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Velkommen til et nytt nummer av
FF. Høsten er her og klubben er
godt igang med møter. Nyhet på
auksjonsfronten er rotekasse
auksjon. Flere endringer etter
nyttår, se egen sak. Vi har i år
Frimerkets Dag arrangement
(lørdag 1. oktober) på Sandaker
Sentret, se egen artikkel.
Ønsker alle medlemmer
velkommen til klubbens møter på
torsdagskveldene, spesielt rettes
dette til de som vi ikke ser så ofte.
Til slutt ønsker jeg alle en god
samlerhøst.

Mvh. Ottar S
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På langtur med frimerket til
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På langtur med frimerket
til Zhongguo, ”Midtens Rike”
med Erik Sveistrup som reiseleder

nok et utdrag fra en laaaang reise gjennom
historien og verden rundt – sett gjennom frimerket

Zhongguo, ”Midtens Rike” Keiserriket -1912

Republikken 1928-1949, 1949-

Republikken 1912-1928

Folkerepublikken 1949-

Introduksjon
En ny reise i historien med frimerket
På klubbmøtet 28. januar 2016 holdt Erik Sveistrup nok et foredrag der
han presenterte mer fra en litt annerledes måte å samle frimerker på.
Dvs. en reise til alle verdens frimerkeutgivende land, territorier og
regimer gjennom tidene. Det er rundt 3000 av dem! Frimerket blir
reisehåndboken til historien, samfunnet, naturen og kulturen på disse
stedene. Samlingen presenterer dette på én side pr. land, flere for land
med komplisert historie. Totalt er dette nå en tilnærmelsesvis komplett
samling på 12.000 merker i 18 store bind.
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Erik plaget oss ikke med alle 12.000 frimerker i samlingen, men tok her
nok en reise, til et rart land med spennende historie. Han illustrerte også
noen poenger underveis: Det er lov å bare samle på frimerker i en
frimerkeklubb. Ja, motivet betyr faktisk noe, og da besudler faktisk
stempler motivet! Og vannmerker og tagningsvarianter passer ikke for
alle, noen synes faktisk det til og med er kjedelig! I denne samlingen er
det bredde og historisk formidling som er formålet, ikke ekstrem dybde.
Den nye reisen er denne gang ikke til små, eksotiske land som Oman,
Sarawak, Tonga og Liberia, men til et digert imperium – ”Midtens
rike” - et gammelt rike med en lang og kronglete historie vi ikke helt
skjønner. Et område med ca. 15.000 frimerker utgitt, og et skriftspråk vi
i hvert fall ikke skjønner. Dette er et forsøk på å la frimerkene gi oss en
oversikt over en av verdens eldste sivilisasjoner, fra og med frimerkets
tidsalder.

Hvorfor samler man slik?
Dette er altså en litt annerledes måte å samle frimerker på.
Tagningstyper, vannmerker, papirtyper, varianter, stempler og
posthistorie interesserer ikke alle. Noen av oss synes det mest
interessante med frimerker er frimerkene selv, at frimerkemotivene selv
forteller langt mer og er mye morsommere. Noen av oss vil heller ha
oversikt og bredde, mens andre graver seg ned i detaljer og dybde.
Noen har mye allmennkunnskap og interesse både for geografi, historie,
samfunn, politikk, kultur og natur. Denne samlingen reflekterer dette, og
samlemåten har store fordeler. Det er en slags skjult generalsamling,
hvor samleren selv velger hvilke merker han/hun synes passer best inn.
Man kan derfor velge ut interessante utgaver og stort sett unngå dyre
merker. Siden motivene styrer samlingen, samler jeg bare ubrukte
frimerker (x/xx), da selv ”praktstempler” forstyrrer motivene. Brukte
frimerker er derfor ødelagte frimerker her!

