DE UTSTILTE EKSPONATER – REGIONAL
TRADISJONELL FILATELI

277 Øistein Bøe
Gold Coast Queen Victoria
Bergen Filatelist-Klub The British colony Gold Coast (Ghana from independence
in 1957) issued their first stamps in 1874. The first 36
stamps bear the well-known portrait of Queen Victoria.
In addition there are four postal stationeries.
This exhibit presents the Queen Victoria issues.
The different issues are shown including color varieties,
examples of bisects and postal use on letters.
278-280 Brit Gullvåg
Nordenfjeldske
Filatelistforening

CEPT - felles motiv

281-283 Per Arne Holmberg Tyskland. Saar-området
På grunn av sin beliggenhet ved den fransk-tyske grensen i
Nordenfjeldske
Filatelistforening
sør har det opp gjennom historien vært stadige konflikter
mellom Frankrike og Tyskland over Saar. Hovedårsaken er
områdets meget gode forutsetninger for tungindustri. Under
det Tyske keiserrikets tid tilhørte Saar delvis Preussens
Rheinprovinz og delvis Bayern (Pfalz). Saar har hatt i alt 9
forskjellige frimerkeregimer avhengig av den politiske situasjonen og hvem som hadde makten i området. I samlingen
er hovedvekten lagt på de tre tidsperiodene hvor Saar
hadde egne frimerker, mens de øvrige seks tidsperiodene
er representert med noen få av de frimerker som først ble
utgitt i disse tidsperiodene. Samlingen innledes med en kort
oversikt over Saars historie i frimerketiden og et kart over
området. Det finnes også historiske opplysninger på en del
av de enkelte ark.
284-287 Trygve Karlsen
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Danmark 1851 -1947
Samlingen er en katalogsamling som viser de ordinære
danske merker fra utgivelsen av det første – 4 RBS i 1851–
og frem til og med frimerket som ble utgitt til 100 året for
opprettelsen av Carlsberg Bryggeriene.
I oppbyggingen er det lagt mer vekt på å gjøre samlingen
publikumsvennlig enn på den filatelistiske behandling.
Ulike tagginger, vannmerker, trykninger og varianter er der
for utelatt til fordel for litt historisk bakgrunn for frimerkeutgivelsene. Samlingen er søkt utvidet med brev og
forsendelser som viser bruken av frimerkene.

288 Odd Harald
Varianter på 1 kr Haakon 1946 - NK 350
Johannessen
Eksponatet viser varianter på NK 350 med
Troms Filatelistklubb arkposisjonering, samt noen av variantene
brukt på forsendelser.
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289-291 Trygve Karlsen
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Estland 1918-1940
Samlingen omfatter de frimerker som ble utgitt i Estland
fra opprettelsen av en egen Estisk rikspost fra 19. novem
ber 1918 og frem til juni 1940 da Estland ble okkupert av
Sovjetunionen. Eksponatet omfatter hovednumrene i
V. Eichental: “Illustrierter Spezial-Katalog Estland”
utvidet med endel frankerte forsendelser

292-294 Jon Klemetsen
Norge i min levetid, de første 60 åra
Bergen Filatelist-Klub Samlingen viser objekter fra de første 60 åra etter 1946,
altså fram til 2006. Noen av objektene har tilknytning til
meg som person, men langt fra alle. Det viste illustrerer
på mange måter hvordan landet vårt har utviklet seg fra
«nøktern optimisme» i etterkrigstida til det som kanskje
kan kalles «overflødighetshornet» i de siste tiårene.
295-298 Odd Arve
Kvinnesland
Farsund
Filatelistforening
299 Erik Chr Martens
Stavanger
Filatelist-Klub

Herm Island 1949-1969
Samlingens mål er å fortelle historien om “lokalfrimerkene”
fra øya Herm utenfor Guernsey i perioden 1949-69. Bakgrunnen for utgavene, utgitte frimerker, FDC’s, frimerkehefter, proofs m.v. og bruken av merkene på postkort og brev.
Propagandafrimerker med tilleggsverdi 1941-1944
Eksponatet viser propagandafrimerker med tilleggsverdi,
utgitt 1941-1944, som ble ulovlig til frankering 15. mai
1945. Merkene ble utgitt med tillatelse fra okkupasjonsmakten og hadde stor propaganaverdi. Utgivelsene hadde
klare mål om å presentere den “nye” tid i Norge og å gå
okkupasjonspartenes ærend.

