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Redaktøren har ordet: 
av Ottar Saasen 

 
Atter kan vi ønske velkommen til et nytt 

nummer av (N)FF.  Det har vært usikkert om 

SFK kunne utgi flere nummer som følge av 

store kostnader i produksjonen av bladet.  

Styret har klart få ned produksjonskostnadene 

og årsmøtet viste at det var ønske om at 

klubben skulle utgi et blad.  Derfor står vi atter 

en gang på den høyeste topp og vaier fryktløst 

vårt blad og oppildner samlerne til modig å 

storme frem til barrikadene med sine artikler 

som vi begunstiger med trykking. 

 

Undertegnede ble på årsmøtet 10. mars valgt til 

styreleder og vil på hele klubbens vegne rette 

en stor takk til Jan Sørensen for et langt virke 

som klubbens styreformann.   Årsmøtet bifalt 

med akklamasjon styrets forslag om å utnevne 

Jan til æresmedlem for å hedre ham for et langt 

og viktig arbeid med å drive klubben fremover i 

bedre og dårligere tider. 

Jeg viser til intervju med Jan på side 4.  

 

Ønsker alle medlemmer velkommen til 

klubbens møter på torsdagskveldene, spesielt 

rettes dette til de som vi ikke ser så ofte. 

Til de som ikke har anledning til å komme på 

resten av vårsesongens møter ønsker jeg en god 

sommer og velkommen igjen til høsten.  
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Jan Sørensen 
nytt æresmedlem 

av Jarle Teigøy 

 

På siste årsmøte ble vår avgåtte leder Jan Sørensen utnevnt til 

æresmedlem for sitt lange virke i klubben, siden han ble medlem i 1986. 

Han hadde innehatt en rekke verv i Ringen og Postkortklubben, da han 

tok på seg sitt første verv som møteleder i klubben allerede det første 

året som medlem.   

 

Jan ble født i 1935 og har bodd hele sitt liv på Ila/Sagene, slik at 

nærheten til klubbene har vært kort.   

 

- Å ha tillitsverv i frimerkeklubber har vært min største hobby, forteller  

Jan som  har innehatt de fleste verv i vår klubb.  Formannsklubba har 

han innehatt fra 2003 til 2015, altså til sammen 13 år.  

 

Han var drivkraften bak at 

klubben har arrangert fire 

utstillinger og at vi var først 

ute med rene  enrammes 

utstillinger. Han har også 

vært vikar for 

forbundssekretær i to 

perioder og vært i 

arrangementskomiteen 

under Norwex 1987,1990 

og 2000.  

 

Vi takker han for sin store  

innsats for klubben i over 

30 år. 
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Frankrike verdensutstilling 1900 
av Kjell Vinje 

 

Verdensutstillingen i 1900 ble avholdt i Paris. Utstillingen skulle feire de 

teknologiske fremskritt i det 19. århundre og fremskynde utviklingen inn 

i det 20. århundre. Utstillingen varte fra den 15. april til den 12. 

november 1900. Det var i overkant av 76.000 utstillere. Området dekket 

216 hektar. Der var over 48 millioner besøkende. Økonomisk ble det en 

fiasko med et underskudd på over 82.000 franc Den norske paviljongen 

var preget av norsk natur og Nansens skiutstyr. Dette for å vise 

naturnasjonen Norge. 

 

Det kostet en France å komme inn på utstillingen som besto av 5 

avdelinger. Eiffeltårnet med sine 300 meter + antenne (24 m.) var en av 

attraksjonene i 1900. Det ble bygd til verdensutstillingen i 1889 og 

skulle rives etter utstillingen i 1900, men vi vet jo at det ikke skjedde. 

 

Det ble vist mange nye ting på utstillingen. Blant annet maskiner, 

oppfinnelser og ny arkitektur. De første olympiske leker utenfor Hellas 

ble holdt i tilknytning til utstillingen i 1900. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev sendt fra utstillingen med amerikansk flaggstempel fra utstillingen. 
Brevet er påsatt cinderellas som viser Den Amerikanske paviljongen og 
Det store palasset. 
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Den norske paviljongen i midten. Foto Severin Worm-Petersen 

 

Når det gjelder det filatelistiske så var resultatet ganske bra. Det ble 

utgitt en rekke postkort og ciderellas. Det ble opprettet 7 postkontorer 

med hvert sitt stempel. Dette var utenom det offisielle flaggstempelet. 

Dette var en ny oppfinnelse som økte kapasiteten av brev/kort, ikke 

håndanulering. 

 

Det fantes også spesialstempler på de forskjellige lands utstillinger. 
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Kort sendt fra utstillingen med det ordinære  
flaggstempelet og påsatt cinderella Palais de  
L` Esplanade des Invalides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kortet viser: Den Belgiske-, Den Norske- Den Tyske- og Den  
Spanske paviljongen. 
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Kortet viser: Paviljongen for elektrisk utstyr. 

Kort og brev er fra egen samling. 

 

Frimerkeauksjon i Grimstad 
av Ivar Arne Pedersen 

 

Søndag den 25.oktober 2015 var det igjen auksjon i Grimstad i regi av 

Grimstad Filatelistklubb. Minst 140 forhåpningsfulle og 

forventningsfulle frimerkesamlere og filatelister stilte opp til visning og 

auksjon. Auksjonen ble holdt i auditoriet i Dahlske Videregående Skole, 

et lokale som egnet seg godt til formålet. God plass til fremvisning av 

auksjonsobjektene før auksjonen og også mulighet for å bese objektene 

under auksjonen. Under auksjonen var det gode muligheter for å kunne 

strekke på bena. Skulle sulten dukke opp var det mulighet for å dekke 

også dette behovet i auditoriet.   

