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av Ottar Saasen

Velkommen til et nytt nummer av FF.
Et nytt år står foran oss med nye frimerkeutgivelser, hvorav jeg spent
venter på kongeparets 80 års dag. SFK
har hatt ett godt år i 2016 med godt
oppmøte på torsdagene og på
arrangement. Positivt er det også at
klubben synes å få et overskudd.
Posten har varslet en 18 % økning i
2017 portoen for brev til kr 13,-. Siden
1975 har da portoen steget med 1200
%. Hjertesukket er da hvor dyrt skal
dette bli til slutt?
For i år har vi igjen butikkmøte hos
Stein Kristiansen 8/12, årets siste
klubbmøte 15/12 og julebordet den
21/12. Ønsker alle medlemmer velkommen til møtene og i 2017. Til alle
ønsker jeg en god jul og et godt nytt år.
Mvh. Ottar S.
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Valører på valører
av Torfinn Solgaard

Jeg var på besøk i butikken til vår frimerkehandler Brunsæl. Skulle
supplere min Norgessamling. Jeg hadde sett meg lei på hullene der det
skulle være en 15øre Henrik Ibsen 1928 og en 30 øre Bjørnstjerne
Bjørnson 1932.

Som jeg sto der og stakk disse merkene ned i lommene sine, og bladde
litt bakover i mitt Leuchturm album så jeg en regelmessighet som jeg
ikke hadde vært oppmerksom på før:
Det er selvfølgelighet for garvete filatelister, men for meg, som er
forholdsvis ny i gamet, gav det en uforfalsket oppdagerglede:
Frimerker med samme valør hadde samme farge. 10 øre = grønn, 15
øre = brun, 20 øre = rød og 30 øre = blå.
De sto der pent over hverandre nedover siden: 1928 Henrik Ibsen 100 år,
1929 Niels Henrik Abels død 100 år, 1930 Nordkapp 1 med
tilleggsverdi, og 1930 Olav den Hellige 900 år.

- ”Bare fire merker i serie, og alltid samme farge på samme verdi? Er
det tilfeldig, eller?
- ”Neida, det er ikke tilfeldig. Det ble bestemt ved overenskomst i
Verdenspostforeningen i 1870-årene.”
- ” 10 øre grønn : lokalt postkort
15 øre brun : postkort
20 øre rød : brevpost til 20 g
30 øre blå : utland.”
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På de neste sidene i albumet finner jeg
1935: Nansen 1,
1932: Bjørnstjerne Bjørnson 100 år, Ludvig Holberg 250 år.
Det samme ”valør-farge- regelen” går igjen på de kjente turistmerkene
etter foto av A.B. Wilse fra 1938 og 39, og på Dronning Mauds
Hjelpefond. Det er en vakker , renskåret serie etter fotografi av Sjøwall.
I krigsårene praktiseres de samme reglene. Da var Harald Damsleth
frimerkekunstneren. Fargesetning og valør fulgte den internasjonale
konvensjon fra1870-årene.

