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Redaktøren har ordet:
Lørdag 18. oktober 2014,
er det Frimerkets Dag i
år. Vi får håpe at det blir
som i "gamle dager" da
vi gratulerte hverandre
med dagen. Det har ennå
ikke
kommet
noen
signaler fra Forbundet
om noe felles, vi har
tidligere ønsket oss en Pressemelding bl.a. Vi er
i full gang med å planlegge dagen, og
hovedhensikten med FD er jo å nå ut til andre
som kanskje er litt interessert. Vi får prøve så
godt vi kan. Unødvendig å nevne kanskje, men
vi tar i mot alle ideer og forslag.
Høstens øvrige program finner du et annet sted
i bladet, det er som vanlig litt av hvert, og vi
prøver en hollandsk auksjon igjen.
Dette er allerede det fjerde nummer av Nye
Frimerke Forum, det tredje i år. Det er litt tidlig
å se tilbake, men mye har ordnet seg ganske
bra, mens andre ting har tatt litt lenger tid, og
krevet litt mer arbeid enn vi hadde regnet med.
Annonsørene har kommet, det er vi glad for,
selv om vi gjerne skulle ønske oss noen flere
småannonser, de er jo gratis.
Peer-Christian Ånensen
Tidlig i sommer kom meldingen om at PeerChristian Ånensen var gått bort, bare 53 år
gammel. Han var svært engasjert i forbundets
arbeid på mange måter, og ikke minst en aktiv
redaktør av NFT. Han har lagt ned store
arbeider med bl.a. nyere ståltrykkmerker, det
lille bibliotek og mye mer. Norgeskatalogen var
også et av hans mange arbeidsfelt. Han hadde
mange oppgaver og interesser innen filateli,
kunne mye og var en aktiv formidler, hans
tidlige bortgang blir et stort tap for den
organiserte frimerkesamling i Norge.
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Frede Kroken
Frede Kroken var medlem i Sentrum, men ingen deltager i klubbens aktiviteter. Han har
drevet "Frimerkehjørnet" i Ullevålsveien i mange år. De færreste kjente ham vel, han sa
alltid når jeg en sjelden gang var innom at " jeg har betalt, men jeg kommer ikke". Det å
drive en ren frimerkebutikk i dag krever nok svært mye, og at det var en butikk av denne
sorten på et travelt hjørne så sentralt var jo en god reklame for vår hobby.

Lett slentring i USA (albumet) ...
og så var det visst regnvær også!

Av Jan Sørensen

Det er ikke å komme
fra, det er og blir
Columbus
som
oppdaget Amerika,
bortsett
fra
de
innfødte da, men de
passer liksom ikke
inn, de var der og
etter datidens mening var de svært
tilbakestående
og
kunne ikke helt regnes
med.
I USA ble
Columbus hedret med en, etter datidens
målestokk, kjempeserie både i antall og
pålydende. Denne kom ut til 400- års
markeringen i Chicago i 1893. Til denne
verdensutstillingen seilte Magnus Andersen og
tolv mann fra Norge med en kopi av
Gokstadskipet, det var ingen dårlig prestasjon,
men det ble ikke noe frimerke av det. Nå visste
jo Magnus Andersen hvor han skulle, og hadde
helt sikkert bedre navigasjonsutstyr enn
vikingene hadde. Det morsomme med
Columbus er jo at han gjorde en skikkelig
bomtur, han skulle jo egentlig til India. Det blir
jo litt rart når han oppdager nytt land, og tar
med tilbake noen av innbyggerne som blir kalt
Indianere, fortsatt

Columbus ser land. på venstre side sitter en
indianerkvinne med sitt barn, på høyre side en
indianerhøvding med full fjærpryd.

Columbus lander.

Columbus ønskes velkommen til Barcelona, i en nisje på hver side
ser vi i den ene en statue av Ferdinand, på den andre siden
Balboa
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kloden har jo blitt rund. Indianerne ble behørig
fremvist ved det spanske hoff som jo hadde
gjort reisen mulig. I Columbus` fødeby Genova
den 12. oktober 1962 ble årets Columbus-pris
utdelt til SAS for innsatsen med å opprette
flyrutene over polen, et lite drypp på oss
nordboere. Columbus finnes på mange
frimerker fra Syd-Amerika, mest fra Chile som
fra 1853 til 1910 kun hadde Columbus som
motiv, det ble nesten 100 forskjellige. Her nede
kalles han forresten Colon.
Puerto Rico var det første og eneste sted av det som nå er
USA hvor Columbus var i land - det var på hans andre
tur. Puerto Rico var en spansk koloni frem til 1898, men
er nå en del av USA. Frimerket viser Fortaleza slott.

Øverst: Columbus viser frem de innfødte for
hoffet i Spania.
Under: Isabella pantsetter sine juveler. Isabella
var Columbus` største støttespiller og tilkommer
nok mye av æren for oppdagelsene.