 

Auksjonen innbrakte ca. kr. 839.000 pluss provisjon, en nedgang fra ca 

1.600.000 på forrige auksjon. Nedgangen skyldtes i stor grad spesielle 

objekter forrige gang hvor blant annet deler av vårt avdøde medlem Erik 

Engs samling ble lagt frem for salg. Men også denne gangen inneholdt 

auksjonen en rekke spennende og innholdsrike objekter fra de fleste 

steder av verden. Klubben legger vekt på at de fleste av verdens land er 
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representert. Samtidig ønsker man også å ha en fyldig og variert 

norgesavdeling. 

 

Grimstad Filatelistklubbs auksjoner er kjent for å sitt store tilbud av 

rotekasser fra forskjellige områder. Slik også denne gangen. 88 kasser 

med utland med svært variert innhold ble frembudt hvorav kun to kasser 

ikke ble solgt. Og prisene ble både 5 og 6 ganger utrop. Av og til høyere, 

en kasse med postkort med utrop kr. 100 gikk for kr. 830 (nr. 77). Objekt 

med utrop kr.50 gikk for kr. 600 (nr. 5). Også rekvisita ble solgt til gode 

priser i forhold til utrop.    

 

Mye utland gikk til utrop eller høyere. Noen eksempler er nr. 105 

førsteflygning, utrop kr. 30, tilslag kr. 180. Tilsvarende nr. 208 England 

SG nr. 137 med kvalitetsanmerkning, med utrop kr. 300 tilslag kr. 2.500. 

Norge gikk også godt. Selv la jeg inn et bud på nr. 890 med utrop kr. 

20,-. Mitt bud var på kr. 110, mens tilslaget ble kr. 220. Det går an å 

bomme selv om Voksenkollenstemplet var pent. Et NK nr. 1 på klipp 

med pene marger stemplet Lillesand hadde utrop kr. 1.000 med tilslag 

kr. 5.200. Vi var jo på Sørlandet. 

 

Ovennevnte eksempler viser at objekter 

kan oppnå gode priser i forhold til utrop. 

Men mange objekter gikk også til utrop 

eller litt over. En fullstendig resultatliste 

finnes på klubbens hjemmeside 

grimfil.com. Der finner du også listen 

med de 377 usolgte objektene av totalt 

1327, en salgsprosent på ca. 28. Et bra 

resultat i forhold til variasjonen av utbudte objekter. 

 

Alt i alt en hyggelig auksjon med noen kjente og mange ukjente 

frimerkesamlere. Dialekten på deltagerne tydet på mange fra Sørlandet, 

men også folk fra andre deler av landet var til stede. Selv brukte vi turen 

også som en hyggelig week-end med overnatting på hotell.En utsøkt 

middag ble inntatt på et av byens hoteller som klubben hadde 

rabattavtale med. Besøket fristet absolutt til gjentagelse, så vi kommer 

nok igjen. Og noen objekter inkl. en kasse ble med i bilen hjem.   
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Frimerkeklubben med brun perle 
tekst og foto Jarle Teigøy 

 

Som de fleste medlemmer av klubben kanskje vet, så har vi kåret oss 

selv til Norges mest sosiale frimerkeklubb. Og har vi ikke gjort det, så 

bør vi gjøre det straks! For hver torsdag drar minst ¾ deler av oss 

nedover til  ”Grønneløkkas” beste pub, Petrus Mat og vinhus. Stedet er 

blitt vår lille perle. 

 

Her får vi servert god mat og drikke og det er sjelden at noen går før 

klokken runder elleve.  Det strides litt om når klubben fant Petrus, men 

det skal være for omtrent 7 år siden, før jul. Da hadde ikke vårt gamle 

tilholdssted tid til å serve oss lenger, så da var det bare å finne et nytt 

krypinn. Tor Jacobsen tok saken og fant vår brune perle ved 

Sofienbergparken. Det sies at det noe slitne interiøret passer det noe 

slitne klientellet. Men her er nok vi unntaket! Vi prater om alt mulig, fra 

fotball til historien om nedlagte stater og landområder. Er Heinz på plass 

får vi alltid en munter historie fra ham i tillegg.   

 

Prisen på øl er meget overkommelig og det er alltid et sympatisk tilbud 

på mat. Kokken jobber visstnok ekstra hver torsdag pga oss, og lager de 

lekreste retter. Som det står i en anmeldelse på nettet: ”Selv den fattigste 

student har råd til en tre-retters på Petrus. Det sier en del om prisnivået, 

vi snakker faktisk 149 for tre-retteren og dagens middag for en 

hundrings. Jeg synes maten er god og jeg, i hvert fall med tanke på hva 

man betaler for den.”  

 

For øvrig har Petrus quizkveld hver 

onsdag, så kanskje vi må danne et 

lag og treffes dagen før dagen også?  

Det er i hvert fall ingen tvil om 

hvilken ukedag jeg ser frem til. Så 

til alle lesere som lurer på hvordan 

vi har det; Møt opp i kjerka på 

torsdag kl 19.00, så blir dere varmt 

mottatt.   
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1947 5 års dagen for 
tragedien i Lidice og Leźáky 
(AFA 366-368) 

1952 10 års dagen for tragedien i 
Lidice og Leźáky (AFA 589  590) 

Lidice og ležáky 
av Halvor Mehre 
 

Lidice og ležáky er ikke en historie om filateli, men en historie om 

frimerker som vil minne oss om, hva som skjedde i disse 2 landsbyene 

under annen verdenskrig og at det virkelig har skjedd og at vi aldri skal 

glemme det. 
 