Men det fortsetter også etter krigen. Alltid er brevporto rød selv om
portoen øker, og på ”Nasjonalhjelpen til frihetskampens ofre” kommer
kronprins Olav i battledress i de samme fire fargene.
Så i 1949 kommer det tre jubileumsmerker som har påskriften Union
Postale Universelle (UPU) 1874 til 1949. Da var det 75 år siden
Verdenspostforeningens kongress i Bern i 1874. Forbilledlig er 10 øre
grønn et stående rektangel med sirkel av symboler på land og
kontinenter, og en brevdue i midten. 25 øre rød med jordkloden over
hvilken flyr to stiliserte brevduer, den ene med et brev i nebbet den
andre med en palmegren. Det tredje frimerket er 40 øre blå liggende
rektangel der en brevdue bråbremser over Nordpolen mens den leser
skiltet til de fem verdensdelene.
Da FN ble stiftet i 1947 var UPU en av de første organisasjoner som ble
tilsluttet. Regelen om farge /valør ble tydelig anvendt i Norge i årene
etter 1928 , da vi fikk de første minne og jubileumsfrimerkene, men
taper seg litt utover i 70-årene, da utgivelsene blir mange og
fantasifulle. En del filatelister vil ikke samle på glansbilder, men holder
seg til den gamle puristiske tida.
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Fra ”Store
norske leksikon
på nett” sakser
jeg følgende :
”internasjonalt
var imidlertid
portoen
uensartet og
høy, inntil Verdenspostforeningen (UPU) ble dannet i 1874 og fastslo
ensartet, lav porto forhåndsbetalt ved frimerker mellom landene innen
unionen. Det ble også bestemt å bruke fargene grønn, rød og blå på
frimerker med portoverdi for henholdsvis trykksaker, brevkort og vanlig
brev til utlandet.
Bestemmelsen ble opphevet 1953, men enkelte land har av praktiske
grunner holdt på denne fargefordelingen. I flere land, blant dem Norge,
har det dessuten vært vanlig at frimerker med verdi som tilsvarer
innenlandsk brevporto, har rød farge.”

Postexpedient Chr. Hansen skrev om Verdenspostforeningen i det
danske Geografisk Tidsskrift 1883-84.
Den gang var det postgang i en verden uten flyvemaskiner, automobiler
og motorveier og bare spredte jernbanelinjer. Det var en verden der ting
tok tid.:
”Berner Traktaten fuldbyrdede , om jeg så må sige, Rowland Hills Ide
om ensartet Porto; thi medens hans Forslag kun var bleven gjennemført
i hvert Land for sig rev Verdenspostforeningen nu alle Grænsepælene
bort, og herefter skulle Portoen være ens enten så Brevet var bestemt for
Elben, Nilen eller Mississippi…”
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Frimerkehandel Torgersen gjenåpnet
Tekst og foto: Jarle Teigøy

I åtte timer, 15. og 16. oktober, ble Paul Torgersens frimerkehandel på
Vålerenga gjenåpnet. Denne gang i forbindelse med Vålerenga
Historielags årlige fotoutstilling i Vålerenga kirke.
Som en del av utstillingen
var vår klubb representert
med egen frimerkehandel
denne helgen. Det første som
møtte "kundene" var
Torgersens egen prisliste fra
1956 hvor det var tilbud på
frimerker, rekvisita og album
for hele verden.
Denne helgen var det imidlertid gratis utdeling av frimerker, noe som
var populært. En del av frimerkeutvalget var eldre motiv- og
landepakker som Geir Brunsæl hadde forært oss. Geir husker godt
forretningen fra sine barneår på Vålerenga hvor han stadig var innom.
De eldre besøkende mimret gjerne om sine frimerkealbum, som alle
selvfølgelig hadde hatt et forhold til. Flere hundre fikk gjenopplevd sin
barndoms hobby denne helgen.
Frimerkehandelen lå opprinnelig i Torgersens enebolig, i andre etasje, i
Etterstadgata 35, før han senere flyttet butikken på andre siden av Jarlen
Kino.

Jarle og Kenneth var
"stand-in" for Torgersen
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Luftpost foredrag med Kjell Kårvang
av Per Helmer Skaali

Kjell Kårvang kom på besøk til oss 13 oktober og holdt et meget
interessant foredrag om luftpost. Han hadde en perm med mange flotte
objekter fra USA, Canada, Honduras, Mexico, Litauen og flere - både
hovednummer og varianter. Noen få av dem vises her.

