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Jan Sørensen
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Concorde Av Inge Johansen

Concorde var et eksklusivt supersonisk fly, som
var meget populært under sin 34 år lange
eksistens. Aérospatiale-BAC Concorde var et
turbojet drevet supersonisk passasjerfly. Flyet
var et resultat av et anglofransk samarbeid,
hvor engelske BAC og franske Aérospatiale
samarbeidet om å utvikle flyet. Concorde fløy
første gang i 1969, og ble satt inn i rutetrafikk 21.januar 1976 på rutene London – Bahrain og Paris
– Rio de Janeiro. Det hadde sin siste flyvning i 2003. Concorde
fløy faste transatlantiske flygninger fra London og Paris til
New York og Washington, DC. Overlydsflyet var i stand til å fly
disse strekningene på halvparten av den tiden vanlige
kommersielle jetfly brukte. Vanlige kommersielle jetfly bruker
ca åtte timer på å fly strekningen Paris - New York, mens
Concordes gjennomsnittstid på samme rute var knappe 3,5
timer. Med andre ord var Concorde mer enn dobbelt så rask
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Et utvalg brev, postkort og frimerker med
tilknytning til Concorde
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som konvensjonelle jetrutefly. Selv om flyet var i drift i 27 år, ble kun 20 maskiner bygget. Salget
kunne derfor ikke forsvare utviklingskostnadene, og de to produsentene, det franske Sud Aviation
og britiske BAC, som begge var statseide flyfabrikker, led store økonomiske tap. Den britiske og
franske staten anså det likevel som viktig å opprettholde driften av Concorde, og subsidierte derfor
Air France og British Airways, de to operatørene av flytypen, for å sikre fortsatte flygninger. Dette
skulle likevel vise seg ikke å være tilstrekkelig. I kjølvannet av flytypens eneste fatale ulykke i 2000
og krisen i flybransjen like etter terrorangrepet 11. september 2001, fant begge operatørene ut at
videre drift ville være umulig. Concorde hadde dermed sin siste flygning den 26. november 2003.
Ettersom driftskostnadene til Concorde-flyene var meget høye, ble flytypen i hovedsak benyttet på
ruter med et høyt belegg for forretningssegment. Selv om flere forskjellige destinasjoner ble
trafikkert av flytypen ved testing eller charterflygninger, var det bare noen få som ble trafikkert på
regulær rutebasis.
Overlydsflyet Concorde ble sett på som en teknologisk triumf innen moderne passasjerfly og står
igjen i dag som et ikon innen flyhistorien. Utviklingen av Concorde bidro også til mange
teknologiske nyvinninger som brukes i dagens passasjerfly. Concorde var et deltavinget fly, med
fire Rolls-Royce Olympus-motorer, motorer som opprinnelig ble utviklet for bombeflyet Avro
Vulcan. Store utfordringer var knyttet til flyets design, da det var nødvendig at det kunne tåle de
kraftige påkjenningene supersonisk fart gir. Vingene var av samme type som de man fant på
britiske jager- og bombefly på den tiden: V-formede og store i areal. Selve flykroppen var veldig
smal og lang, noe som førte til at man kunne merke at flyet «bøyde» seg ved store påkjenninger,
spesielt under takeoff. For at passasjerene ikke skulle bli urolige av denne effekten, ble det
installert toaletter midt i kabinen, for å redusere den visuelle ”tubeeffekten” dersom man så
nedover langs midtgangen. Concorde var også det første sivile flyet som benyttet seg av fly-bywire-styresystem, som betyr at det ikke
er noen mekanisk kontakt mellom
styrestikken i cockpit og rorflatene. Et av
Concordes mest kjente kjennetegn var
droppsnuten. Dette snutedesignet var et
resultat av et kompromiss for å skape et
aerodynamisk design, samtidig som
sikten for pilotene ikke skulle bli for
redusert ved taksing og takeoff. Det var
mulig å senke nesen opptil 12,5° for å
øke pilotenes utsikt. Den eneste fatale
ulykken noensinne med et Concorde-fly
Slutten på en epoke – en av Concordene på lekter på vei til
skjedde den 25. juli 2000. Da havarerte
museum i Tyskland. Etter ulykken utenfor Paris ble alle
Air France flight 4590 sørvest for CharlesConcordene satt på bakken og heloverhalt. Et forsøk på å få
de-Gaulle internasjonale lufthavn utengjenopptatt rutenettet var ikke økonomisk bærekraftig, og
for Paris. 100 passasjerer, mannskapet
hele flyparken ble faset ut. Flyene ble fordelt på museer og
på ni og fire på bakken omkom.
utstilt i lufthavner mange steder i verden.(Foto Wikipedia)
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Concorde i Norge Av Knut Arveng

Overlydsflyet Concorde besøkte flere ganger våre hjemlige breddegrader. Første gangen var i juni
1975, da en av flytypens franske prototyper landet i Bodø som et ledd i sertifiseringsprosessen. Til
denne flygningen var det laget flere spesialkonvolutter.