Lidice var en liten landsby i Tsjekkoslovakia nordvest av Praha i 

landområdene Bohemia og Moravia (Bӧhmen und 

Mӓhren).  

 

Landsbyen blir først nevnt i skrevne ord i 1318. 

Etter den industrielle revolusjonen ble området 

befolket av gruve- og fabrikkarbeidere som 

arbeidet i de nærliggende byene Kladno og Slaný. 

 

5. april 1939 ble områdene Bohemia og Moravia okkupert av Nazi-

Tyskland og den 24. september 1941, ble SS-Obergruppenführer og 

høyeste sjef for politiet Reinhard Heydrich satt inn som 

«Reichsprotektor» for områdene Bohemia og Moravia i det tidligere 

Tsjekkoslovakia.  

 

Mordforsøket på Heydrich 
 

Morgenen den 27. mai 1942, ble Heydrich kjørt til sitt kontor i Praha 

slott, fra sin villa i Panenské Břežany (ute på landet). Da han kom til 
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Kobylisy et område inne i Praha, ble hans bil angrepet (på ordre av den 

tsjekkiske eksil regjeringen) av soldatene Jozef Gabčík og Jan Kubiš. 

Disse to soldatene hadde vært en del av et team som var trent av britene 

og sendt inn i Tsjekkoslovakia, sluppet ned i fallskjerm over Bohemia i 

desember 1941, som en del av Operasjon Anthropoid og en annen 

gruppe som gikk under navnet Operasjon Silver A. 

 

Da de to angrep Heydric gikk Gabčíks stengun i lås, og Heydrich ba sin 

sjåfør, SS-Oberscarführer Klein å om stoppe bilen. I det Heydrich reiste 

seg i bilen for å skyte Gabčík, kastet Kubiš en modifisert stridsvogns 

granat mot bilen. Eksplosjonen skadet både Heydrich og Kubiš. 

Heydrich fikk sin sjåfør til å forfølge Gabčík på egne ben. I siste 

skuddveksling klarte Gabčík å skyte Klein i leggen rett under kneet. 

Både Kubiš og Gabčík klarte å komme seg unna sine forfølgere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 4. juni døde Heydrich på Bulovka Hospital i Praha av 

blodforgiftning, fordi han ikke ville la seg operere av andre enn tyske 

kirurger. Årsaken til blodforgiftningen var at deler av klær og splinter fra 

granaten trengte inn i kroppen hans.  

 

Senere på dagen innførte, SS-Gruppenführer unntakstilstand og 

portforbud i Praha og omegn. 

 

1962 20 års dagen for tragedien i 
Lidice og Leźáky, denne utgaven 
nevner begge landsbyene  
(AFA 1190-1191) 

1957 15 års dagen for 
tragedien i Lidice og Leźáky 
(AFA 873-874) 
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Karl Hermann Frank Statssekretær for Nazi Proctectoratet Bohemia og 

Moravia, rapportert at der Führer hadde kommandert følgende aksjon for 

å hevne drapet på Heydrich: 

 

1. Drep alle voksne menn 

2. Send alle kvinner til en konsentrasjonsleir 

3. Samle alle barn og ta ut de som egner seg til å bli fortysket 

(germaniseres) og sendes til SS-familier i Tyskland, de andre 

barna sendes til arbeidsleirer. 

4. Brenn hele landsbyen jevn den med jorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massakren 
 

Horst Bӧhme, ansvarlig for politiet og sikkerhetstjenesten mobiliserte 

øyeblikkelig på Hitlers ordre og omringet Lidice. De stengte alle 

muligheter for flykt. Nazi regimet beskyldte innbyggerne å ha huset 

lokale motstands soldater (operasjon Silver A) og hjulpet soldatene i 

operasjon Anthropoid på falsk grunnlag. Alle menn i landsbyen ble tatt 

til fange og ble ført til familien Horáks gård. Madrasser ble hentet fra 

bygninger i området og stilt opp mot grunnmuren av låven på Horák for 

å forhindre rikosjetter. Henrettelsene begynte kl. 07.00 om morgenen, 

først skjøt de 5 og 5 av gangen, men det gikk for sakte så de økte til 10 

av gangen. Likene ble liggende der de falt og skytingen holdt på langt 

utover ettermiddagen, da hadde de skutt 173 menn. I dagene etter ble 

ytterligere 11 menn skutt som ikke hadde vært i landsbyen da angrepet 

1967 25 års dagen for 
tragedien i Lidice og 
Leźáky (AFA 1560) 

1972 30 års dagen for 
tragedien i Lidice og Leźáky, 
(AFA 1900-1901) 
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begynte. Likeledes ble 8 menn og 7 kvinner som allerede var arrestert 

fordi de hadde familie som kjempet på alliert side, henrettet. 

 

203 kvinner og 105 barn ble tatt til fange i Lidice og plassert i 

landsbyskolen. Kort tid etter ble de flyttet til Kladno og holdt innestengt 

på en skole i byen i 3 dager. Kvinner som var gravide ble sendt på 

sykehus (samme som Heydric døde på) og måtte gå igjennom en 

tvangsabort og ble så sendt til en konsentrasjonsleir. Barna ble separert 

fra mødrene sine. Den 12. juni 1942 ble 184 kvinner fra Lidice lastet opp 

på biler som kjørte dem til Kladno jernbanestasjon og med makt ble de 

lempet inn i spesielle passasjervogner med fangevoktere. Om morgenen 

den 14. juni 1942 stanset toget ved konsentrasjonsleiren i Ravensbrück. I 

første omgang ble kvinnene fra Lidice isolert i en egen blokk. Senere ble 

de satt i arbeid i fabrikker som tjente den tyske krigsmakten. 