Nye Frimerke Forum nr. 2-2016

Side 5

Samlingens tittel og definisjon
Verdens frimerkeutgivende land gjennom tidene, geografiskhistorisk-politisk representasjonssamling.
Om samlingens formål og omfang
Samlingens formål er å få representert ubrukte frimerker fra alle
frimerkeutgivende land og territorier gjennom frimerkets historie fra
1840 og til nå, inndelt etter politiske regimer, styreformer og perioder.
Samlingen dekker ikke privat-/lokal-/bypost, skips-/flyselskaps-,
jernbane-/telegrafpost, fiskal-/avgifts-merker, reklame/propagandamerker, forfalskninger/fantasi-/piratutgaver, eller utgaver
utover postale behov.

Noen fakta om Kina
Kina er et svært stort land, med 9,6 mill. km2, 1,4 mrd. innbyggere
(2015), med 92 % han-kinesere, og 55 minoriteter. Landet er fortsatt
styrt av kommunistpartiet, men økonomisk liberalisert med
markedsøkonomi og svært sterk vekst de siste 30 år. Partiet setter
rammene, kapitalen investerer. Deng Xiaoping var den som gjorde den
dramatiske justeringen fra sentralstyrt kommunisme under Mao til en
slags sosialistisk kapitalisme. Som Deng sa det selv: ”Det er likegyldig
om en katt er svart eller hvit, hovedsaken er at den fanger mus”.
Frimerkene som følger forteller hovedtrekkene i Kinas historie fra 1878
og frem til i dag, fra keiserriket, via republikk og borgerkrig, japansk
okkupasjon, og kommunistenes overtakelse, maoismen, og ”dengismen”
som ga den dramatiske vekstraptusen i vår samtid, og som vil gjøre Kina
til en supermakt.
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Kinas historie i et nøtteskall
Ni store keiserdynastier over 4000 år
 XIA-dynastiet: forhistoriske konger
 SHANG-dynastiet: bronse, våpen, skrifttegn
 ZHOU-dynastiet: kriger, rikssamling, ett Kina
 HAN-dynastiet: ris til millioner, papir, embetsmenn
 TANG-dynastiet: handelsruter, trykking, kruttet, raketter
 SONG-dynastiet: skipskompass, kart, navigasjon, uret, mynter
 YUAN-dynastiet: mongolene, keiserkanalen, økonomisk supermakt
 MING-dynastiet: renessanse, porselen, djunker, Den forbudte by
 QING-dynastiet: mandsjuene, erobringer, opiumkriger, bokseropprør

Republikker og kriger siste 100 år
 Republikken 1912-28 (og krigsherrer…)
 Republikken 1928-49 (Kuomintang)
 Republikken 1949- (China eller Taiwan?)
 Manchukuo 1932-45, Japansk okkupasjon 1937-45
 Folkerepublikken 1949- (kommunistene)
o Frigjøringskrig 1931-49, revolusjonen
o Femårsplaner, Det store spranget
o Kulturrevolusjon, Markedsorientering
o Hong Kong med fra 1997, Macao fra 1999

Shanghai – fra The Bund (mellomkrigstidens finanssenter) til
Pudong (nåtidens finanssenter)
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Kinesiske statsledere

Enkekeiserinne Qixi, barnekeiser Puyi, president Sun Yat-sen, general
Chiang Kai-shek, formann Mao Zedong, partileder Deng Xiaoping, og
Det kinesiske kommunistpartiet. (Det finnes ikke frimerker som gjengir
enkekeiserinnen direkte, bare frimerker med symbolmarkeringer.)
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Kinas