Samlersenteret AS
har nettauksjoner hver søndag kveld hvor det
auksjoneres 2-300 objekter som postkort,
fotografier, brev, stempler, trykksaker, kart og
annet for hjemstedssamleren.
Besøk oss på www.samlersenteret.no
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Et hundreårsjubileum – for 100 år siden
Av Knut Arveng
Da det i 1907 ble nedsatt
en komité for å utrede en
påtenkt industriutstilling i
Kristiania, etter at det
lenge hadde vært planer
om en slik utstilling, var
det noen spørsmål som
måtte avklares - når,
hvor, hvordan, hvem og
hva? Etter unionsoppløsningen i 1905 var vi
ivrige på å vise verden
hva vi kunne få til her
oppe på berget. Tidspunktet var lett å fastsette, utstillingen skulle arrangeres i 1914 som
en del av Grunnlovens hundreårs jubileum. Stedet for utstillingen var ikke fullt så enkelt –
lenge sto det mellom to alternativer, parken rrundt Frogner hovedgård eller Hovedøya med
broforbindelse til Vippetangen. Da det ble avgjort at stedet ble Frognerparken var en
allerede kommet til 1910, og det begynte å haste. Økonomien for en slik utstilling måtte
ordnes, noe som gikk med et skrik. Det måtte velges arkitekter til å tegne hele
utstillingsanlegget, og det måtte velges entreprenører til å få alt på plass. Hvem skulle så
delta på utstillingen var det neste spørsmålet, og svaret var hele Norge! Industri og
samfunn fra alle byer og bygder, fjorder
rder og daler, kyststrøk så vel som innland skulle delta
med det de hadde av industri og produksjon. Komiteer ble nedsatt lokalt over hele landet
for å kunne lage representative lokale utstillinger.
Utstillingen var ikke åpen
for deltkelse av utenlandske firmaer eller
organisasjoner. Unntaket
var en avdeling for
utvandrede nordmenn.
Det skulle settes opp ti
hovedavdelinger:
Industri- og maskinavdelinger, jordbruk og
skogbruksavdelinger, en
sjørfartsog
fiskeriavdeling, to kunstavdelinger, en avdeling for
helse og undervisning, en
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Stempler i forbindelse med
utstillingen. Det øverste ble brukt
fra 1. januar 1913. Det nederste
brukt på utstillingens postkontor.
Utstillingens Post- og Telegrafbyggning

Brev til England frankert med 20-øres jubileumsfrimerke og
maskinstemplet med reklame for utstillingen på tre språk.

Brev sendt fra Utstillingskomiteen til havearkitekt Strøm før
utstillingen åpnet. Påsatt brevmerke med logo, og påført
vanlig Kristiania-stempel.

Utstillingens
offisielle logo ble
også utgitt som
brevmerke.
Brevmerker med motiv fra utstillingens plakat og tekst på fire språk.

Nye Frimerke Forum nr. 3-2014

Side 7

stats-- og kommuneavdeling, en husflidsavdeling og
sist en fornøyelsesavdeling. Under disse paraplyene
ble det laget en rekke underavdelinger og separate
utstillingspaviljonger. Det hele skulle rammes inn av
et parkanlegg prydet med blomster og trær etter
alle kunstens regler, og en rekke skulpturer laget av
norske kunstnere.
Utstillingen ble åpnet 15.
mai 1914 av Ko
Kong Haakon
VII
med
følge
av
Dronningen
og
Kronprins
Paviljongen til Tiedemanns Tobak. Etter
utstillingen flyttet til Ekeberg, hvor den ble
Olav. Det hele ble en
den første Ekebergrestauranten.
umiddelbar
suksess,
publikum strømmet til i
stort antall og været var på sitt beste mesteparten av
sommeren. Først 11. oktober stengte portene for et
arrangement som var det største i sitt slag her i landet, og som
fortsatt i dag regnes som det. Mellom 1,5 og 2 millioner
besøkende var innenfor portene i løpet av utstillingen. Ikke
verst i et lite land med bare 2,5 millioner innbyggere i 1914. Et
skår i gleden kom halvveis i utstillingsperioden,
perioden, da den første
verdenskrig brøt ut. Omgående falt antall besøkende på
utstillingen til det halve. Men da det etter hvert ble klart at
Norge kom til å være nøytral i konflikten og ikke rammes av
krigshandlinger, tok det hele seg opp igjen. På utsti
utstillingens siste
dag var det bortimot 100 000 besøkende i parken. Folk gikk og
sto i kø overalt. Så var det hele over. Noen av anleggene,
bygningene og kunstverkene finnes fortsatt i dag – hundre år
etter. Men mesteparten ble revet, og Vigelandsanlegget og
museet
useet kom etter hvert til å overta plassen der utstillingen ble holdt. Men det finnes jo
fortsatt noen samleverdige spor etter utstillingen, som jeg viser på noen av illustrasjonene.

Jubileumsfrimerkene NK-114,
114, 115 og 116 ble utgitt 10. mai 1914 til utstillingens åpning.
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Plakatkrigen!
I forkant av utstillingen
oppsto det uenighet om
den offisielle utstillingsplakaten. Landbruksfolket
følte de var utelatt i
motivet, og truet med å
boikotte utstillingen. Det
hele gled over da de fikk
lage sin egen plakat.
Humorfolket lagde også
egen versjon av utstillingsplakaten – som postkort!