 

88 av barna fra Lidice ble transportert til en tidligere tekstilfabrikk i 

Gneisenaus gate i Lódź. Deres ankomst var varslet av en melding fra 

Horst Bӧhme’s kontor i Praha som endte slik: «Barna har ingenting med 

seg mer enn det de har på seg. Ingen hjelp eller støtte er ønskelig». 

Barna slet med dårlig hygiene og sykdom. Ved ordre fra leirledelsen ble 

ingen medisinsk hjelp gitt. Kort tid etter at de hadde kommet til Łódź, 

ble det plukket ut 7 barn av funksjonærer fra rase og bosetningskontoret. 

Disse barna ble funnet gode nok til å bli fortysket (germanisert) og sendt 

til SS familier i Tyskland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 45 års dagen for 
tragedien i Lidice og 
Leźáky (AFA 2763-2764) 
 

1982 40 års dagen for 
tragedien i Lidice og Leźáky, 
(AFA 2512-2513) 
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Raseriet mot hendelsen i Lidice forårsaket en nøling før den videre 

skjebne til de resterende barna ble avgjort, men det varte ikke lenge. I 

slutten av juni beordret Adolf Eichmann massakrering av alle 

gjenværende barn. 2. juni 1942 ble alle 81 barn ført over til Łódź 

Gestapo kontor, som videresendte barna til utryddings leiren i Chelmno, 

hvor de ble drept  med gass i Magirus gass vogner. 

 

Av de 105 barna fra Lidice ble 82 drept i Chelmno, 6 døde i tyske 

Lebensborn barnehjem for foreldreløse barn og 17 kom tilbake. 

 

Landsbyen Lidice ble satt i brann og de gjenstående bygninger ble jevnet 

med jorden med hjelp av dynamitt. Til og med de døde slapp ikke unna 

ødeleggelsene. Kirkegården ble gravd opp og smykker og gull fra 

tennene til de døde ble tatt. En 100 mann stor arbeidstropp ble sendt inn 

for å fjerne synlige rester av landsbyen. Elven som rant gjennom byen 

endret de løpet på slik at elveløpet rant rundt byen, og alle veier ble 

ødelagt og rutet rundt byen. Jord ble lagt over hele området og plantet 

med vekster. 

 

Totalt 340 personer fra Lidice ble drept av represalier fra tyskerne (192 

menn, 60 kvinner og 88 barn). Det var bare 153 kvinner og 17 barn som 

kom tilbake etter krigen 
Brev fra DDR i forbindelse med 25 års dagen 

 

Leźáky 

 

Den lille landsbyen Leźáky ble også ødelagt 2 uker etter Lidice. Gestapo 

agenter fant en radio sender, som ble brukt av motstandsfolk og et team 
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Silver A (lederen av gruppen Alfréd Bartoš gjorde selvmord kort tid 

etter angrepet) som kom sammen med Kubiš ogGabčik. 

 

Den 24. juni kom ca 500 SS soldater og politi soldater og omringet 

Ležáky, fjernet alle innbyggerne og jevnet landsbyen med bakken. Alle 

innbyggerne i landsbyen 33 (kvinner og menn) ble skutt. 13 barn ble 

spart. En pressemelding annonserte hendelsen. I midten av desember 

1943 ble alle synlige rester av Ležáky fjernet av 65 arbeidere fra en 

konsentrasjons/arbeidsleir, landsbyen ble aldri bygget opp igjen. 

 

Antall døde for å hevne Heydric’s død er estimert til mer enn 1300 

mennesker. I dette tallet er det tatt med familie medlemmer til 

motstandsfolk, de mennesker som hjalp dem, og tilfeldige mennesker 

innen tsjekkisk elite som ikke hadde noen kopling til det som skjedde. 

 

Kinesisk variant eller … !?! 
av Petter Christiansen 

 

Da vi var unger mente vi at alt i Kina stod på hodet, siden det var på 

andre siden av jorda. Det kan se ut som om det kinesiske postverket 

heller ikke er sikre på det. Om de har satt fotoet på merket opp ned, vet 

bare de som har vært der. Hvis du vil se etter ved selvsyn, så er det bare 

å ta en tur til Slender West Lake og Bridge 24 i Yangzhou, Kina. 

Det har iallfall vært en dyktig fotograf. 
 

God tur!  
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Londonmerkene 1943 
av Ivar Arne Pedersen 

 

I min tidlige yrkeskarriere arbeidet og bodde jeg i Trondheim i 6 år. Mitt 

arbeide brakte meg i kontakt med mange mennesker  og jeg la aldri skjul 

på at jeg hadde som hobby frimerkesamling. Denne interessen fikk meg 

også til melde meg inn i Nordenfjeldske Filatelistklubb som 

hovedmedlem, mitt første møte med den organiserte filatelien. 