En fransk Concorde på prøvetur
til Bodø 23. juni 1975
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Concorde med høyt støynivå lavt over taket på brannstasjonen på Fornebu

Neste besøk fant sted nesten 10 år senere, da en Concorde
ankom Gardermoen i september 1984 med 90 britiske
fiskehandlere som var invitert av Fiskerinæringen i Norge.
Dette besøket fikk et etterspill – da flyet skulle returnere, ba
flygelederne i tårnet på Fornebu om at det skulle ta en lav
forbiflygning av Oslo lufthavn. Det gjorde flyet, men det var
tydeligvis ikke lavt nok, så det bedt om en ny runde. Den ble så
lav at flyet nesten var nede på rullebanen på Fornebu, før det
ga gass og forsvant. I lang tid etter var det diskusjon om
hendelsen i Asker og Bærum Budstikke. Noen klaget over
uforsvarlig og støyende oppvisning, andre synes det hadde
vært flott og imponerende.
Flymangel i selskapet British Airways gjorde at selskapet våren 1987 to
ganger satte inn Concorde på regulær rute mellom Heathrow og Sola.
Både i mars 1987, juli 1993, juli 1994 og august 1994 hadde Concorder
landinger og opphold på Sola ved Stavanger. Alle disse flygningene
foregikk med britisk registrerte fly. Siste besøket fant sted i juli 1995, da
hele to Concorder ankom Sola på samme dag. Lasten var nye
passasjerer til cruiseskipet ”Queen Elisabeth II” så lå på havnen i Stavanger. PÅ returen fikk de med
seg passasjerer som ”mønstret av” og skulle reise hjem til England.
To dager etter åpningen av den nye flyplassen OSL Gardermoen, den 10. oktober 1998 ankom det
en franskregistrert maskin til plassen. Flyet var chartret av et svensk firma og fløy turister fra Paris
til Oslo for et kort sightseeing opphold. Mens franskmennene ”gjorde Oslo” pr. buss, tok
Concorden 20 minutters rundflygningsturer for interesserte fra Gardermoen. Billettprisen var på
fem tusen kroner, og det var innlagt en kort bit overlyds flygning over åpent hav.
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Postkort med Concorde på Sola
juli 1993. (Foto Helge Nyhus)

British Airway fløy også i mange år over Norge til Finland med Concorde. Dette var charterturer til
”Julenisseland” i Rovaniemi, og de foregikk i mørketiden før jul hvert år. Disse turene var svært
populære, da det ble fløyet med overlyds fart over Nordsjøen. Den aller siste flygning med
Concorde var 26. november 2003, men det var ikke til Norge.

T.v. Postkort fra Sola juli 1995 med to Concorder på besøk
samtidig. (Foto Knut Torp)
Over lander en fransk Concorde på OSL Gardermoen i
1998 - to dager etter åpningen av den nybygde flyplassen.
(Foto Ole Johan Beck)
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Färöiska frimärken fyller fyrtio