10 prospektkort

Utstillingsforlaget var eid
av kunstforlagene Abel,
Mittet og Oppi. De hadde
enerett til all fotografering
på utstillingsområdet, med
unntak av pressefotografer
på jobb. I tillegg sto de for
produksjon og salg av
postkort, kataloger, program og lignende solgt på
utstillingen
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Et utvalg postkort og bilder fra jubileumsutstillingen

Hovedrestauranten med de to 50 meter høye tårnene.

Industriavdelingen – utstillingens største bygning.

Panoramabilde fra utstillingen. Dette bildet hang på veggen i mange Kristiania hjem.

Sjøfartsavdelingen med fyrtårnet på Skarpsno..

Hovedporten og den nybygde trikketrassèen i Kirkeveien.

Den omtalte Kongolandsbyen i Fornøyelsesavdelingen.

I oktober var det hele over, og utstillingen ble rev
revet.
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Grunnlovsjubileum – Grunnloven 200 år
Av Per Helmer Skaali

Det er 200 års siden Norge fikk sin Grunnlov, utformet av sivile embetsmenn, offiserer,
bønder og kjøpmenn. Jubileet er feiret på diverse måter og markeringer. Posten har utgitt i
samarbeid med lokale foreninger og komiteer noen spesial stempler. Jeg har prøvd å få
med meg noen av de filatelistiske produkter som er utgitt. Artikkelen tar for seg noen av
begivenhetene. Jeg har ikke oversikt over alt, men har kanskje fått med meg noen av de
viktigste tingene.
Posten utga 4 frimerker 16. mai til jubileet:
Kr 13,00: «Eidsvold 1814», maleri av Oscar
Wergeland (utsnitt) (NK 1883)
Kr 16,00: Prins Christian Frederik. I bakgrunnen
Grunnloven av 4. november 1814. (NK 1884)
Kr 19,00: En av Stortingsløvene. I bakgrunnen et
17. mai-tog. (NK 1885)
Kr 30,00: Mann- og kvinnehånd som former et
hjerte. I bakgrunnen Grunnloven fra 17. mai
1814. (NK 1886). Design Enzo Finger Design og
gravør Sverre Morken.
Nye Frimerke Forum nr. 3-2014
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ige frimerker (PF) fra januar og utover året. Noen er utgitt av PFT
Det er blitt utgitt personlige
og andre gjennom foreninger og av private.. Jeg har ikke oversikt over dette, utenom de 33-4
som ble utgitt av PFT på begynnelsen av året. Å samle på PF er ingen lett jobb, siden det
ikke finnes
nnes noen sentral database man kan rapportere inn til. Jeg lager mine egne spesial
konvolutter som jeg bruker for spesielle arrangementer.
Eidsvoll og Dovre 17. mai 2014
Posten hadde egen stand på Eidsvoll Verk 17.mai hvor spesialprodukter ble solgt. Jeg feiret
dagen i Sandefjord og hadde i forkant levert inn 2 konvolutter til stempling med Eidsvoll
Verk 17. mai. Motivet på disse konvoluttene kan ses under Sandefjord 15. juli 2014. Under
ser dere Postens eget spesialprodukt for Eidsvoll.
Sølvkonvolutt ut
utgitt av Posten med stempel for Grunnloven 200 år
- Jubileumsarrangement ved Eidsvollsbygningen

Jubileet startet med Nasjonal åpning
Grunnlovsjubileet Eidsvoll Verk 16. februar.
Posten utga 3 forskjellige PF til denne
markeringa.
Dovre Frimerkeklubb utga også eget PF med
stempel 17. mai. I følge formannen der var det
godt fremmøte av mennesker som ville ha med
seg markeringa «Enige Og Tro Til Dovre Faller».

Motivet på postkortet og PF og spesialstempel
er det samme –Grunnlovsvarden
runnlovsvarden. Til h. et
patriotisk postkort fra 1914 med en varde
tegnet av ukjent kunstner, utgitt av J.H.
Küenholdt.

Slaget ved Ingedal 14. juni 2014
I begynnelsen juni 1814 rykket svenskene inn i Norge med flere tusen mann for å sikre
Sverige det som var «rettmessig» deres i følge Kiel freden. I Østfold hadde Norge
flesteparten av sine menn. Ved Ingedal stod 500 mann under kommandør Peter Heinrich
Butenschön med sine menn fra Det Norske Jægerkorps den 3. august. Svenskene sendte ut
Nye Frimerke Forum nr. 3-2014
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en rekognoseringstropp og oppdaget den nors
norske styrken. Det kom til kamp mellom 500
modige nordmenn og 3 500 svensker. Kampene varte bare et par timer, før nordmennene
måtte innse at deres underlegne antall soldater ikke kunne holde de tre svenske
bataljonene tilbake. De norske styrkene trakk seg ti
tilbake til Ingedal kirke som er motivet på
postkortet. Soldatene er i tidsriktig uniform fra 1814 og er fra Fredriksten. PF motivet viser
også norske soldater. Fotoet er tatt i en kornåker ved kirken.