 

Men til min lille historie. En gang jeg besøkte en av mine klienter satte 

en av de ansatte seg ned hos meg i lunsjpausen. Etter vært kom han inn 

på sitt egentlige ærend. Han fortalte om en hendelse han hadde hatt 

under krigen. Den gangen hadde han vært relativt ung. En dag han hadde 

spasert på Nordre gate hadde han plutselig sett en kamerat. Han tok 

kontakt og uttrykt sin forbauselse over å se han der. Han trodde at 

kameraten var i England. Hysj var svaret. Deretter gikk de inn på en kafe 

hvor de kunne snakke sammen. Kameraten fortalte at han ganske riktig 

hadde flyktet til London, men at han nå holdt til på skauen i omegn av 

Trondheim. Denne dagen hadde han vært i et nødvendig ærend i 

Trondheim, og han hadde tatt sjansen på en kort tur på Nordre selv om 

det var fare for at han kunne bli gjenkjent.  

 

Kameraten hadde liten tid. Før han gikk tok han frem en liten eske og ga 

denne til min bekjent. Han fortalte at disse skulle han ta godt vare på, da 

de kunne få en verdi med tiden. Så tok de farvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Londonutgaven" - utgitt 
1. januar 1943. 
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Min bekjente dro hjem og åpnet esken hvor det lå 8 frimerker. Min 

bekjente hadde ingen interesse for eller kunnskap om frimerker, men han 

tok kameratens ord på alvor og tok vare på frimerkene. De ble glemt. 

Mange år senere da han hørte at jeg samlet på frimerker husket han 

denne gaven og han lurte på om jeg visste om frimerker fra krigstiden 

hadde noen verdi. Jeg sa at det var svært avhengig av hvilke merker det 

var og i hvilken kvalitet de var i. På spørsmål sa jeg at jeg gjerne ville se 

på frimerkene hvis han kunne ta dem med på jobben en dag jeg var der. 

 

Tiden gikk uten at jeg hørte noe. Men en dag vinket han meg bort til seg. 

Så tok han frem en eske og frem tok han de 8 frimerkene i Londonserien 

i postfrisk stand. Katalogverdien var den gang så vidt jeg husker ca.kr. 

3.500. Han ba om råd om hva han skulle gjøre med frimerkene. Da jeg 

kunne opplyse han om at denne serien var verdifull, og at han burde ta 

vare på dem hvis han ikke trengte pengene.  

 

Dette var ca 1972-73 og den gang var det ikke vanlig med 

frimerkeauksjoner slik vi kjenner det i dag. Det meste av omsetningen 

skjedde ved salg gjennom frimerkehandlere.  Neste gang jeg snakket 

med min bekjente fortalte han at han hadde tatt med frimerkene til en 

frimerkehandler i Olav Tryggvasons gate. Frimerkehandleren var 

interessert i å kjøpe merkene og tilbød han kr. 1.500 for merkene. Men 

som min bekjente sa til meg: Når han kunne by meg det beløpet, solgte 

jeg ikke for han skulle bare tjene penger. Og da jeg ikke trenger pengene 

nå, tar jeg heller vare på frimerkene for senere bruk. 

 

Denne serien står i NK 2016 i kr. 5.500 postfrisk. Når man tar hensyn til 

inflasjon etc. så var det kanskje ikke noe dårlig tilbud han fikk den 

gangen. Og mitt råd var kanskje ikke det beste.  

 

 

 

 

 

 

 
Londonserien med overtrykk "London 17/5-1943" 
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Frimerkets Dag 
Vålerengas første seriemestere ble hyllet 

tekst og foto: Jarle Teigøy  

 

I oktober var det 50 år siden de ekte bohemene sikret Vålerengas aller 

første seriemesterskap i fotball. Det måtte selvfølgelig feires og  1965-

gutta ble hyllet  med  frimerkeobjekt på Frimerkets dag. 

 

Et samarbeid med Vålerenga Historielag gjorde at klubben fikk samlet 

bohemene til en times arrangement i Lilleborg kirke.  Henger`n kom på 

personlig frimerke og laget kom på førstedagsbrev.  Gutta fikk boltre seg 

med bohemhistorier og måtte signere frimerkeobjektet som ble utsolgt 

mens gutta opptrådde!  320 frimerker lød opplaget på, så her har de 

heldige sikret seg et godt Vålerenga-suvenir. I tillegg var det en utstilling 

som viste avisutklipp  og bilder fra seriemesteråret på det godt besøkte 

arrangementet.  

 

Frimerkedirektør og styremedlem i Vålerenga Fotball, Halvor Fasting 

var også invitert til å fortelle om sitt engasjement i  VIF og om 

frimerkehistorien.  

 

Den Vålerenga-relaterte delen ble avsluttet med Vålerengas nasjonalsang 

"Vålerenga kjerke" fremført av Camilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mye folk på utstilling 
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Henger`n signerer frimerkeobjekt. 

Gutta forteller bohemhistorier.  Fra venstre: Helge Bonden Sørlie, Arild 
Mathisen, Tom Krøning, Åge Sørensen, Thorvald Larsen, Kjell 
Markussen og Terje Henger`n Hellerud. 
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Revierhavnen Kro, Hovedøya 
 

Klubben inviterer til de årlige middager på Revierhavnen Kro  

torsdag 2. juni og torsdag 16. august 2016. 

 

Avreise fra Rådhuset 2. juni er kl. 18.00 med siste båt kl. 22.49 

Avreise fra Rådhuset 18. aug. er kl. 18.15 med siste båt kl. 23.49 

 

Påmelding til Per H. Skaali Tlf. 95 91 65 68 (skaali20@gmail.com). 

For 2. juni er fristen torsdag 26. mai, og for 18. aug. er fristen 11. august. 

Det er bindende påmelding. 

 

Revierhavnen Kro ønsker at vi bestiller maten på forhånd. Menyen står under.  