Av Christer Brunström

Runt 1977 skrev jag en artikel för en amerikansk frimärkstidning i vilken jag berättade om det då
tämligen nya frimärkslandet Färöarna. Intresset för ögruppens frimärken var enormt stort och
många samlare köpte på sig varje ny serie i helark. Detta var inte speciellt svårt eftersom de flesta
utgåvor kom i små ark om 20 frimärken.
I min artikel förutspådde jag en lysande framtid för Färöarnas frimärken med stark värdestegring.
Framtiden blev kanske lysande men inte steg frimärkena i värde. Idag finns det alldeles för många
färöiska frimärken från de första åren på marknaden varför flertalet utgåvor nu kan köpas för
under nominalvärdet. Kanske var det mitt mest misslyckade investeringstips!
Men frimärkena var mycket välgjorda och många hade graverats av den polsksvenske hovgravören
Czeslaw Slania.
Den 30. januari 2015
har det gått 40 år
sedan de första
färöiska frimärkena
gavs ut. Detta är
naturligtvis en san
sanning med modi
modifikation. År 1919 kom
ett provisoriskt fr
frimärke med valören 2 øre. Orsaken var att portot i Danmark
hade höjts till 7 øre och inga lämp-liga
liga frimärken fanns
tillgäng-liga
liga på öarna. Problemet löstes genom att för hand
övertrycka 15 500 exemplar av valören 5 øre med den nya
valören. På detta sätt kunde man lätt åstadkomma det
önskade portot genom att kombinera det provisoriska
märket med ett 5-øresmärke. Arrangemanget varade från
den 13 till den 31. januari 1919. Från 1940 till 1945
ockuperades Färöarna av
brittiska styrkor och det blev
snart brist på frimärken
eftersom inga nya kunde
erhållas från Danmark.
Under perioden 1940
1940-1941
övertrycktes sex frimärken med de nya valörerna 20, 50 och 60
øre. Efter kriget användes sedan danska frimärken fram till
införandet av egna färöiska frimärken den 30. ja
januari 1975. Färöarna fick året efter ett eget
postverk. Redan den 1. oktober 2014 firades 40
40-årsjubiléet med fyra olika frankeringsetiketter. Det
gemensamma för dessa självhäftande etiketter är att de visar frimärken graverade av Slania och
utgivna under perioden 1984-1995.
1995. Tryckmetoden heter Flexotryck och den ger tyvärr märkena ett
ganska tråkigt grått utseende. Originalmärkena är naturligtvis av en helt annan klass. Men samlare
av Slanias frimärken och frimärken på frimärken
rimärken får här ett nytt tillskott ti
till sina samlingar.
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Kanske var det de första årens frimärken som hittills varit
Färöarnas mest lyckade utgåvor. Bruksserien från 1975 visade
historiska
kartmotiv,
scenerier
från
öarna
samt
landskapsmålningar. Totalt omfattade denna serie 14 valörer.
Czeslaw
aw Slania graverade samtliga valörer med undantag av
högvalörerna som trycktes i en blandning av offset och
rasterdjuptryck.
Det skulle sedan dröja till den 1 april 1976 innan det kom
ytterligare tre frimärken med anledning av tillkomsten av det självstä
självständiga
färöiska postförvaltningen. Även här hade Czeslaw Slania hand om gravyren
av de tre motiven. På frimärkena visas en färöisk båt, landets flagga och en
brevbärare. Detta var en enda nyutgåvan under detta år.
År 1977 kom dels en serie med fåglar och de
dels en serie tillägnad ön Mykines
och under 1978 ökade man till tre utgåvor. Samma antal utgåvor kom 1979
och året inleddes med högvalören 25 kroner som avbildade en magnifik
gumse. Detta är ett av Slanias mest lyckade motiv från Färöarna.
Under de kommandee åren ökade antalet nyutgåvor stadigt. Numera brukar
det komma ett tiotal utgåvor varje år och ofta i form av större eller mindre
miniark. Posten på Färöarna har som policy att erbjuda sina
kunder så stor frimärksvariation som möjligt (vilket kanske
inte alltid uppskattas av oss samlare). Numera trycks de
flesta utgåvor i offset vilket är betydligt billigare än
ståltryck.
Portosatserna är höga på Färöarna varför numera många
frimärken har höga valörer. Jag skulle tro att det är väldigt
få som idag köper fr
frimärksnyheterna från Färöarna i form
av helark.
Det som hela tiden varit typiskt för Färöarnas
frimärksutgivning är att man i stort sett alltid har utgåvor
med helt lokala motiv. Det är alltså ett område man i
högsta grad kan rekommendera. Om man tycker at
att dagens utgivning är för dyr kan man börja med
de första tio eller 20 åren. Här kan man utan alltför stort besvär få tag i det mesta till nominal och
ibland till ännu lägre pris. Det är alltså på många sätt köparens marknad.

MOTIVMÄRKEN TILL SALU
Jag kan
an sända urval av motivfrimärken från hela världen.Huvudsakligen postfriskt.
Betalning via PayPal eller till IBAN/BIC.
Christer Brunström
Kungsgatan 23, SE-305
305 46 HALMSTAD, Sverige
E-post: christer.brunstrom@telia.com
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Dokumentasjon Av Jan Sørensen
Postkort er en meget brukt dokumentasjon for mange bøker og tidsskrifter, de som er
fotografiske er jo tatt "der og da" og den tidens postkortfotografer visste hva de gjorde.