nyere og postale historie

Keiserriket Kina. Kina og India er de eneste land som har
menneskelige ressurser til å bli varige supermakter. Kina har hatt en
sivilisasjon i 4000 år, med ni større dynastier med keiserrike. Men Kina
har ment det er seg selv nok, som ”Midtens Rike”, med kun barbarer
man ikke kunne lære noe av på utsiden. Kina var bygd på tro på
tradisjoner, autoriteter og foreldre, med konfucianisme, taoisme og
buddhisme som religion. Kina gjorde alle de store oppfinnelser
århundrer før oss, men tok ikke inn nye inntrykk utenfra.
Men det var unntak. I 1405-33, etter lang tids debatt ved hoffet, sendte
keiseren ut Den store skatteflåten på 300 skip som skulle registrere,
kartlegge og skattlegge HELE verden. De gjorde det, men fant ikke så
mye av interesse. Primitive indianere og afrikanere, et isøde i Antarktis
og aggressive europeere. Så de konservative ved hoffet vant, og skrudde
av lyset utenfra. Kina gikk inn i en århundrelang isolasjon. Det Kina som
Vesten kom i kontakt med på 1800-tallet var et innadvendt og
stagnerende rike. Hadde det ikke vært for det som ikke skjedde på 1400tallet hadde vi nok levd i en verden dominert av Kina nå. Kanskje er vi
på vei dit igjen.
Qing-(Mandsju-)dynastiet fra 1644 til 1912 førte en ekspansjonistisk
politikk mot Øst-Asia, men unngikk kontakt med Europa. Misjonærer
ble utvist og vestlig handel ble begrenset til utvalgte handelsstasjoner,
som Macao og Canton. I opiumkrigene 1839-42 og 1856-60 tiltvang
britene seg retten til å omsette opium i Kina, erobret Hong Kong, åpnet
Shanghai og avtalehavner med ekstraterritoriale rettigheter. Samtidig
ekspanderte Russland i nord, og det var krig med Japan i 1894-95, der
Kina måtte avgi Korea og Formosa. De vestlige fikk brohoder i Port
Arthur (Russland, så Japan), Kiautchou (Tyskland) og Weihaiwei (UK).
Midtens rike var ydmyket og Bokseropprøret i 1899-01 fulgte, fulgt av
vestlig intervensjon. I 1911-12 kom revolusjonen.
Tidlig postal historie. Kineserne hadde et avansert postalt system fra
Zhou-dynastiet, århundrer før Kristus, med etter hvert 10.000 faste
postforbindelser, samt kurerer mot utlandet. Kineserne betalte for
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posttjenester, men brukte ikke frimerker før Den keiserlige sjøtollposten
begynte en posttjeneste mot omverdenen i 1878. Dette er derfor året for
de første egne kinesiske frimerker, samtidig med at de vestlige
avtalehavnene hadde egne frimerker. Sjøtollposten ble integrert i Den
nasjonale keiserlige post i 1896, som også erstattet posten i
avtalehavnene. Kina ble med i UPU først i 1914, og til da måtte post til
utlandet sendes via et utenlandsk postkontor, og dobbeltfrankeres. De
vestlige stormaktene hadde egne posttjenester i Kina frem til 1922.
Republikken/Kuomintang. Revolusjonen i 1911-12 feide vekk
keiserriket, men også symbolet som forente Kina. Sun Yat-sen ledet
revolusjonen, men snart smuldret Kina i områder styrt av lokale
krigsherrer, og det var konkurrerende republikker i Peking, Nanking,
Canton og Foochow. Japan pådyttet Kina sine ”21 krav”, og Japan og
Russland bygde jernbaner i nord. General Chiang Kai-shek samlet Kina
under Nasjonalistene/ Kuomintang-partiet i 1928. Frimerkene fra denne
perioden har gjerne Kuomintang-solen innfelt i designet.
Kommunistpartiet ble grunnlagt i 1921 og etablerte en Sovjetrepublikk
i 1931-34 i Kiangsi, og var i krig med Kuomintang. Kommunistene ble
tvunget ut fra Kiangsi og gjennomførte Den lange marsjen til Yenan, der
de etablerte en ny sovjetrepublikk. Det finnes frimerker fra de frigjorte
områdene under kommunistene.
Japanske okkupasjoner. Japanerne etablerte lydriket Manchukuo i
Mandsjuria (Nordøst-Kina) fra 1932 og okkuperte det østre og søndre
Kina fra 1937. Både nasjonalistene og kommunistene var i krig med
japanerne, en krig som var svært blodig – med massakrer,
konsentrasjonsleire og slaver. Både Manchukuo og okkupasjonsområdene hadde egne frimerker. Den siste barnekeiser av Kina ble keiser
av Manchukuo….
Kommunistenes overtakelse i 1949. Folkerepublikken Kina (PRC)
etableres, og Republikken Kina (ROC) flykter til Taiwan. Kina
igangsatte en massiv industrialisering, med kollektiver, femårsplaner og
”Det store spranget”, som medførte en stor hungerskatastrofe.
Førerkultus rundt Mao og angrep på ”fiender av folket” i
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Kulturrevolusjonen på 60-tallet, noe som snart ble destruktivt. Etter
Maos død i 1976 fulgte senere Deng Xiaoping med sosialistisk
markedsøkonomi og åpning mot omverdenen, som førte til enorm
økonomisk vekst i Kina og fremveksten av den kommende supermakten
vi ser nå. Hong Kong i 1997 og Macao i 1999 ble reintegrert i Kina, men
som Spesielle Administrative Regioner (SAR), dvs. ”ett land, to
systemer”.