 

Du/ dere kan velge mellom: 

 

Forrett  Suppe        

  Blåskjell    

  Gratinerte snegler, 6 stk    

Gratinerte snegler, 12 stk    

 

Hovedrett Hvalbiff   Kveite    

Pepperbiff   Svine entrecote   

  Hamburgertallerken  Spekemattallerken 

  Skalldyr tallerken*   Rekeboller  

  Røkelaks m/ eggerøre og potetsalat  

Marinerte lammekoteletter / filet ** 

 

* Usikker pga tidlig i sesongen for 2. juni.  

** Enten/ eller 

 

Dessert, uansett type, bestilles på stedet. Dette er fjorårets meny. Det kan være 

endringer i menyen. Og en liten prisøkning. 

   

Husk å oppgi menyvalget. 

 

Vel møtt 

Styret  

mailto:skaali20@gmail.com
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Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til arrangementer som er skrevet om i 

bladet. Se hjemmesiden vår for oppdateringer og evt. endringer av 

arrangementer: 

http://sentrumfilatelistklubb.com/ 
 

Abonnement på Frimerke Forum 
 

Dette nummeret av Frimerke Forum får alle våre abonnementer gratis, 

siden de har betalt for 4 nummer i 2015.  

Det vil komme ut 2 nummer høsten 2016. 

Prisen for 2 nummer er kr 60,- 

Nåværende og nye abonnementer kan betale inn til  

bankkonto for FF: 1503.38.45631 

Vennligst merk innbetaling med navnet ditt. 

 

 

Byvandring 
 

Byvandring er torsdag 19. mai 2016. 

Det holdes på med å få til et egnet program for 

kvelden. 

Hold av dagen for en tur blant Oslos severdigheter. 

 

 

Liten vårauksjon 
 

Er 26. mai. Se hjemmesiden for auksjonsliste. 

 

 

Butikkmøte hos Geir Brunsæl 
 

Er 16. juni kl. 18.00 i butikken i Arendalsgata 14. 

 

Husk vanlig klubbmøte 9. juni i Kirken.  
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Årsmøte referat 
 
Årsmøte ble avholdt torsdag 10. mars 2016 kl.19.00 i klubbens møtelokaler, Lilleborg 

Kirke, Oskar Braathensgate 35. 

 

Det var 32 stemmeberettigede medlemmer og 1 gjest. 

 

0.  Åpning av møtet ved Elling Nyrønning 

1.  Møteleder: Styret foreslo Elling Nyrønning.  En fra salen foreslo Jan Sørensen   

som møteleder hvor 4 stemte for. Elling Nyrønning ble valgt med 28 stemmer. 

2.  Innkalling til årsmøte og forslag til dagsorden 

     Papirene ble sendt ut på epost til medlemmene 18. februar og per brev 21. februar. 

     Ingen kommentarer og innkalling med dagsorden ble godkjent.  

3.  Referent: Ble Valgt Per Helmer Skaali.  

     Protokollundertegnere: Ble valgt Tryggve Johansen og Petter Christiansen. 

     Tellekorps: Ble valgt Thore Habberstad og Erik Sveistrup. 

     Alle valg var uten motkandidater og godkjent ved akklamasjon. 

4.  Årsberetning 

Elling Nyrønning leste årsberetningen.  

3 skrivefeil i beretningen:  

Det var oppgitt at Trond-Rolf Johnsen var med i valgkomiteen, men det var han 

ikke. Valgkomiteen bestod av Kjell Vinje, Ivar Arne Pedersen og Tryggve 

Johansen.    

Sentrum Filatelistklubb arrangerte 85 års jubileumsutstilling, ikke 90 års jub.utst. 

Medlem av auksjonsgruppa Petter Christiansen hadde fått navnet feilstavet 

Christensen. 

 

Jan Sørensen kommenterte at grunnen til at han og Geir-Tore Arnesen trakk seg var 

at de var uenig i innholdet i utstillingsnotatet som ble sendt ut til medlemmene. De 

var ikke uenig i at et notat skulle sendes ut. 

Det ble stilt spørsmål om hva jubileumsfondet var til. Ottar Saasen svarte at dette er 

en regnskapsmessig post og ikke står på noen egen konto.  Posten kan brukes som 

utjevning av underskudd ved fremtidige utstillinger/jubileum, slik at klubbens 

regnskap ikke får store underskudd i enkelte år.  

 

Med ovennevnte kommentarer ble årsberetningen godkjent ved akklamasjon. 

 

5. Regnskap 
Ottar gjennomgikk hovedpostene i resultat og balanse, det var enighet om at det ikke 

var nødvendig å lese opp notene.  Følgende kommentarer fremkom: 

    Møtepenger er innbakt i møtekostnader, se egen note om dette. 

    NFF kan ha 2 betydninger: Nye Frimerke Forum eller Norges Filatelist Forbund.   

    Dette vil bli presisert fra nå av.  Det kom spørsmål om det ikke var en tanke å  

    overføre mer til sparekontoen. Dette har skjedd i januar og det står kr 100.000,- der  
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    nå. 

    Positive kommentar til ryddig og oversiktlig regnskap. 

    Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

 

6. Revisors beretning 
    Revisors beretning som godkjente regnskapet, ble opplest og årsmøtet godkjente   

   den. 

 

7.  Innkomne forslag 

7.1 Styrets forslag vedrørende fortsatt drift av Nye Frimerke Forum (NFF) 

Etter at styret hadde lagt frem sin redegjørelse ble det en lang diskusjon om NFF. 