Kjell Kårvang

Luftpost ble populært på 1920 tallet og popularitet
holdt seg til 1955-60. Grunnen til at interessen dabbet
av skyldtes at det ble mange utgivelser og det var
mange dyre merker. Noen få spesialiserte seg.
Det første offisielle luftpost stempel er et "Buffalo"
ballong stempel. Stempelet ble brukt på brev fra
professor Samuel Archer spesielle flyreise fra
Nashville til Gallatin, Tennessee, USA ombord hans ballong, "Buffalo"
på 18. juni 1877 .
Fra 1897-1908 brukte "Pigeon Post" duer til å bære meldinger mellom
New Zealands Great Barrier Island og fastlandet. Meldinger båret av
disse duene - eller "Pigeongrams" - kostet 2 shilling pr melding og ble
skrevet av Walter Fricker i "Great Barrier Pigeongram Agency".
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I følge noen kilder er 18. Februar 1912 den første offisielle leveranse av
luftpost fløyet byen Bork til Brück av Hermann Pentz fra Tyskland i
monoplan laget av tyske luftfartspioneren Hans Grade. Det ble utgitt
eget frimerke for denne flyvinga.
Kjell Kårvang fortalte og viste oss en
artikkel fra en fransk avis som omtalte
en fransk mekaniker som hadde vært
med på den første flyginga. Den var
ikke i Europa, men i India i 1911. De
demonterte flyet ved kysten og brakte
det med seg innover i lander hvor det
så ble satt sammen igjen. Første
flyginga var på 5-6km.
Den første offisielle luftpost frimerke som ble brukt for statelig flypost
ble trykt i Italia i 1917. Dette frimerket var et vanlig ekspressfrimerke
med overtrykk som viste at det var flypost fra Roma til Torino.
For å få post i land fort fra både
sivile og marine fartøy ble det
brukt fly. Det fantes ikke
hangarskip eller sivile rullebaner
til sjøs. Fly med post ble skutt
med katapulter - katapultpost.
For å lande måtte de lande på
sjøen for deretter å bli heist om
bord igjen.
Vi fikk se flere flotte merker fra Honduras. Den mest sjeldne er det kun
en av, mens for nr 2 er det 7 kjente merker. Opplaga er ukjent.
Postvesenet i Honduras hadde ikke penger, så flygeren fikk frimerker
som lønn. Flygeren overtrykte merkene for salg for å få dekt inn sin lønn
og flytugifter.
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Litauen var også tidlig ute med merker, Mange flygere omkom ved
landing. I 1932 kom det ut en egen serie med tilleggsverdi som gikk til
de etterlatte.

Figurene i artiklene viser luftpostmerker fra Mexico. Disse har både
vannmerker, uten vannmerker og med og uten tagging. Seriene har et
opplag på 400 stk. Mexico utga også tjenestemerker for luftpost.
Et av merkene fra New Founland har garantisignering. Ikke fra en
attestatør, men en postmester. Han signerte de siste 72 postfriske han
hadde liggende i en skuff.
I 1929 foretok 2
Zeppeliner hver sin
tur rundt jorda. Det
ene brevet er frankert
med frimerker for 4
dollar ($55,33 i 2016
– årlig inflasjon på
3,07%), og det andre
er 10 mark (lik 2,38
USD i 1929 = $32,92
i 2016).
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Til slutt kan det nevnes at Canada var (er) helt rå på førsteflyginger. De
flyr fra ukjent sted via ukjent sted til ukjent sted. Det er kjent hvert fall
300 flyginger.

Frimerkets Dag 1. oktober 2016
av Per Helmer Skaali

Frimerkets Dag var 1. oktober. 2 ildsjeler i klubben hadde skaffet oss
plass på Sandaker Senteret fra 12 til 16.
Vi hadde et nesten 3 meter langt bord til vår disposisjon.
Ved siden av hadde vi en rotekasse med frimerker.
Formålet med å stå på Sandaker Senteret var å nå ut til så mange
frimerke interesserte som mulig.
Vi var 5 fra klubben som var på standen og det var mere enn nok å gjøre
de timene vi var der. Akkurat som i 2015 var det en som ønsket å kjøpe
våre produkter før vi åpnet. Han var tidlig ute og kom rett over 12 for å
kjøpe Forbundets spesialprodukter. I tillegg til spesialproduktene,
blokker med ungdoms OL og Kristiansand Dyrepark, solgte vi Postens
utgivelser (Norges Bank 200 år og Norske Fyr) og våre egne
konvolutter. Vår egen designede konvolutter for utgivelsenes slo an.
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Salget gikk etter forventingene. Vi har fortsatt noe igjen av
spesialproduktene.