Eidsvoldsøylen
I 1836 kom Henrik Wergeland
med et opprop til det norske folk
om å lage et minnesmerke for
Grunnlovsvedtaket i 1814. Det
var nokså typisk for Wergeland å
komme med et slikt forslag, det
ble godt mottatt av det norske
folk, og det ble satt i gang en
pengeinnsamling og etter hvert
utlyst en konkurranse.
Konkurransen ble vunnet av
Wilhelm Rasmussen, en billedhogger som bl.a. er kjent for
den gedigne statuen av Olav Trygvasson i Trondheim.
Sommeren 1926 ble det satt opp en modell i tre som en
prøveoppstilling av forslaget på den vedtatte plass for
monumentet på Eidsvolds plass foran Stortinget. Bare
noen få dager sto kopien der, men en våken
postkortutgiver sørget for dokumentasjon ved å ta bilder
og lage postkort. Som vi ser er søylen kjempehøy og
hadde nok vært en attraksjon. Men arbeidet med søylen
tok meget lang tid, og at det var økonomiske problemer vil
vel ikke forundre noen. Som vist på kortet skulle
toppfiguren være riksløven, men dette ble forandret og
det ble laget en over fire meter høy toppfigur av Harald
Hårfagre til hest (en fjording). Men, som så mange andre i
mellom-krigstiden ble Rasmussen medlem av NS, og han
beholdt sitt medlemskap helt til 1945. Han arbeidet på
søylen under hele krigen, og det ble påstått at han ikke
tok imot råd fra de nye herskerne. Søylen ble aldri reist i
Oslo, men lagt på et dårlig lager og nesten glemt. At
søylen nå er reist som "Sagasøyla" i Bøverdalen skyldes en
lokal ildsjel, som også var aktiv motstandsmann under
krigen.
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Kongeriket Polen - del 4

Av Trygve Naug

Poststempler.
Som tidligere nevnt gjennomfører den siste polske kongen, Stanislaw August (konge 1764-1795),
de nyordninger som var av avgjørende betydning for utviklingen av postvesenet. For - forsyne
brevene med fortløpende nummer og deretter føre dem inn i register, såkalt brevkart.
- tydelig angi på brevet portoen betalt av senderen eller portoen som skal betales av mottakeren.
- notere avgangssted og avgangsdato på brevets forside.
For å markere opprinnelsesstedet innføres på denne tiden
poststempler ved de større postkontorene i Polen. Stemplene slås i
svart, sjeldnere i rødt. Stemplene utformes etter mønster av
postkontorenes lakksegl, som tidligere var i bruk. Generelt sett er
stemplene enrings stempler, med stedsnavn i midten. Polens
kongekrone over stedsnavnet og posthorn under. Det finnes imidlertid
også avvik fra dette mønsteret. Poststempel "GRODNO" i figur 1 følger
hovedmønsteret. Poststempler fra 1700 - tallet er gjennomgående
sjeldne.
Fra Krakow foreligger to stempler, figur 2 A og B.
Stempeltype A følger hovedmønsteret, med "CRACOVIA" i
midten, kongekrone over og posthorn under stedsnavnet.
Det er kjent fem brev med dette stemplet fra tidsrommet
1773-1783. Type B er et initialstempel med bokstaven "K"

Figur 1

Figur 2 A

Figur 2 B

med krone over. Stemplet er kjent på 11 brev fra 17861792.
De første stemplene fra Warszawa postkontor
er initialstempler med bokstaven "W" med
kongekrone over. Det er kjent tre ulike
stempler. Type A har en ring med diameter 17
mm og er kjent på brev i perioden 1778-1787.

For type B er ringens diameter 19 mm og
både W-en og kronen er endret i forhold til
type A. Type B er kjent fra perioden 1779-1789. Type C er uten ring og med W og krone i ny utgave
og er kjent brukt i perioden 1787-1795. Type A og B er altså brukt parallelt. De fleste brevene som
er stemplet med type B synes å stamme fra den kongelige husholdningen.
Alle tre Warszawa-typene er bare kjent slått i svart, med løpenummer anført, men portoangivelse
fra Warszawa mangler.
Figur 3 A, 3 B og 3 C
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I tidligere tider fantes ikke postkasser. Brev som skal sendes må innleveres på postkontoret.
Senderen kan da velge om portoen skal forutbetales eller overlates til mottakeren. I første tilfelle,
forutbetaling av senderen, omtaler vi brevet som frankobrev. I det andre tilfelle, porto betalt av
mottakeren, som portobrev.
Fra Ljubllin finner vi et initialstempel "L" med krone, figur 4. Dette stemplet er faktisk også
registrert brukt på brev fra 1802, altså etter at oppstykkingen av Polen er fullført, og de fremmede
makters postforvaltninger har overtatt.
(Dette er skrevet av Trygve i 1996, evt. nye funn av brev med de omtalte stempler kjenner vi ikke til.
Red.)
___________________________________________________________________________________________________