Frimerker fra keiserdømmet til folkerepublikken

Keiserriket, sjøtollpost
1878 - 1896

Keiserriket, statspost 1896 - 1912

Republikker 1912 - 1949
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Republikker 1912 - 1949

Folkerepublikken Kina
1949 – dags dato
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Frimerker fra traktathavner

Shanghai, internasjonal
traktathavn 1865 – 1898

Vestlige traktathavner
1893 - 1898
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Frimerker fra Taiwan

Taiwan, kinesisk provins
1885 – 1888

Taiwan, svartflagg republikken
1895

Taiwan, japansk
administrasjon 1945

Taiwan, Kinesisk provins 1945 – 1949
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Taiwan, Republikken Kina, 1949 - dags dato
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Avslutning: verden sett fra Kina og omvendt
Verden sett fra Kina på 1400-tallet, da Kina var klodens eneste supermakt:

Skip i ”Den store skatteflåten” 1405-33

Admiral Zheng He

Oversikt over ekspedisjonene
Kina sett fra Europa på 1800-tallet, en eksotisk merksnodighet i ”utkanten”:

Europeernes handelsfaktorier i Canton i 1780, samt europeernes syn på
Kina rundt 1890
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Kina sett fra verden på 2000-tallet – en supermakt vender tilbake:

Guangzhou (Canton), senteret i Perlefloddeltaet, verdens største
byklynge med ca. 60 mill. innb.

Fotnote: andre frimerkeutgaver i Kina
Foredraget tok også for seg frimerkene fra stormaktenes post i Kina.
Disse ble brukt i stormaktenes handels- og interesseområder utenom
kolonier frem til 1922. Dette er bruksmerker fra Storbritannia, Frankrike,
Tyskland, Italia, Russland, USA og Japan, overtrykt ”China” eller et
bynavn i Kina.
Dessuten europeernes kolonifrimerker, dvs. portugisernes Macao med
frimerker fra 1884 til 1999 og den britiske kolonien Hong Kong med
frimerker fra 1862 til 1997. Disse ble så Spesielle Adm. Regioner i Kina
med egne frimerker. I tillegg den tyske kolonien Kiautschou fra 1900 til
1914.
Samt regionutgaver under republikken, japanske okkupasjoner, lydriket
Manchukuo, frigjorte områder og regioner under folkerepublikken, samt
frimerker fra Den lamaistiske staten Tibet, før Kina okkuperte landet i
1950. Mange av disse er overtrykksutgaver på kinesiske frimerker.
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Sentrum Filatelistklubb
arrangerer
Frimerkets Dag
1. oktober 2016
på Sandaker Senter
kl 12 - 17
Vi kommer til å ha en stand hvor vi
Reklamerer for klubben
Vi deler ut materiale for klubb og Forbund
Frimerkekasse for «barn»
Selger Postens utgivelser 1. oktober
Selger spesial produkter (kun ett sett pr person)