Fra venstre: Tryggve Johansen, Per Helmer Skaali, Jarle Teigøy,
Elling Nyrønning og Tor Brenhoel

Mens jeg solgte frimerker, så solgt de andre klubben til forbipasserende.
De delte ut vårt eget Frimerke Forum (alle), Norsk Filatelistisk
Tidsskrift (alle) og Frimerkeposten (halvparten), samt informasjonsskriv
og skjema for medlemskap. Praten gikk livlig og mang en historie ble
fortalt over bordet. Vi hadde nok minst 60 stykker som var innom oss for
en prat om livet og frimerker. Noen av dem kjøpte frimerker også.
Det var flere barn som kom og fikk frimerker og likte å rote i kassa vår.
Voksne var litt mere skeptiske, men da de skjønte at det var bare å
plukke kom den gleden og gløden du ser oss barn som får lov til å
utforske noe fritt.
Nådde vi ut til publikum – de menneskene som ikke er klar over at vi
eksisterer? Svaret er nok ja.
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Branner på Vålerenga
av Per Helmer Skaali

Vålerenga Historielag hadde sitt årlige arrangement i Vålerenga Kirke 89. oktober. Jeg tok meg en tur og ble noe opphengt i brannbiler og
branner på Vålerenga.
Pensjonert brannmann, Bjørn Granlund, hadde satt
sammen en utstilling med tekst bilder og objekter fra
branner på Vålerenga.
Lørdag den 2. oktober 1958 skjedde den største
ulykken med sporveisdrift i fredstid i Norge i
Strømsveien . Bakerste vogn i et togsett begynte å ta
fyr og brenner totalt ut i løpet av kort tid. 4 passasjerer
dør med en gang, mens femte mann dør senere på sykehuset av skadene.
Følgene av ulykken førte til en rekke sikkerhetskrav i form av nødåpner
ved utganger og vinduer som kan skyves ut. Grunnen til brannen starta i
ventilasjonsanlegget og at «gullfiskene» (vognene) var bygd av
aluminium som smelter ved 670 gr. C. Ikke den beste kombinasjonen av
materialer. Totalt var det 4 branner med disse vognene før de ble tatt ut
av drift.
Vålerenga Kirke har brant 18. september 1979, på
grunn av et arbeidsuhell. Det var en uheldig
blikkenslager som jobbet på kirketaket denne
høstdagen i 1979. Han skulle gjøre nødvendige
reparasjoner på taket, da det tok fyr i gammelt løv
som hadde samlet seg under platene og i takrenna
der han jobbet. Kun ytterveggene i stein sto igjen. Blant annet gikk
fresko- og glassmalerier av Emanuel Vigeland tapt.
5 år senere stod Kirka klar igjen til bruk. Kirkeskipet er kuttet på midten
med alteret midt i rommet, og koret er gjort om
til en menighetssal med plass til 200 mennesker.
Kirken har fått nytt glassmaleri av Håkon
Bleken og en frise av Emanuel Vigeland.
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Ellers kunne man lese om diverse husbranner på Vålerenga. Med tanke
på at det er så mye trehusbebyggelses og husene står tett er det et under
at mere ikke har gått tapt i en stor brannbrann eller to. All honnør til
Oslo Brannvesen og andre som har stoppa mange en gårdsbrann i trange
rom som er vanskelig å komme til.
Figurtekst

Brannbil på utsiden tilhørende
Brannmuseumet i Oslo

Hjelmen til utstilleren

Brannbiler i miniatyr til utstilleren
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Vellykket DRAFNIA 2016
Tekst og foto: Jarle Teigøy