300-301 Sverre Viddal
Centraltrykkeriets 1893-94 NK 56-58
Bergen Filatelist-Klub En samling under oppbygging. Inneholder tradisjonell filateli
med enkelt merker, typer, vm.st. varianter, striper og blokker
samt oppgraveringer. I tillegg mange postale objekter i brevs
form, innenlands som utenlands. Kuriosa er også medtatt.
302-304 Louise Lindblom Sveriges Kortbrev 1889-1921
Bergen
Eksponatet visar svenska helsaker av typen kortbrev,
Filatelist-Klub
från första utgivning år 1889 till och med 1922

POSTHISTORIE
305-308 Walther Hakkebo
Nordenfjeldske
Filatelistforening
309 Steinar Furunes
Stjørdal
Frimerkeklubb

Posten i Frøya kommune - fram til tidlig 70-tallet
Tar for meg alle poststeder (i alt 30)
som har vært i kommunen
Parcel Post Labels fra Sunderland og underpostkontor
PP Label kom på 1880-tallet. I stedet for følgebrev var det
en seddel med avsenders adresse og stempel med dato
som var lesbar. Deretter ble det satt på pakken. Frimerker
ble satt på pakken eller seddelen. Brukt til ca 1920.
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310 Trygve Karlsen
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Mine første FDC - ung samlerglede
Dette eksponatet inneholder et utvalg av de førstedagsbrev jeg samlet de første årene som organisert samler.
Hensikten er et forsøk på å formidle den samlerglede
disse - nå etterhvert så utskjelte - førstedagsbrevene
ga meg den gangen, og som jeg fortsatt husker
meget godt nå - mer enn 50 år senere.

311-317 Steinar Furunes
Stjørdal
Frimerkeklubb

Sunderland fra ca 1770 til Victoria og Edward VII
Hjemstedssamling fra hjembyen til kona mi. Samlingen
starter med de første stemplene og omfatter også portosystem, portotakster, første andre enhetsporto, frimerker
fra 1840 og underpostkontor.

318-320 Audun Hanstveit
Bergen
Filatelist-Klub

Heimstadsamling frå Osterøy
Føremålet med eksponatet er å syna utviklinga av poststadane og stempla nytta av posten på Osterøy.
Det startar med oppretting av det fyrste postopneriet på
øya i Haus   og fylgjer utviklinga fram om lag 1970.

321-323 Steinar Furunes
Stjørdal
Frimerkeklubb

County Durham Squared Circles
Squared Circles, firkantstempler, er rundstempel som har
fått fire hjørner for bedre å makulere frimerket.
Det lille grevskapet hadde bare 6 poststeder med dette
eksperimentet fra 1880-årene til 1907/8.

324-331 Johan M
Gulbrandsen
Kristiansand
Filatelistklubb

Die deutcshe Inflation
Eksponatet er del av en større samling tysk inflasjon
1914-23. Her vises årgang 1923. Det er lagt vekt på å
vise alle vanlige portotyper i alle ulike perioder av året,
uvanlig frankatur, etc.

332 Audun Hanstveit
		 Bergen
Filatelist-Klub

Stempel og posthistorie kring
Postkupeekspedisjon PKXP nr 2
Jernbanekupestemplet PKXP 2 var nytta på jernbanestrekninga som gjekk til Malmø, og seinare København.
Mykje av utlandsposten gjekk med denne postkupeen,
og soleis hadde den stor betydning for det postale
sambandet mellom Sverige og Europa. Føremålet er å
visa element av den postale utviklinga både når det gjeld
stempla som vart nytta, og når det gjeld post som vart
handsame av denne postkuperuta.

333-336 Helge Kringtrø
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Meråker - post fra, til og gjennom
Samlingen legger vekt på å vise utviklingen av postgangen fra Meråker kommune  og utviklingen av de forskjellige
poststedene der fram til ca. 1980. Post av spesiell
betydning sendt til Meråker er tatt med. En stor post
mengde ble sendt gjennom Meråker på Meråkerbanen
og dette vises med utviklingen av Meråkerbanens
postekspedeisjon.
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337-342 Nils Ingvar Laiti
Vadsø
Filatelistklubb

343 Ole Christian
Kjekshus
Hønefoss
Filatelistklubb

Posten i Tana og Varanger
Eksponatet viser posten i Tana og Varanger fra rundt
1850 til rundt 1960. Bygd opp som en hjemstedssamling
og belyser utviklingen av de forskjellige poststeder og
postruter i området.
Året rundt med Posten Norge
Alle frimerker som settes på brev skal datostemples.
Datoen er fortsatt viktig i mange sammenhenger. Men
kan vi stole på datostemplet? Denne samlingen viser
ulike datostempler fra året 2014. De aller fleste av disse
stempelavtrykkene er ikke i den vanlige kalenderen. To
eksempler som vises er 91. januar 2014 og 93. desember
2014. Mange av disse uvanlige datostemplene er også
avbildet på bloggen med web – adressen
http://stamps2u.blogspot.no/

344-347 Ian Reed
Nordenfjeldske
Filatelistforening

The Postage meters of Norway to 1960
This exhibit aims to show the different machines used in
Norway up to 1960, and changes in the lay-out of the
impressions made by the machines. In addition machines
used for special purposes by the post office and the
government are shown.