Forside av postkortet Halden Frimerkeklubb utga i
forbindelse med markeringen.

Baksiden viser stempel og PF med motiv av norske
soldater.

Sandefjord 15. juli 2014
Et av Stortingets arrangementer varr Grunnlovskonvoien som startet i Florø 5. juli og endte
på forbundet KYSTENs landsstevne som samlet flere tusen deltagere og publikummere i
Bjørvika i dagene 17. – 20. juli. Grunnlovskonvoien var et initiativ fra foreningen KYSTEN,
Kystlaget Viken og Norsk Forening for Fartøyvern (NFF). Skipene kom til underveis i
konvoien fra sinee hjemhavner og det var ca. 100 historiske skip som stevnet inn til Oslo
siste dag. Mange av disse la turen innom Sandefjord 15. juli. Det var over 40 skip, en
variasjon av dampbåter,
båter, fiskeskøyter, krigsskip og seilskuter som lå ved kaiene denne
dagen. Konvoien viste noe av det beste norsk kystkultur har å by på. 15. juli var det også
åpningsdag for regattaen Europe Week 2014 ved Magasinet på Framnes
Framnes, åpnet av Kong
Harald. Regattaen hadde med 100 klassiske seilbåter fra ti nasjoner for å markerer 100 års
jubileum for Europauken i Horten i 1914.
Flere av skipene som deltok i konvoien har lov til postbefordring. Jeg fikk tak i 4 av 5
stempler. Konvoluttene og postkort viser de forskjellige stempler. 3 av konvoluttene er
stemplet Sandefjord 15. juli med 3 forskjellige
skjellige PF på 3 forskjellige konvoluttmotiver.:
«Grunnloven 200 år», «Christian Radich» og «Hvalkjeften i front av Park Hotel i
Sandefjord». Hovedstemplet er Sandefjord, sidestempel er Sandefjord og 4 skipsstempler
skipsstempler.
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PF av Tønsberg Tønne ytterst på Østerøya på Christian Radich konvolutt med alle stempler.: PF av Kurbadet i Sandefjord på
Grunnlovskonvolutt med alle stempler.

M/S Oster har en hyggelig og jovial kapteinen som heter Arthur O. Brekke. Han minner
meg om Dag Lindebjerg’s personlighet, som har Vesterhavsøyene på NRK. Han stilte med
eget poststempel, fra 1918, «15 VII 14 Bergen Reisende». M/S Oster er eneste skip med
eget datostempel fikk jeg vite. D/S Oster har også eget skipsstempel som dere kan se på
konvolutten fra skipet.
Hovedstempel er 15 VII 14 Bergen Reisende med
sidestempler og Sandefjordstempel.

M/S Rogaland fikk låne med seg stempel
fra Stavanger postkontor (utmerket
service). Skipet har også utgitt eget PF.
M/S Vestgar og M/S Nordstjernen stilte
også med egne skipstempler.
Det kom ut spesialkonvolutter og postkort
i Oslo fra flere av skipene. Jeg var ikke i
Oslo denne helga, så de produktene får
komme i et senere nummer.
Mossekonvensjonen 200 år
14. august 2014
Konvensjonen i Moss av 14. august 1814
var en våpenhvileavtale mellom den
svenske kronprins Karl Johan og den
norske regjering etter noen måneder med
krig mellom landene. Det viste seg fort at
denne avtalen ble fredsavtalen mellom
Norge og Sverige. Mossekonvensjonen
dannet grunnlaget for personalunionen
mellom Sverige og Norge. Gjennom
Mossekonvensjonen godtok svenskene
Nye Frimerke Forum nr. 3-2014
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Norges
selvstendighet
og
Grunnlovens legitimitet. Høyden
postkontor utga til markeringen
to forskjellige PF og to forskjellige
postkort. En lokal kunstner,
Nikolai Lockertsen, har tegnet
motivene på postkortene som
begge viser Konventionsgården.
Motivene på PF er Christian Frederik
(PFT
har
funnet
motivet)
og
Konventionsgården (foto av Knut
Nystuen, Høyden Postkontor). Motivet i stemplet er også
Konventionsgården. Som dere ser er alle motivene forskjellige
av Konventionsgården.

Vi runder av denne kavalkaden med filatelistiske objekter fra grunnlovsfeiringen med et
”sølvbrev” utgitt på Eidsvoll og solgt i forbindelse med oppstarten av den nasjonale
feiringen av grunnlovsjubileet, stemplet Eidsvoll Verk 16.02.2014. Konvolutten er påsatt tre
forskjellige PF som alle viser Eidsvollsbygningen.
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Kongeriket Polen del 3 av Trygve Naug.
Kongeriket Polen er fra 1815 et kongedømme med den russiske tsaren som konge. I
tsarens navn regjerer en stattholder i Polen. Men en viss grad av selvstendighet består.
Landet har stadig egen valuta, og egen postforvaltning. Kongeriket Polen inngår
postavtaler med fremmede stater, Preussen i 1827, Fristat Krakow i 1835, og Østerrike i
1840. Fristaten Krakow opprettes av
Wienerkongressen i 1815 og består
fram til 1846, da området okkuperes
og overtas av Østerrike. Dette er den
historiske bakgrunn for min samling
frem til 1. verdenskrig:
- Kongeriket Polen
Frimerke
- Fristat Krakow
utgitt til
minne om
- Russisk postforvaltning
Revolusjonen i
1863
- Østerriksk postforvaltning
1848 markert
oppstan- Prøyssisk postforvaltning
med et merke
den.
fra kampen.

