelistklubb.com

Styret forbeholder seg retten til å gjøre endringer.
Det er 10 kr auksjoner på møtene. Miniforedrag på flere møter med både
filatelistisk og ikke filatelistiske tema.

Medlemskontingent 2014:
475 kr for Hovedmedlemmer
200 kr for B-medlemmer (hovedmedlem i annen klubb)
Bankkonto:
0530.58 44626
Medlemskontingenten inkluderer bladet «Nye Frimerke Forum»
Vennligst merk innbetalingen med navnet ditt og adressen.
Støtt oss gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping, Org. nummeret er 995 595 419

Abonnement på Nye Frimerke Forum
koster kr 100,- for 4 nummer, som kan betales til bladets Bankkonto 1503.38.45631
Kontakt oss på e-post:
For mer informasjon:

Nye Frimerke Forum nr. 2-2014

sentrumfk@gmail.com
http://www.sentrumfilatelistklubb.com/
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