348-353 Geir Vikan
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Posthistorie Stjørdal
Samlingen viser utviklingen av posten i nåværende
Stjørdal kommune, fra siste del av 1700-tallet fram mot
år 2000. Kommunen har hatt mange postkontor,
poståpneri og brevhus og eksponatet dokumenterer bruk
av disse. Posten har gått med postbud, jernbane, båt
og fly, de har alle satt sine spor.
Militærets virksomhet er også synlig på postale objekt.
Samlingen viser også postgangen til og fra kommunen.
Jeg velger en geografisk inndeling av eksponatet sortert
etter de 4 opprinnelige herredene Skatval, Lånke, Hegra
og Stjørdal. Videre kommer postgangen med båt, tog
og fly. Til slutt vises postale spor fra den militære
aktivitet i dalføret.

354-358 Torgeir Nordal
Vest-Telemark
frimerkeog myntklubb

Heimstadsamling Nissedal
Viser frimerke, stempel, poskort, brev, heilsaker mm. frå
postkontor og stader innan Nissedal kommune frå starten
i 1857 til i dag.

359-361 Hans Ludvig
Olsen
Namsos
Frimerkeklubb

Posten i Namdalen 1850-1930
Samlingen viser post som har gått i postrutene i Indre
Namdal. Poststedene langs rutene presenteres.
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362-364 Ivar Pedersen
Nordenfjeldske
Filatelistforening

De valor variable (ATM) de Espana
En ukjent historie for mange om Spanias
bruk av alternative frimerker

365-366 Wojciech
Kauczynski
Nordenfjeldske
Filatelistforening

History of the post in East Silesia (SO)
The completed history of East Silesia (SO) has strongly
influenced the post history in this region. Presented philatelic items represent many different periods and include
stamps from seven neightbouring countries used in this
region.

367-371 Ivar Pedersen
Nordenfjeldske
Filatelistforening

The wordwide history of Frama
En fortelling om hvordan et firma i Sveits i 1975 fikk
38 land rundt om i verden til å ta i bruk sin oppfinnelse:
“Det å få laget et “frimerke” i en automat”.

372-377

Posten i Nærøy Kommune
Samlingen gir et bilde av Nærøy kommunes poststeder
fra dampkipsposten med Nordlands Postkontor i Ottersøy
fra 1850 via de mange postkontor, poståpnerier og brevhus fram til år 2000. Det er lagt vekt på poststempler som
er brukt på poststedene i denne perioden. Det har vært
29 poststeder i kommunen og samlingen viser stempel
fra 27 av dem.

Louis Øvereng
Ytre Namdal
Frimerkeklubb

MOTIVKLASSE
378-380

Geir Aune
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Sjøfartens utvikling og sjøverts oppdagelser
Samlingen viser seilskipenes utvikling fra enkle kanoer
og fram til store stålskip i siste halvdel av 1800 - tallet,
samt sjøbaserte oppdagelsesreiser.

381-384

Steinar Barstad
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Verdens fugler
En del av samlingen “Verdens fugler”

385 Bjørn Gunnar
		 Solaas
Kristiansand
Filatelistklubb

Sjøveien til India - Tidsskille og
overgang til den nye tid
Portugals oversjøiske ekspansjon fra begynnelsen av
1400-tallet frem til etableringen av “Estado da India”.

ÅPEN KLASSE
386-390

Håkon Edvardsen Norske Fjell
Oslo Filatelistklubb Vi følger menneskenes tilpassing til fjellets fredfylte, men
også stormende omkastninger. Fra landet ble til og vi utviklet vår sivilisasjon, og fra “matauke” til aktiv fritidssyssel.

391-394

Steinar Barstad
Nordenfjeldske
Filatelistforening

395-398 Steinar Barstad
		 Nordenfjeldske
Filatelistforening

Flyets historie
Flyets historie
Jernbanen i Norge
fra Hovedbanen til Nordlandsbanen
Jernbane i Norge fra Hovedbanen til Meråkerbanen.
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399-402

Steinar Barstad
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Walt Disneys verden
Walt Disneys verden

POSTKORTKLASSE
403

Brit Gullvåg
Nordenfjeldske
Filatelistforening

I got my kick
På to hjul gjennom USA - fra Los Angeles til Chicago langs Route 66 - fortalt med postkort.

404

Walther Hakkebo
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Titran. Mitt hjemsted. Fram til 1960-tallet
Forteller om mitt hjemsted med postkort og tekst.

405

Arvid Løhre
Skedsmo
Frimerkeklubb

Lillestrøm-calypso
En sorgmunter “hyllest” til Lillestrøm,
illustrert med postkort.

406

Ole Georg Nordli
Nordenfjeldske
Filatelistforening

Firmakort
Reklamepostkort har vært utgitt fra tidlig på 1900-tallet for
å reklamere for bedriften selv eller bedriftens produkter.
Reklamekort utgis også i dag – ofte i form av gratis kort
som ikke sendes i posten, men deles ut som reklame.
Jeg viser her et utplukk fra min samling av reklamepostkort fra Trondheim . Viser her reklame for kino, banker,
fabrikker, hoteller, kafer, forretninger etc
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