Kongeriket Polen
Den 18. oktober 1558 blir den første egentlige postrute opprettet mellom daværende
hovedstad Krakow og Venezia. Dette blir i konkurranse med familien Taxis, som regnes
som grunnleggere av organisert postvesen i Europa, og i 1562 overtar de ruten. Et brev fra
Krakow til Venezia brukte på den tiden 10 dager.
I 1596 blir Warszawa landets hovedstad med hovedpostkontoret, mens Krakow fortsetter
som knutepunkt på den viktige ruten Warszawa - Wien - Italia.
Etter flere litt turbulente år blir postforvaltningen 1. sept. 1858 selvstendig under navnet
Kongeriket Polens Postforvaltning. Og Polens første frimerke utgis 1. januar 1860.
Alt endres etter 1863 oppstanden, og fra 1. april 1865 blir Polen nr. 1 ugyldig og russiske
frimerker tas i bruk i Polen. Kongeriket Polens Postforvaltning blir underordnet de russiske
postmyndigheter, og utgjør deretter det såkalte Vestlige postområde.
På 1800- tallet går
en vesentlig del av
polsk/russisk korrespondanse til vesten
gjennom Preussen,
noe
som
gir
Preussen store inntekter,
En serie på tre merker som viser personer som var aktuelle i revolusjonen.
transportnet-tet
bygges stadig ut for å sikre seg denne virksomheten, båtforbindelse Stettin - Kronstadt,
jernbaneforbindelse Stettin - Berlin, og en forbindelse med linjen Warszawa - Krakow.
Som nevnt ble Polens første frimerke utgitt 1. januar 1860. Frimerket er beregnet på brev
innen Polen og til Russland. Frimerket er ikke gyldig for frankering av utenlandsbrev.
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Frimerkets sentrale motiv er
dobbeltørnen i en rød oval,
akkurat som på Russland nr. 1.
Men på Polen nr. 1 er det den
polske ørnen, ikke våpenet til
St.George av Russland. Omkring
ovalen er tegnet en kappe i blått,
med krone på toppen. Til venstre
for ovalen verdien "10 KOP" og til
høyre "ZA LOTH" i kyrillisk. Under
ovalen og kappen finner vi
teksten "ZA LOT KOP: 10" på
polsk:
10 kopek for en loth.
Et merke som viser et eksemplar
av Polen nr. 1 fra 1860.
Bakgrunnen er i rødt og det hele
er rammet inn i blått to ganger.
Den ytre rammen er tynn, den indre tykk og omfatter de fire
små 10- tallene - et i hvert hjørne.
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100 års jubileet ble markert på
denne måten.
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Marihøner av Inge Johansen