Det var godt oppmøte på DRAFNIA 2016 som Drammens FilatelistKlubb holdt i forbindelse med sitt 90. årsjubileum.
Det var flere av våre medlemmer som var tilstede 11. - 13. november og
tre av oss hadde også eksponater på den regionale frimerkeutstillingen.
Vår frimerkehandler Geir Brunsæl kunne fortelle om mange positive
mennesker og god handel. Det var god spredning på temaer og samlinger
som flere hundre besøkende kunne få med seg. Utstillingsvinneren var i
Litteraturklassen. "Post- og stempelhistorie fra Nordhordaland" fikk
Norsk Filatelistforbunds ærespris med sine 87 poeng. 14 forgylte sølv, 4
store sølv, 9 sølv, 4 forsølvet bronse og 1 bronsemedalje ble utdelt.
De tre utstillerne fra Sentrum
Filatelistklubb. Fra venstre:
Jarle Teigøy (Djeveløya og
straffefengslene i Fransk Guyana og
Cayenne), Kjell Vinje (Den Spanske
Borgerkrigen) og Tryggve Johansen
(Fotball VM 1958).
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Fakkelstaffeten
Redaksjonen er interessert i informasjon om plakaten under fra
Fakkelstaffeten i Buskerud. Informasjon kan sendes redaksjonen.
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Stor klubbaften 1. desember
Tekst og foto: Jarle Teigøy

Det ble en kveld med stor bravur. Klubben hadde bursdag, vårt
æresmedlem fikk overrakt gave og ikke minst ble det premiere på
vårt nye auksjonskonsept. Hele 31 medlemmer møtte opp for å
overvære denne klubbaften hvor vi hadde så mye på programmet.

Det hele begynte med at vårt
æresmedlem Jan Sørensen fikk
overlevert et flott glassfat som et
bevis for sitt store arbeid for klubben
siden han ble medlem i 1986. Han
ble som vi husker utnevnt til
æresmedlem på årsmøtet i mars etter
å ha innehatt formannsklubba i 13 år.
Pene ord fra både styreleder og Jan
ble etterfulgt av tidenes første
innlevererauksjon.
Auksjonsgruppa har i år arbeidet med å få
fornyet seg. 10-kronersauksjonene er borte
etter at vi nå har solgt ut tidligere
innleverte objekter. Den nye auksjonstypen
heter innleverer-auksjon og hadde denne
torsdagen sin dåp. Omtrent 90 objekter ble
lagt frem da auksjonarius Tor Brenhoel
svingte klubba, etter at 11 innleverere
hadde meldt sin interesse.
Det var muligheter for å innlevere opptil 10 objekter pr. person. Neste
innlevererauksjon blir for øvrig torsdag 5. januar.
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Kveldsmøtet ble
avsluttet med
marsipankake og kaffe
siden klubben denne
dagen fylte 86. år. Til
slutt gikk de som hadde
lyst til Carl-Bernerkjelleren, som har blitt
vårt nye samlingssted
etter lysslukking i
kirken.

Rotekasseauksjon
22. september hadde også klubben sin første rotekasseauksjon. Her ble
det innlevert 14 objekter og samtlige lotter ble solgt. Omsetningen var
kr. 2.800,- og det var mange høye tilslag. Det er meningen at dette skal
arrangeres en gang i halvåret.
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OL og sportsmesse i Gøteborg
Tekst og foto: Per Helmer Skaali