Hjelpemidler Av Jan Sørensen
Som frimerkesamler eller filatelist finnes det i dag en rekke hjelpemidler som kan forenkle vår
undersøkelse av det enkelte frimerke, enten det gjelder vannmerker eller tagger. Slike ting er noe
som har opptatt samlere helt fra starten av. Er merket helt? Er taggingen grov eller fin? For ikke å
snakke om liggende eller stående vannmerke.
Da er det godt å vite at også samlere i tidligere tider hadde gode hjelpemidler, og her ser vi et
enkelt og greit hjelpemiddel som til og med kunne stappes i lomma. "Apparatet" ligger i en liten
pose og består av bruksanvisning med pris, og selve verktøyet som er tosidig, men likt på begge
sider. Skulle tro at prisen var rimelig den gang dette ble forsøkt solgt og kanskje brukt som julegave
til en ivrig samler.
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Frimerkeland i det Indiske Hav – Seychellene
Av Kenneth Nyhagen
Seychellene er en øy nasjon på ca 115 øyer, beliggende ca 1500 kilometer øst for Afrika og nordøst
for Madagaskar. Den første man med sikkerhet vet oppdaget øyene var Vasco da Gama i 1505, og
ga dem navnet "Admiralens Øyer".
Engelskmennene kom i 1609, og da var øyene enda ubebodd og ingen hevdet suverenitet over
øygruppen. Øyene ble derfor besatt av pirater frem til 1756, som ble øyenes første bosettere. I
1756 ble øygruppen kapret franskmennene og fikk navnet Seychellene etter den daværende
franske finansminister og politiker Jean Moreau Sèchelles. Britene prøvde og ta over øyene i 1794
men Frankrike ville ikke gi dem fra seg uten kamp. Øyene var derfor en brikke i den globale krigen
mellom disse landene frem til 1812. Seychellene ble deretter kolonisert av britene, og administrert
som "Dependency of Mauritius" fra 1810 til 1903. I 1814 ble øyene formelt en del av Storbrittania.
Øygruppen ble beskrevet som en kronkoloni under Mauritius som Storbrittania også hadde tatt fra
Frankrike. I 1903 ble Seychellene offisielt anerkjent som eget territorium under Storbrittania.
Landet ble selvstendig i 1976. Fra 1848 ble frimerker fra Mauritius brukt på brever fra øya og disse
er funnet med stemplet B64 fra dette året.

Det

første

Postkontoret på Seychellene åpnet i Victoria på
Mehe 11. Desember 1861 og frimerker fra
Mauritius ble brukt frem til 1890. Det neste
postkontoret kom først i 1901. De første frimerkene med navnet
Seychelles ble utgitt 5. April 1890, med portrett av Dronning
Victoria og finnes i to typer (Type 1 og 2). Deretter fulgte
frimerker med samme design inkludert merker med overtrykk i
1893 og 1901.
Så fulgte Frimerker med portretter av Kong Edward VII fra 1903 - 1912 etterfulgt av frimerker med
portrett av Kong George V fra 1912 – 1935.
I 1937 kom frimerker med portrett av Kong George VI og deretter kom frimerker med Dronning
Elizabeth II i 1953. Fra 1976 fjernes portrettet av Dronning Elizabeth II og initialene E II R fra
frimerkene.
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Zil Eloigne Sesel og Zil Elwannyen Sesel
Frimerker med Zil Eloigne Sesel (1980 - 1984) og Zil Elwannyen Sesel (1985 - 1992) ble utgitt for de
ytre øyene Aldabra, Coetivy, Farquhar og Amirante. Disse øyene hadde et reisende Postkontor om
bord i M/V ”Cinq-Juin”. Området har ikke utgitt frimerker siden 1992.
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UPU, Frimerkets dag 1974
Midt i den aktive frimerketiden, nemlig i 1974, fikk klubbene et meget godt tilbud fra Posten, et
minneark for å markere UPU som rundet 100 år. Arket var ikke frankeringsgyldig, men påtrykket
stempel, og solgt til klubbene for kr. 1,- pr. stk. Utsalgsprisen videre var kr. 5,- så her var det penger
å tjene for aktive klubber. Og det måtte klubbene være, for minnearkene ble lynraskt utsolgt, og
det kom straks spørsmål om det var mer å få ! Første opplag er opplyst å være på 30.000 stk. så
det var allerede hentet en gevinst på kr. 120,000,- (og dette var 1974 kroner!)
Nytt opplag kom, men nå hadde det nok gått litt fort i svingene, for det ble med en gang påvist
forskjell i opplagene. 2. opplag hadde en mye blekere farve, slik så selvfølgelig filatelistene raskt.
NK oppgir et totalt opplag på ca. 59,000, så det var vel omtrent like mye som kom på markedet
annen gang. Men, det gikk ikke lenge før noen oppdaget at det var mer som ikke stemte i annet
opplag. Det ble etter hvert konstatert at det var i alt åtte "varianter" eller "feiltrykk" som var svært
fremtredene. Noen så "fremtredene" at hele merker eller enkelte farger var forsvunnet.
Minnearkene har liten verdi, det sier seg selv at med et så stort opplag så fikk alle som ville minst
et hver. En sjelden gang har jeg sett en av "variantene" utbudt, og noen synes nok at det er en
morsom kuriositet, for prisene har blitt ganske bra.
De åtte "feiltrykk" er som følger:
1. NK 1 i nr, 425 er forskjøvet til venstre.
2. Grønn farge falt ut, NK 360 og 425 mangler.
3. Grønn farge i NK 425 falt ut. (Fig. 1)
4. NK 1 i nr. 425 forskjøvet rett opp.
5. NK 360 mangler.
6. NK 1 i nr. 425 forskjøvet opp til venstre. (Fig. 2)
7. Sort påtrykk mangler helt. (Fig. 3)
8. "Blek" NK 1 i nr. 425 (oftest svært blek, så blek at fargen er nesten borte.)
(Fig. 4) Ingen variant, bare et bevis på at tiden var knapp, og kontrollen manglet for annet opplag
Jan Sørensen
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Figur 1