Syvprikket marihøne

Et kjent syn er marihøner med det latinske navnet Coccinellidae. Dette er en familie innen
ordenen biller, Coleoptera, og tilhører som sådan gruppen med glans- og flatbiller,
Cucujoidea. Coleoptera er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling. Biller er den
insektordenen med flest arter. Det er beskrevet cirka 400 000 billearter i verden. I Norge er
det funnet ca. 3 500 arter. I Norge er det 55 forskjellige arter med marihøner, mens det
finnes over 5 000 på verdensbasis. Det latinske navnet Coccinellidae kommer fra latin
coccinella og betyr skarlagenfarget. Som vi vet, er de små til middelsstore, 1–9 mm, bredt
ovale, høyt hvelvede biller med påfallende korte antenner. De fleste er glatte og mer eller
mindre blanke, men ikke småmarihøner og hårmarihøner. Mange arter er kontrastrikt
farget i rødt, gult og svart. De viser stor variasjon i farger og mønster. Noen arter, slik som
sjuprikket marihøne er ganske konstante i utseende, mens andre, slik som toprikket
marihøne, kan variere mye. Mange kjennetegnes av prikker på dekkvingene. Mange
vitenskapelige artsnavn består av et tallord og enten –punctata, som er mørke prikker på
lys bakgrunn, eller –guttata, som er lyse prikker på mørk bakgrunn, og angir dermed
antallet prikker på dekkvingene.
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Forskjellige arter
har ulike farger og
antall prikker. Det
er imidlertid en
myte at antallet
prikker
forteller
hvor
gammel
marihøna er. De
lever vanligvis kun
Syvprikket
To prikket
Fjortenprikket
ett år.
Hodet er kort og bredt med fasettøyne som gjerne er innskåret i fremkanten. Antennene
er kølleformede og ganske korte, vanligvis kortere enn hodet er bredt. Brystskjoldet er mye
bredere enn langt, ofte lyst med en mørk tegning i midten eller svart med noen lyse
flekker. Dekkvingene er avrundede og hvelvede, uten tydelige punktrekker. Beina er korte
og kraftige, med fireleddete føtter der det andre leddet er ganske lite slik at de ved liten
forstørrelse ser treleddete ut. Larvene er ofte ganske fargerike, med en spoleformet eller
noe avflatet kropp. Hvert kroppsledd bærer flere vorter med børster i spissen, og de tre
beinparene er ganske lange.
Noen få lever av plantekost eller sopp, men de fleste er, både som larver og voksne, rovdyr
som fortærer bladlus, skjoldlus og andre plantesugere. De er nyttige dyr og marihøner er
derfor benyttet til biologisk kontroll av skadedyr på planter. Marihøner gjennomgår en
fullstendig forvandling. Det vil si at de gjennomgår en utvikling som inneholder både
larvestadier og et puppestadium før voksenstadiet. Vanligvis er livssyklusen ett år.
Marihøner er enkelte år en plage. Ved spesielt gode klekkeforhold blir de opptil 10 ganger
så mange som vanlig. Matmangel og tørste på sensommeren får dem til å trekke mot
kysten, og de kan opptre i hundre tusenvis på utsatte steder.
Marihøner er brukt som det norske navnet på gruppen Coccinellidae, men også på en
delgruppe av førstnevnte, egentlige marihøner. Dette er i samsvar med forslag til norske
navn på alle de 296 familiene og underfamiliene til de norske billene. Norske navn på arter
er hentet fra Norske dyrenavn med tilhørende vitenskapelige navn.
Systematikken følger Norske Insektfamilier og
deres artsantall.
De eldste kjente fossiler med biller er fra
permperioden, som er den yngste perioden i
jordens oldtid, som er 299 til 251 millioner år
Harlekinmarihøne

siden. Med sitt harde skall danner billene
forholdsvis lett fossiler, og denne gruppens
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utvikling har en temmelig rik fossildokumentasjon. Fossile arter fra Tertiær lar seg gjerne
greit plassere i fortsatt levende slekter.
Det var den franske insektforskeren Pierre André Latreille, som mellom 1796 og 1833 skrev
et stort antall skrifter om insekter og tilhørte på denne måten til grunnleggerne av den
moderne entomologien. Han beskrev ikke bare et stort antall nye arter, men skapte også
nye slekter og familier. Latreille betraktes som en av de viktigste personer i etableringen av
den biologiske systematikken.

Et utvalg av de små

Rettelse: I forrige nummer av bladet lurte trykkleifdjevelen seg inn og kalte Inge for
Johnsen i stedet for Johansen som forfatter av artikkelen om Dodo-fuglen. Vi beklager!