Det ble diskutert om man trengte et blad i papirform, eller om man bare skulle ha 

en nett-utgave, eller om man bare skulle ha et nyhetsbrev, eller om man skulle 

begrense opplaget slik at det bare ble delt ut til de som kom på møtene.  

Kostnadene ved utgivelsen ble også diskutert og hvor sikre kunne man være på 

annonseinntekter og gjennomføringen av salg.  

 

Resultatet av diskusjonen var at årsmøtet ønsket at klubben fortsatte utgivelsen av 

et trykt blad, underforutsetning av at man klarer å finansiere dette fremover.  Det 

var ikke motforestilling til redusert format og redusert opplag.  Det ble nevnt at 

bladet hadde resultert i at to av klubbens nye medlemmer ble oppmerksomme på at 

klubben eksisterte.  

 

Espen Drejer meldte seg til å redigere bladet og da gjenstår det for styret å finne en 

person til å ha ansvaret for å skaffe annonsører.  Prisene på annonser må vurderes 

ved nytt og mindre format.  Påsetting av etiketter ved utsendelse antas det at kan 

gjøres av frivillige på aktuelle klubbmøter.  

 

7.2 og 7.3 endring av vedtektene 

 

Styrets forslag – punkt 7.3 er det mest ytterliggående og tas dermed først. 

 

§ 4 Utmeldelse og eksklusjon 

      Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

§ 5 Årsmøte 

     2 diskusjoner:  

     1) Skal medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent ha stemmerett  og  

          møterett eller ikke. 

    Ordene «møterett og» fjernes fra forslaget, som så ble enstemmig vedtatt ved 

akklamasjon.     

 

     2) Skal det være lov med fullmakter eller ikke. 

      Forslaget om å ikke tillate fullmakter ble vedtatt enstemmig ved akklamasjon. 
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§ 7 Styre og øvrige tillitsmann 

      Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

 

Valgkomiteens forslag faller siden styrets er vedtatt. 

 

8. Valg 
 

Styret i 2016 består av: 

Leder (1 år)             Ottar Saasen ** 

Nestleder (2 år)       Jarle Teigøy **  

Kasserer (2 år)    John Rune Bødtker** 

Sekretær (2 år)    Per Helmer Skaali * 

Styremedlem    Kenneth Nyhagen 

Varamedlemmer:  

1. varamann     Elling Nyrønning 

2. varamann           Tor Osmund Jacobsen 

Andre tillitsvalgte: 

Revisor    Geir Brunsæl * 

Vararevisor Knut Arveng 

Valgkomité:  Kjell Vinje 

  Ivar Arne Pedersen * 

  Tryggve Johansen  

  

     * Gjenvalg, ** Ny 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Møteordensmennene fikk ros for utmerket jobb i 2015. 

 

 

Per Helmer Skaali, referent /sign/ 

Oslo 23. mars 2016 

 

   Tryggve Johansen  /sign/  Petter Christiansen  /sign/ 

 

 

Vedtekter for Sentrum Filatelistklubb  
Stiftet 1. Desember 1930 

 
Endret på Generalforsamlingen 1952 og 1958, på Ekstraordinær generalforsamling 1959  

og på Generalforsamlingen 1978. 
Revidert på Generalforsamlingen 1986 og Årsmøtene i 1996, 2010, 2014 og 2016. 

 

§ 1 Formål 

 

Sentrum Filatelistklubb har som formål: 

 

å spre kunnskap om og øke interessen for frimerkesamling 

å bekjempe falsifikater og filatelistiske svindelprodukter 

å gi opplysning og veiledning som kan være av interesse for medlemmene 
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§ 2 Medlemskap 

 

Som medlem kan opptas personer over 18 år. Søknad om medlemskap skal være 

skriftlig. Søknaden skal refereres på første klubbmøte etter mottakelsen. Har det ikke 

kommet skriftlige innsigelser innen neste klubbmøte, eller andre forhold gjør det 

betenkelig, blir søkeren automatisk opptatt som medlem. 

 

Sentrum Filatelistklubb har følgende medlemskategorier: 

 

A - medlem: Medlem med forbundskontingent (mottar NFT)  

B - medlem: Medlem uten forbundskontingent 

 

Styret kan innvilge fortjente medlemmer æresmedlemskap. 

 

§ 3 Kontingent. 

 

Kontingenten fastsettes av styret og skal være innbetalt innen 31. januar.  Medlemmer 

som opptas etter 1. juli betaler halv kontingent. Medlemmer som ikke har betalt 

kontingent innen ett år etter hovedforfall skal strykes automatisk. Eventuell ny 

innmeldelse skal ledsages av skyldig kontingent. 

 

§ 4 Utmeldelse og eksklusjon 

 

Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig. Hvis et medlem med sin opptreden i eller 

utenfor klubben skader klubbens interesser, kan styret ekskludere vedkommende. 

Vedtaket fordrer et kvalifisert flertall på minst fire av fem. Styrets beslutning blir dog, 

hvis vedkommende eller et annet medlem forlanger det, å fremlegges på første årsmøte 

som da med simpelt flertall treffer den endelige avgjørelse blant de tilstedeværende 

medlemmer som har betalt kontingent. 

 

§ 5 Årsmøte 

 

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. På årsmøtet behandles: 

 

1. Årsmøtet ledes av styreleder om ikke årsmøtet velger en annen møteleder. 

2.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

3. Det velges 1 referent og 2 medlemmer til å signere årsmøtereferatet og valg  

    av tellekorps.  