Figur 3
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VI HAR STORT UTVALG AV
FRIMERKER, BRE
BREV OG POSTKORT

BE OM VÅRE GRATIS TILBUDS
TILBUDS- OG AUKSJONSLISTER
ELLER

BESØK OSS I VÅR NYE BUTIKK PÅ SAGENE
BRUNSÆL FRIMERKEFORRETNING
ARENDALSGATA 14, 0463 OSLO
TELEFON 22 37 79 63
E-POST: brunsael@hotmail.com
Spesialitet: Norske prakt/lux stempler på frimerker
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Sjakk Av Jan Sørensen
Det er nok ikke mange som for noen år siden ville trodd at Norge skulle ha verdens beste
sjakkspiller. Magnus som han nå stort sett blir kalt, forsvarer i disse dager sin tittel. Magnus er ung,
og det er stort sett dagens beste spillere, de har vokst opp i en tid hvor datamaskinen løser fler og
fler problemer, og kan beregne lange trekkremser, og finne de beste. Når da noen av en eller
annen grunn greier å huske alle disse variantene, så går visst resten av seg selv. Som en utrolig
beskjeden spiller i riktig gamle dager (A-klassen i Stjernen), gjorde jeg et fortvilet forsøk på en
kombinasjon av to interesser, men ga jeg fort opp da motivene på sjakkfrimerkene var riktig
kjedelige, og konvolutter stort sett bare var solgt for å hente penger, det er få kjente "ekte"
sjakkbrev.

Ill. 1: Dette var nok helt til for ganske kort tid siden hva de fleste mente om sjakkmestere, gamle
gubber, jo eldre dess mer sjakk kunnskap.
Ill. 2: En frimerkeblokk fra Tanzania som blir hengt på
Rotary, kanskje av frykt for at sjakkmotivet ikke selger.
Uten at jeg er helt sikker tror jeg ikke Tanzania er noen
stor sjakknasjon, men de prøver som nevnt å tjene litt
på salget. Blokken er utgitt til et verdens-mesterskap,
uten at år eller de to spillere er nevnt.
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Ill. 3: Serien fra DDR er heller ikke særlig spennende.

Ill. 4: Etter å ha opplevd det nest lengste partiet i noe Verdensmesterskap, er det lov å reklamere
for lynsjakk.
Prisverdig at NRK sender hele mesterskapet uten å avbryte med annet enn kommentarer. Når
kommer et program fra en frimerkeklubb, eller utstilling?
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Litt om postkort