Piller av Jan Sørensen
Jeg sitter og sorterer frimerker, og får øye på
noe på baksiden av et merke: Beecham`s PILLS
invigorate the Nervs. (B`s piller styrker eller
beroliger
nervene).
Greit
det,
men
frimerkesamling er vel anerkjent som svært
nerve beroligende, så reklamen er nok rettet
mot feil målgruppe. Tenk å vaske frimerkene
først, og så finne ut at du burde skaffe deg
piller. Eller vent litt, reklamen vises selvfølgelig
når man slikker på frimerket, så den er nok beregnet på travle
forretningsfolk. Merket er fra New Zealand, og på deres merker er det ikke helt uvanlig med
reklame på baksiden.
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Från Halmstad till Fredrikstad av Christer Brunström
Skolskeppet HMS Najaden byggdes i Karlskrona 1897 och kom att användas sommartid för
utbildning av skeppsgossar fram till 1938. Det är världens minsta fullriggare med
kompositskrov. Najaden är 48.8 meter lång, 8.4 meter bred och har ett djupgående på 3.7
meter.
Jag har flera gånger varit ombord på fartyget och varje gång förvånats över hur man fick
plats med 20 officerare och 100 skeppsgossar. Det måste ha varit enormt trångt! Under
andra världskriget tjänstgjorde Najaden som logement för att sedan användas som
hamnspärr i Torekov (en hamn i nordvästra Skåne). Här blev fartyget ordentligt skadat.
Efter upprustning i Karlskrona kom Najaden till västkustmetropolen Halmstad den 20 juli
1946. Det var en gåva till sjöfartsstaden från grosshandlare Bernhard Aronsson. År 1956
fick fartyget en ny placering vid Halmstads slott. För väldigt många har Najaden blivit en
symbol för Halmstad. Föreningen Najadens Vänner har lagt ner tusentals timmar på att
upprusta fartyget. Sommartid har man haft caféverksamhet ombord och otaliga besökare
har förundrats över skeppsgossarnas levnadsvillkor ombord.
Alla fartyg måste underhållas med jämna mellanrum. Reparationsbehovet blev runt 2000
tämligen akut och de styrande i Halmstads kommun började dra öronen åt sig. Man
organiserade dock ett omfattande reparationsarbete i form av ett arbetsmarknadsprojekt.
År 2012 beslöts i kommunfullmäktige att Halmstad inte längre skulle äga eller driva det
gamla fartyget. Najaden skulle säljas eller helt enkelt skrotas.
Protesterna blev genast mycket omfattande men de tjänade inte mycket till. I år blev
försäljningen till Seilskuteforeningen Øst i Viken klar. Priset blev 300 000 kronor.
Överlämnandet till de nya norska ägarna ägde rum den 4 juli 2014. Runt 400 halmstadbor
var på plats och protesterade ljudligt under överlämnandeceremonin. Tanken var att
bogseringen till Norge skulle börja den 4 juli men djupet i Nissan räckte inte till för den
bogserbåt som skulle genomföra uppdraget. Först på eftermiddagen den 5 juli inleddes
resan till Fredrikstad.
I Sverige är postverksamheten avreglerad sedan
början av 1990-talet. Detta
innebär att vem som helst
med tillstånd från Post- och
Telestyrelsen kan leverera
post mot betalning. Det var
just detta som Distributionstjänst i Halmstad AB gjorde
med start 1997. Halmstad
Lokalpost hade en lysande
affärsidé – posten skulle
delas ut tidigt på morgonen
tillsammans med dagstidNye Frimerke Forum nr. 3-2014
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ningen Hallandsposten. Systemet fungerade väl. Ett valörlöst frimärke gavs ut (det kostade
3.50). Som motiv hade man valt det mest typiska för Halmstad – slottet och Najaden!
Halmstad Lokalpost upphörde 1998 efter endast ett års verksamhet. När jag intervjuade
ledningen för lokalposten 1998 berättade man att verksamheten var lönsam men att man
var rädd för att utdelningen av post skulle kunna sinka leveransen av morgontidningen.
I Fredrikstad visades Najaden upp i anslutning till sommarens Tall Ships Races. Därefter
följer en period av renovering och upprustning av det gamla fartyget.
I Halmstad fälldes många tårar i samband med förlusten av stadens kanske mest kända och
populära symbol.
Vad grosshandlare Aronsson skulle ha tyckt om försäljningen får vi aldrig veta.
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Mauritius "Post Office " merkene av Kenneth Nyhagen
Post Office merkene ble utgitt av Mauritius i
september 1847 (dengang en engelsk koloni).
Pålydende var one penny som var orange
orange-rød og en
two Pence som var dyp blå. Merkene har på venstre
side inskripsjonen "Post Office" og har derfor fått
dette navnet siden neste utgave fikk innskriften "Post
Paid". Disse to merkene er blant verdens dyreste
frimerker.
Merkene ble gravert av Joseph Osmond Barna
Barnard som
ble født i England i 1816 og endte opp på Mauritius i
1838. Designet er basert på de engelske merkene
som ble utgitt i 1841 med profilhodet av dronning
Victoria og har samme valører men forskjellig farge.
Merkene er veldig primitive å se på i forhol
forhold til de
engelske merkene. Merkene ble trykt i 500 (det er kjent 27 merker i dag)eksemplarer av
hvert merke fra en enkel kopperplate med begge merkene inngravert - 1p til venstre og 2p
til høyre etter trykking. Den samme kopperplaten var blitt brukt til å trykke visittkort for et
av hotellene i Port Louis.
Frimerkene ble utgitt 21, september 1847 i
forbindelse med ett ball arrangert av guvernørens
kone den helgen. Merkene har også inngravert
initialene "JB" i bystens nedre høyre side. Det at
innskriften på høyre side ble endret på neste utgave
har ført til legenden om at Post Office var en feil fra
gravørens side. Myten oppsto i 1928 da Georges
Brunel publiserte "Les Timbres-Poste
Poste de I'lle
Maurice" hvor han påsto at ordene "Post O
Office" i
1847 var en feil. Gjennom årene utviklet historien
seg. En versjon går ut på at Joseph Barnard var en
halvblind gammel klokkemaker med dårlig
hukommelse som glemte hva han skulle inngravere
på merkene. Han gikk derfor for å spørre
postmesteren (en Mr Brownrigg). På vegen passerte
han posthuset og så skiltet som hang der med
ordene Post Office, og da husket han hva ordene var.
Han dro da rett tilbake til verkstedet sitt og dermed
ble det "Post Office " isteden for "Post Paid". Disse
historiene er derfor
rfor bare historier og Alt tyder nemlig
på at graveringen var korrekt. Adolphe og d'Unienville
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skrev at det var mye mere
sannsynlig at Bernard brukte
Post Office fordi dette var og er
navnet
på
departementet.
Platene ble godkjent og
merkene utgitt uten kommentar
i samtiden. Joseph Barnard var
en engelskmann av jødisk
opprinnelse fra Portsmouth. Han kom til Mauritius i 1838 på en båt på veg til Sydney. Han
var ikke en klokkemaker, selv om han kan ha reparert noen, ikke halvblind og absolutt ikke
gammel, siden
en han var født i 1816 og var derfor ikke mere en 31 år gammel, da han
graverte merkene. I tillegg var flere gummistempler i bruk på Mauritius med lignende
innskrift før merkene ble utgitt. Det samme gjelder for øvrig de to første merkene fra USA
som kom i juli 1847.
Post Office merkene var ukjente for filatelister helt frem til 1864, da Mme Borchard, kona
til en Bordeaux handelsmann fant en og to pence merker i korrespondansen til mannen.
Hun solgte dem til en samler. Gjennom flere salg endte de opp i saml
samlingen til den kjente
frimerkesamleren Ferrary og ble deretter solgt på auksjon i 1921. Merkene selges i dag for
astronomiske priser på auksjoner.
Bordeaux brevet som er det eneste kjente med begge merkene ble i 1993 solgt for ca $4
mill.
Hvis noen gjernee vil se disse berømte merkene kan man ta turen over grensen til Sverige,
nærmere bestemt Postmuseet i Stockholm.
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Tre brev av Jan Sørensen
Tre nokså uanseelige brev, men de har en historie. De er alle sendt til tyske krigsfanger i
Norge i 1946. Adressene er slik at avsender må ha kjent til den, f.eks., Dombaas, Østlandet,
eller Bogstad, Oslo, Østlandet. Et er frankert, de to andre har bare stempel. Men hva er nå
så spesielt med brevene? Jo, de er uåpnet og på et av dem er det skrevet Retur (#1). Så kan
man begynne å lure. En ting tror jeg er nokså sikkert, en krigsfange som får et brev vil åpne
det. Kanskje det da ikke har kommet frem, adressaten er død, hjemsendt, eller flyttet til en
annen leir, eller annet land. Ble slike brev i 1946 gitt den oppmerksomheten som noen år
senere da Posten satte sin ære i å levere? To av brevene har avsenderadresse i Tyskland, et
Britische Zone, mens det som har påtegning F.O.II, Rådhusgt.8 er fra Berlin (#2). Det tredje
brevet har returadresse Polska (#3). Og det er henholdsvis Hildeg. (Hildegunn ?) Hermann,
og Frau Berta som står som avsendere. Men alt dette er utenpå, jeg kan liksom ikke få meg
til å åpne dem, det kan være mye som skjuler seg der som ingen andre behøver å lese.
Dette er jo veldig lenge siden og en helt annen tid, vi kan neppe sette oss inn i innholdet
nå. Kanskje et sterkt ønske om at vedkommende snart må komme hjem. eller bare: Nå er
skilsmissen i orden, finn deg et annet sted å bo når du kommer tilbake. Nei jeg vil ikke åpne
og se, men det er svært tankevekkende brev fra en helt annen tid.
Brev # 2