4. Styrets årsberetning 

5. Revidert regnskap med disponering av årets resultat 

6. Revisors beretning 

7. Innkomne forslag 

8a Valg av styret som består av; leder, nestleder, kasserer, sekretær og et  

     styremedlem. 
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8b. Valg av 2 varamedlemmer til styret 

8c. Valg av revisor med vara 

8d. Valg av 3 medlemmer til valgkomite. 

 

Det skal holdes valg på de tillitsvalgte hvor funksjonstiden utløper.  Alle tillitsvalgte 

velges ved separate valg.  Leder og nestleder velges med utløp av funksjonstid 

annethvert år. 

Tillitsvalgte velges for 2 år, men ved behov kan funksjonstiden forkortes.  

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlig og må være styret i hende 

innen en måned før årsmøtet. 

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt kontingent for inneværende år.  

Årsmøtet kan vedta at andre skal ha adgang og talerett om det finner det ønskelig.  Det 

påligger styret å kontrollere at de fremmøtte har betalte kontingent. Medlemmer med 

æresmedlemskap har alltid stemmerett. 

Et medlem kan ikke avgi stemme ved fullmakt. 

 

§ 6 Innkalling til årsmøte 

 

Innkalling til årsmøte skal sendes ut skriftlig med minst 10 dagers varsel. Med 

innkallingen skal følge saksliste, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, revisors 

beretning samt innkomne forslag med styrets innstilling. Valgkomiteens innstilling skal 

senest fremlegges på årsmøtet. 

 

§ 7 Styre og øvrige tillitsmenn 

 

Styret består av 5 medlemmer- leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, og i 

tillegg to varamedlemmer. 

 

Styreleder og et styremedlem binder klubben. 

 

Styret oppnevner etter behov arbeidsgrupper, komiteer og styret fastsetter nødvendige 

instrukser/ reglement for disse. 

 

Leder innkaller til styremøte med minst 3 dagers varsel. Leder plikter å kalle inn til 

møte når to andre styremedlemmer krever det. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/vara er tilstede. Når et eller 

flere styremedlemmer er fraværende, trer varamedlemmer inn som medlemmer av 

styret med stemmerett. 

 

Hvis et eller flere styremedlem fratrer eller ikke kan skjøtte sitt verv, skal styret avklare 

om det er grunnlag for styret å fortsette frem til førstkommende årsmøte, etter 

omfordeling av verv, eller om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
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§ 8 Vedtektsendringer 

 

Endringer i vedtektene kan kun foretas på årsmøtet og må ha 2/3 av de avgitte stemmer. 

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 

av de medlemmene som har betalt kontingent skriftlig krever det. Innkalling til 

ekstraordinært årsmøte skal sendes ut skriftlig med minst 10 dagers varsel og skal 

inneholde saksliste og eventuelle innkomne forslag med styrets innstilling. 

 

§ 10 Oppløsning 

 

Hvis klubben skulle bli oppløst tilfaller dens eiendeler Norsk Filatelistforbund, som 

oppbevarer disse i 10 år. Skulle Sentrum Filatelistklubb innen denne tid ikke komme i 

gang igjen tilfaller eiendelene Forbundet og kan fritt disponeres av dette.  

 

 

Bilder fra utstillingen 
foto: Per Helmer Skaali 
 

Funksjonærer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sverre Morken signerer Høyesterett konvolutter 
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Konferansier Jarle 
Teigøy presenterer 
æresmedlem i VIF  
May Aas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frimerkedirektør  
Halvor Fasting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra venstre: Thorvald Larsen, Kjell Marcussen og  
Terje «Henger’n Hellerud» 
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Møteplan mai - november 2016 
 

Mai  12 Klubbmøte  

  19 Byvandring 

  26 Liten vårauksjon  

Juni  02 Sommeravslutning, Revierhavnen Kro 

  09 Klubbmøte i Kirken 

16 Butikkmøte hos Geir Brunsæl 

August  18 Sesongåpning, Revierhavnen Kro 

  25 Sensommer auksjon 

September 01 Klubbmøte  

  08 Klubbmøte  

  15  Klubbmøte 

  22  Klubbmøte 

  29  Klubbmøte 

Oktober 01  Frimerkets Dag (lørdag) 
  06  Klubbmøte 

  13 Foredrag Kjell Kårvang 

  20 Klubbmøte 

  27 Klubbmøte 

November 03 Klubbmøte / Foredrag Elling Nyrønning  
  10 Klubbmøte 

 17 Auksjon   

 24 Klubbmøte 

   

Styret forbeholder seg retten til å gjøre endringer. 

Det er 10 kr auksjoner på møtene som starter kl 19.45 

Miniforedrag på flere møter med både filatelistisk og ikke filatelistiske tema. 

Medlemskontingent 2016 

 475 kr for Hovedmedlemmer 

 200 kr for B-medlemmer (hovedmedlem i annen klubb) 

Bankkonto:  0530.58 44626 

Medlemskontingenten inkluderer bladet «Frimerke Forum» 

Vennligst merk innbetalingen med navnet ditt. 

Støtt oss gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping. 

Organisasjonsnummeret er 995 595 419 

 

Abonnement på Frimerke Forum  
For 2 nummer i 2016 kr 60,-. 

 Bankkonto for FF: 1503.38.45631 

 

Kontakt oss på e-post: sentrumfk@gmail.com  

For mer informasjon: http://www.sentrumfilatelistklubb.com/  

http://www.sentrumfilatelistklubb.com/
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Retur adresse: 

Sentrum Filatelistklubb  

Postboks 614 Sentrum 

0106 Oslo 