En tradisjon gjennom mer enn hundre år er
julekortene. Fra nær og fjern kommer det i disse dager
kort med hilsner og ønsker om en deilig jul og et
givende nytt år. Vi har sendt hverandre julekort siden
1880-tallet, og selv i våre dager med alle de
elktroniske mulighetne som finnes, sendes det fortsatt
en anselig mengde julekort. De første norske
julekortene var gjerne importert fra utlandet – ofte fra
Tyskland - og påtrykket norsk tekst. Senere ble det
norske kunstnere som hovedsakelig sto for produksjon
av julemotiver til postkort. Litt sjeldne er julekortene
utgitt av okkupasjonsmakten under krigen, tegnet av
tyske kunstnere med norske julemotiver. Kortene ble
gitt til soldatene som sendte dem ufrankert som
feltpost til hjemlandet, for å berolige familien ved å
vise hvilket herlig og fredfylt sted Norge var å være i
som soldat i krig. En slags omvendt propaganda. Tyske
avdelinger i felt hadde ofte med seg egne propaganda
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enheter – kriegsberichtere som skulle dokumentere og glorifisere den tyske framgangen. Det var
journalister, fotografer, filmfolk og ikke minst tegnere. Vi kjenner en rekke tyske tegnere med
norske motiver i sin portefølje. Navn som Willrich, Fischer, Trenk, Vollbehr og Eckart går igjen på
postkortene. Sistnevnte laget en serie på seks ko
kort med norske julemotiver med et mavebind som
ble gitt til soldatene. Jeg viser disse uvanlige ”norske” julekortene her. Samtidig benytter jeg
anledningen til å si takk for meg i redaksjonen. Jeg lovet å hjelpe til det første året med det nye
bladet. Andre gjøremål gjør at jeg ikke kan gå utover den perioden som nå er over. Min etterfølger
med lay-out
out og produksjon av bladet vil bli vårt medlem Jon Møyholm. Jeg ønsker ham lykke til!
Knut Arveng
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Frimerkets Dag 18. oktober 2014
Tekst: Per Helmer Skaali Foto: Jarle Teigøy
Sentrum Filatelistklubb arrangerte Frimerkets Dag (FD) 18. oktober i Lilleborg Kirke. Arrangementet
var godt besøkt med 30-40 som var innom i løpet av lørdagen. Vi tilbød flere aktiviteter som falt i
smak.

Klubbens medlemmer Per Helmer Skaali og Jon Møyholm blir fotografert av Aftenposten

Det var satt ut bord for bytte og salg av frimerker. Her
satt både klubbens medlemmer og andre på begge
sider av bordene.
Plukk-selv-kassen var nok lørdagens mest populære
aktivitet. Her stod det 3-4 personer rundt kassen de 6
timene FD varte, og til tider var det stor trengsel
(dobling av antallet). Plukk selv kassen var proppfull
med frimerker fra alle verdens hjørner lørdag
formiddag. Da vi pakket den ned var den halv full.
Stor aktivitet ved plukk-selv-kassen
Klubbens eget bord ble også besøkt flittig. Både OL
produktene (4 blokk med OL vinnere utgitt i 2014) og Personlig Frimerke (PF) med Lilleborg Kirke
som motiv gikk unna. Brosjyrene fra våre annonsører ble også delt ut til interesserte.
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Klubbens medlemmer stilte ut en-rammers samlinger. Det var laget en publikumskonkurranse der
publikum kunne stemme på den samlingen de likte best. Det ble trukket ut en vinner blant de som
hadde stemt på den samlingen som fikk flest stemmer. Utstilleren fikk kun heder og ære. Premien
var et sett med spesial produktene, og premien gikk til en ung søt dame (ikke medlem).
Vi viste frem tyske inflasjonsbrev, tegneserier, poststempler i Fransk Guyana, St. Paul reiser –
første backpacker i historien, på langtur med frimerket, diverse eksotiske reisemål (bl.a. Ny-Guinea
og Guam), griser på postkort, bruer på frimerker og verdensutstillingen i Frankrike.
Det kan nevnes at ramme 10 viste noen av objektene som skulle auksjoneres bort på
hovedauksjonen i november.
I forkant av FD tok vi kontakt med flere aviser og fikk omtale både i forkant og etterpå. FD ble
reklamert for i en knapp på følgende nettsider http://www.oslosurf.com/ og www.osloby.no.
Rundt kl tolv dukket journalist og fotograf opp fra Aftenposten. Det ga oss en nesten en helside i
søndagsutgaven av papiravisen. Et par timer etter at Aftenposten hadde dratt lå artikkelen ute på
nett www.aftenposten.no. Den lå samtidig på www.osloby.no som er Aftenpostens hjemmeside
for Oslo. Undertegnede leste artikkelen da han kom hjem og trass i all verdens undergang og
problemer hadde vi førsteklasses pressedekning. FD artikkelen lå som overskrift nr 3 fortsatt kl
18.37 på Aftenposten.no, dvs under svensk ubåtjakt og et reklamebanner. Det var interessant å se
fotografen i aksjon for en amatør. Hva han så med sitt trente øye og tok bilder av. Han var på jakt
etter blikkfang som fargerike frimerker fra Japan og sjeldenheter som konvolutten fra borgerkrigen
i Russland -ikke unik på grunn av frimerkene, men på grunn av stemplene og at brevet faktisk ble
sendt i posten i 1919. Av rammene gikk han rett på brevet fra fange øya Djeveløya (Bagne de
Cayenne) som er mest kjent for Henri Charrière’s vellykkete rømming som han skrev om i boka
«Papillon» (sommerfuglen) fra 1968.
Konklusjonen av FD fra klubben et at dagen var vellykket. Vi hadde mange besøkende, plukk-selvkassen var en stor suksess
og vi fikk fin presseomtale.