Brev # 1

Brev # 3 for- og bakside, som viser at
brevet også har en provisorisk forsegling.
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Litt om postkort av Jan Sørensen
Lagring eller montering eller hva? Det er ikke så lenge siden postkortsamlerne møttes med
hver sin skoeske med kort. Etter hvert kom det skikkelige postkortlommer i hard plast, og
de ga god beskyttelse. Kvalitet ble også viktig for samlerne av postkort. Nå finnes det både
dyre og fine album som kan vise opptil 12 kort når de er oppslått. Dyre som sagt, tunge og
litt uhåndterlige, men de egner seg flott til å vise frem samlingen.

.

Dette er et dårlig eksempel på hvordan man tar
vare på sine postkort, selv om dette neppe er en
samler, men allikevel…

Det er mulig å skaffe seg de flotteste postkort til
en svært lav pris, ja som prisen på et nytt kort,
for det er det som er svaret, nytrykk. Det er
flere som har spesialisert seg på slik
produksjon, og mange synes dette er helt greit.

Til slutt et postkort som forteller at motivet er
”Rødelven”i midnattssol. Dårlig av et stort
postkortforlag som Mittet med en slik skrivefeil.
Det er som vi kan se ”Rødløven”. Slike feiltrykk
er bare slurv, og betinger selvfølgelig ingen
merverdi.
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Møteplan høsten 2014
Aug
Sept

Okt

Nov

Des

28
04
11
18
25
02
09
16
17
18
23
30
06
13
20
27
04
11
18

Høststart på Revierhavnen Kro, Hovedøya
Klubbmøte
Byvandring, invitasjon kommer.
Klubbmøte
Foredrag med Knut Arveng «Jubileumsutstillingen 1914»
Hollandsk Auksjon
Klubbmøte
Forberedelser til Frimerkets Dag
Forberedelser til Frimerkets Dag
Frimerkets Dag (lørdag)
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Juleauksjon
www.sentrumfilatelistklubb.com
Klubbmøte
Antagelig butikkmøte. Informasjon kommer
Klubbmøte

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 2015:
475 kr for Hovedmedlemmer
200 kr for B-medlemmer
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.
Organisasjonsnummeret er 995 595 419
Abonnement på Nye Frimerke Forum
koster kr 100,- for 4 nummer.
Bankkonto for NFF:
1503.38.45631
Kontakt oss på e-post:
For mer informasjon:
Nye Frimerke Forum nr. 3-2014

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