Vi har standplass ved Nille.
Sandaker Senter
holder til Sandakerveien 59, 0477 Oslo.
Senteret ligger rett ved både buss- og trikkestopp med
samme navn. Trikkene nr 11, 12 og 13 og buss 111 og
112 stopper her..
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Salgsobjekter
Spesialprodukter:
Forbundet utgir 500 eks i 2016.
Pris pr sett er kr 200,-

Stempler
Det blir eget FD stempel, samt FDC stempler
og Oslo stempel. Designer har fått med begge
dagens utgivelser i FD-stempelet, fyrtårn og
mynt (Norges Bank 200 år).

Postens produkter
Fyrtårn
Kunstner/designer: Inger Sandved Anfinsen
2 frimerker (hefte)
Kr 11,00 x 2
Norges Bank 200 år
Kunstner/designer: Sverre Morken
2 frimerker
Kr 21,00 - kr 50,00
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Djeveløya
Tekst: Jarle Teigøy
På Djeveløya satt fangen Henri Charrier som
utga boka "Papillon". Den ble en bestselger på
slutten av 1960-tallet. Fra 1933 og tretten år
fremover tilbrakte han i den beryktede
straffekolonien.
Det var en verden dominert av mishandling og
brutalitet. Papillon eller Sommerfuglen som
Henri ble kalt av sine kamerater, gjorde åtte
mislykte forsøk på å flykte før han til slutt
klarte å unnslippe for godt. Etter en flukt da
han holdt seg på frifot i 11 måneder, måtte han
sitte to år innesperret i enecelle, uten engang å
ha lov til å snakke til vokteren. Etter et annet
fluktforsøk, som ble forrådt av en angiver som
Papillon siden drepte, ble han dømt til 8 års
ensomt fengsel.
Îles du Salut er en øygruppe som består av tre
øyer i den franske territoriet Fransk Guyana
som ligger i Syd-Amerika. Øyene er til
sammen 62 km2 og ligger ca 11 km fra
fastlandet. Îles du Salut var fra 1852 til 1946 en
fangekoloni. Den strengeste delen av
fangekolonien lå på øya Île du Diable,
Djevleøya. Omkring 80.000 fanger ble sendt dit,
og svært mange av dem vendte aldri tilbake fra
det sykdomsherjede fengselet.

Her sitter Papillon i ruinene av bygningene på
øya Royal. I denne bygningen hendte det ofte at
fanger ble myrdet om natten under strider
mellom forskjellige gjenger.
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Fangekolonien ble grunnlagt av Napoleon III i 1852, og Djevleøya ble et
av de mest berømte fengsler i historien. Navnet brukes ofte som
fellesbetegnelse på hele straffekolonien. Fordi Djevleøya var den delen
av straffekolonien som det var vanskeligst å rømme fra, ble gjerne de
fangene som utgjorde den største rømningsfaren plassert der. De kunne
være alt fra politiske fanger til mordere.