23. til 25. mai ble "2016 World
Olympic Collectors Fair” holdt i
Gøteborgs sportsmuseum. Arrangører
var Gøteborgs Sports Museum i
samarbeid med «Culture and Olympic
Heritage Commission» og
«AICO - International Association of Olympic Collectors”.
Det holdes flere OL og sportsmesser hvert år.
AICO arrangerte sin generalforsamling på
lørdagen. På messen kan samlere og andre
møtes for å bytte og å selge filatelistisk
materiale, medaljer, merker, fakler, pins og
annet relevant materiale. Det var ca. 40 - 50
utstillere fra 21 land, som fikk boltre seg i en
hall tilsvarende 1 1/2 håndballbanes størrelse.
Fra Norge var det utstillere fra Oslo Pin Club og
NOSF. Nederst satt det 15 tidligere OL vinnere
(vinnere av alle medaljevalører) som signerte
egne kort med deres portrett (fordelt over 3
dager) og i bakgrunnen ser man deres idretter. Ved inngangen var
det 12 rammer med sports filateli og postkort.
Jeg var der kun på
fredagen, og brukte lørdag
og søndag til andre ting.
Fredag kveld var
det en 2 timers
sightseeing-tur i Gøteborg
hvor vi fikk se Nya Ullevi
og de andre
sportsarenaene i Gøteborg.
Bildene er fra hallen, et utstillingsbord og fra Kviberg.
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Litt om 2 av de som satt og signerte på fredagen

Magnus "Slangen" Wislander tok
OL 3 sølv i håndball for Sydney
2000, Atlanta 1996 og Barcelona
1992. I tillegg kommer det 2 VM
gull, 2 VM sølv og 2 VM
bronser. Wislander landslagsdebuterte mot Sovjetunionen i
1985. Hans rike karriere ble
avsluttet med EM i Slovenia i
2005.
"Slangen" spilte 384 landskamper for Sverige og gjorde 1 185 mål. Han
holdt seg til 2 klubber i sin aktive karriere, Redbergslids IK i Sverige og
THW Kiel i Tyskland. Blant annet vant han Europacupen med Kiel en
gang. I dag er han trener for Redbergslids IK og er ekspertkommentator
for SVT radiosporten.

William Thoresson deltok i 4 OL i
grenen gymnastikk. I Helsinki
1952 tok han gull i frittstående
med poengsummen 19,15. En
steinhard satsing med 20 timer
trening i uka over flere måneder ga
uttelling. I Melbourne 1956 fikk
han OL sølv i samme gren. Han
avsluttet programmet nærmest
feilfritt, helt til siste volt nedslag. Det ble litt haltede, og kanskje gullet
forsvant der. Thoresson fikk 0,1 poeng lavere enn russeren Valentin
Muratov som vant. Han har VM bronse i frittstående fra 1957 og diverse
EM (gull i frittstående i 57, gul i hopp i 59, sølv i frittstående i 59,
bronse i hopp 57 og 61) og flere svenske mesterskap. William
Thoresson ble medlem i International Gymnastics Hall of Fame i 2001.
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Møteplan januar – april 2017
Januar

Februar

Mars

April

05
12
19
26
02
09
16
23
02
09
16
23
30
06
20
27

Klubbmøte m/ innleverer auksjon
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte
Klubbmøte m/ innleverer auksjon
Klubbmøte
Foredrag – «Djeveløya» med Jarle Teigøy
Klubbmøte – Siste frist for innsendelse av forslag
til styret og innlevering til storauksjon
Klubbmøte m/ innleverer auksjon
Klubbmøte
Klubbmøte
Årsmøte
Klubbmøte m/ storauksjon
Klubbmøte m/ innleverer auksjon
Klubbmøte
Klubbmøte

Styret forbeholder seg retten til å gjøre endringer.
Det er auksjoner på klubbmøtene. På møtene som er 2 uker før innleveringsauksjoner
vil det bli utlevert lister til de som ønsker å selge på innleverer auksjon.
Medlemskontingent 2017
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 4 nummer i 2017 kr 120,-.
Bankkonto for FF:
1503.38.45631
Kontakt oss på e-post:
For mer informasjon:
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sentrumfk@gmail.com
http://www.sentrumfilatelistklubb.com/
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Retur adresse:
Sentrum Filatelistklubb
Postboks 614 Sentrum
0106 Oslo
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