Noen av utstillerne foran
sine samlinger:
Fra v.: Jon Møyholm,
Jarle Teigøy, Geir-Tore
Arnesen, Per Helmer Skaali,
Kjell Vinje og Petter
Christiansen
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MINNEORD
Vårt medlem Erik Engh ble begravet 25. november 2014 etter en
kort sykdom. Han etterlot seg to sønner og 6 barnebarn og ble
knapt 70 år gammel. Erik ble opptatt som medlem i Sentrum
Filatelistklubb i 2004. Hans interesse for frimerker ble vakt i en sen
alder. Han ble imidlertid sterkt opptatt av denne interessen.
Sentrum Filatelistklubb ble han snart et aktivt medlem i hvor han
deltok svært ivrig i all klubbvirksomhet, også den sosiale delen. Han
hadde et omfattende samlerområde og var spesielt interessert i
områder utenfor Skandinavia. Hans hovedinteresser var SydAmerika, Frankrike og franske kolonier. Erik deltok stort sett på alle
møter i Sentrum. Etter hvert ble han valgt inn i klubbens styre og
Erik fotografert 10. sept. 2009 på
etter ett år ble han valgt til klubbens kasserer, ett verv han
Galgeberg i forkant av en
byvandring i klubbens regi.
innehadde i to år. Eriks frimerkeinteresse medførte at han fikk flere
(Foto Knut Arveng)
kontakter i miljøet. Spesielt var han svært engasjert i miljøet i
Grimstad Filatelistklubb hvor han deltok på auksjonene hver vår og høst, både som kjøper og
selger. Her fikk han venner som gjorde at han fikk interesser mot England og Skottland som han
besøkte flere ganger. Det var i Liverpool han fikk konstatert sykdommen som var medvirkende til
hans dødsfall. Selv vil jeg spesielt savne de stundene vi hadde på vei hjem etter den sosiale delen
av klubbmøtene. Erik var et høyt skattet medlem av Sentrum Filatelistklubb. Vi vil savne han dypt
på klubbmøtene.
Ivar Arne Pedersen

I det vi er i ferd med å avslutte
oppsettet av bladet for å sende til
trykkeriet, får vi den triste melding
om at vårt æresmedlem
Tore G. Solheim
dessverre gikk bort 17. desember
2014.
Vi kommer tilbaker med fyldigere
omtale av denne støtten for klubben i
neste nummer av bladet.
Tore G. Solheim slik vi husker
ham. Fotografert i 2005
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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

Møter våren 2015
Som det går fram av møteplanen på neste side avholdes det to spesielle klubbmøter i Sentrum
Filatelistklubb inviterer i januar og februar 2015. Det vil ikke bli sendt ut invitasjon i posten.
Torsdag 15. januar
Foredrag med Kjell Kårvang:
Han vil stille ut noen av sine objekter, historiske godbiter og sjeldenheter, og snakke om dem.
Foredraget starter etter åpning av formann. Det blir 10 kr auksjon
Torsdag 12. februar
Butikkmøte hos Geir Brunsæl i nye lokaler kl 18.
Adressen er Arendalsgaten 14.
I tillegg inviteres klubbens medlemmer til et interessant møte for de som måtte ønske det.
Torsdag 29. januar
Det er vanlig møte for Sentrum Filatelistklubb i Lilleborg Kirke denne dagen, men vi ønsker å nevne
at Norsk Olympisk og Sportsfilatelistisk Forening (NOSF) inviterer til åpent medlemsmøte på
Schafteløkken (gult hus, Zahlkasserer Schafts plass 2) kl 18.
Halvor Kleppen vil presentere sin bok om vinter OL i 1952 og norsk skisport: «De kalde lekene».
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Møteplan våren 2015
Jan.

08
15
22
29
Feb. 05
12
19
26
Mars 05
12
19
26
April 09
16
23
30
Juni 04
Aug. 27

Klubbmøte
Foredrag med Kjell Kårvang
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Butikkmøte hos Geir Brunsæl i nye lokaler
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Årsmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Auksjon
www.sentrumfilatelistklubb.com
Klubbmøte
Sesongavslutning på Revierhavna Kro
Sesongåpning på Revierhavna Kro

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 (hovedmedlem i annen klubb)
Bankkonto:
0530.58 44626
Medlemskontingenten inkluderer bladet «.Nye Frimerke Forum»
Vennligst merk innbetalingen med navnet ditt.
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: sentrumfk@gmail.com
For mer informasjon: http://www.sentrumfilatelistklubb.com/
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