1. april 1904, 35 c
REK-brev, Frank
Guyana til Frankrike.
Poststemplet Îles du
Salut (da fangekoloni), Line ”C” 04

10. mai 1912, 10 c bildepostkort
viser Cayenne. Fransk Guyana til
Frankrike. Poststemplet Îles du
Salut (da fangekoloni)

Postkort. Îles du Salut. Foran
sees "bassenget” på øya Île
Royale som er laget av
straffanger for å fange haier.
I bakgrunnen sees Île du Diable,
Djevleøya.
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Whitby kloster
av Per Helmer Skaali
Whitby kloster (abbey) troner
på høyden sør for Esk
elvemunningen som Withby
ligger rundt. Whitby ligger ved
Nordsjøen i Yorkshire. En liten
og trivelig by ved enden (evt.
starten) av North Yorkshire
Moors steam railway.
Kristendommen kom til de
britiske øyer lenge før den kom til det kalde nord som vi befinner oss i.
Whitby kloster ble grunnlagt i 657 e.Kr. av Oswy (Oswiu) som
Streanshalh (Streonshalh). Oswy var en saksisk konge fra Northumbria.
Streoneshalh betyr antagelig fortet i viken eller tårnet i viken, og referer
til en romersk bosetning på stedet eller en romersk signal stasjon.
Whitby var et dobbel kloster bestående av Benedikter munker og
nonner. Den første abbedissen var Hilda, en niese av den første kristne
kongen (Edwin) av Northumbria. En kjent saksisk poet ved navn
Caedmon har vist bodd der også. I 664 e.Kr. huset klosteret en synode
(kirkemøte) der det ble bestemt at den Northumbrian Keltiske Kirke
skulle legges inn under Paven i Roma. Drøye 300 år senere, i 867,
angrep vikingene klosteret og tømte det for jordisk gods og la det i
ruiner. I 1078 ble det etablert et nytt kloster på stedet av krigermunken
Regenfrith (Reinferd) på ordre fra normanneren William de Percy.
Så var det fredelig frem til den engelske borgerkrigen som tok knekken
på katolisismen og innføringa av den angelsaksiske kirke. I 1540 tømte
Henrik VIII klosteret for alt jordisk gull, beslag klosterets eiendommer
til egen fordel og sendte alle munker, nonner og andre rett ut i
arbeidsløshet. Så brente han det ned. En vanlig praksis for denne kongen
og hans likemenn.
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Klosteret ble en ruin og bøndene rundt forsynte
eg med stein. Den enste nytta ruinen hadde (og
antagelig fortsatt) er at den er et godt synlig
landemerke for alle seilførende. Under første
verdenskrig hadde britisk kystvakt en
overvåkingsstasjon der. Denne ble beskutt av
tyskerne i et raid og det gikk utover kloster
ruinen også. BBC har dokumentert med bilder
hvordan det så ut før og etter raidet.
I dag ligger ruinene på innsiden av en mur og
dert koster 10 GBP for å komme inn.
Flere turiststeder i Storbritannia selger
frimerker. For innlandsporto er det Royal Mail
som usteder (et dronninghode). For utland (ikke
skille på Europa og verden) så har de personlige
frimerker. Et hefte på 5 merker med bilder. Her
ser dere både frimerker, foto og postkort.
Grunnet dårlig tid hadde jeg ikke mulighet for å
kjøpe inngangsbillett for å ta bilder og å se meg
om. 10 minutter holder ikke.
For de som liker fotografering er klosteret et
ynda objekt. Når solstrålene kommer inn
parallelt med Nordsjøen og landskapet rundt vil
man kunne få herlige lyseffekter.

Utsikt over byen fra klosteret
Foto: P. H. Skaali
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Møteplan sept. – nov. 2016
September

Oktober

November

Desember

01
08
15
22
29
01
06
13
20
27
03
10
17
24
01
08
15

Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte med rotekasseauksjon
Auksjon nr 4
Frimerkets Dag (lørdag)
Klubbmøte
Foredrag Kjell Kårvang
Klubbmøte
Klubbmøte
Foredrag Elling Nyrønning
Klubbmøte
Auksjon nr 5
Klubbmøte
Klubbmøte
Butikkmøte
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:
For mer informasjon:

sentrumfk@gmail.com
http://www.sentrumfilatelistklubb.com/
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Retur adresse:
Sentrum Filatelistklubb
Postboks 614 Sentrum
0106 Oslo
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