OVERSIKT OVER UTSTILTE SAMLINGER.

INVITERT SAMLING
Ramme:

1

Jan Lauridsen

Vardø Frimerkeklubb

Russia via Vardø
Eksponatet viser postgangen mellom Russland og Vardø – den såkalte Pomorposten –
knyttet til dampskipsforbindelsen mellom Vardø og Archangelsk i perioden 1876 – 1920tallet. Samlingen ble sist vist på den internasjonale utstillingen NEW YORK 2016.09.01.

TRADISJONELL FILATELI
2-4

Rolv Birger Johannessen

Bergen Filatelistklubb

Spesialsamling NK 76
Fra Christian Holterman Knudsens produksjon 1898/1919 – 1909

5-8

Trygve Karlsen

Nordenfjeldske Filatelisklubb

Danmark 1851 - 1947
Samlingen er en utvidet katalogsamling som viser de ordinære danske frimerker fra
utgivelsen av 4 RBS i 1851 og frem til og med frimerket til markeringen av 100-året for
opprettelsen av Carlsberg Bryggeriene.

Avis
Berlingske

-

Tillæg
politiske

til

den
og

Avertissements-Tidende
24.
Desember
1872,
adressert
til
Amthuset i Svendborg, frankert med
2 sk. grå/blå, annullert med nr.stempel
1
(København)
og
sidestemplet
KJØBENHAVN
K.B.
3/1.
Ankomststemplet SVENDBORG 4/1.
Trykksakporto: 2 sk. (0-250 gram,
01.04.1871 - 31.12.1874)

Ramme:

9-12

Yngve Lundblad

Troms Filatelistklubb

Island 1949 - 1974
Samlingen tar for seg frimerkene utgitt på Island etter at landet ble republikk i 1949.

POSTHISTORISKE EKSPONAT
13-16

Odd Arve Kvinnesland

Farsund Filatelist Forening

Finnmark, Skipspostekspedisjoner ca. 1868 til ca. 1963
Eksponatet

viser

den

store

betydningen

som

skipsekspedisjonene

hadde

for

posttransporten på kysten av Finnmark i perioden. Gjennom brev og ulike postale
dokumenter.

Brevkort

sendt

fra

den

første

postekspeditøren på Tanaruten.
Den første postekspeditøren som ble
ansatt på Tanaruten var Knut Berge. I min
samling
«Finnmark,
Skipspostekspedisjoner» et brevkort som
er sendt av Knut Berge. Kortet er
avstemplet med SL- stempelet til
«Tanaruten» 5. januar 1911 ombord i D/S
Tanahorn og adressert til «Politisekretær
Andreas Kjær» i Kristiansand. Teksten er
som følger: «Du faa ha et rigtig godt
nyttaar. Har været ansat her i en længre
lokalrute i Østfinmarken fra 1.st august,
men kan netop ikke sige, jeg er saa
begeistret for det. Gad vide hvordan du tullet og radlet i forløbne sommer! Send mig nogle ord her udlændigheden
snart. Hilsen Kanuttus Montanus» Underskriften tyder på en viss humor trass at han ikke er begeistret for
tjenesten på «Tanaruten», «Montanus» er latin for «Berg». Han var ansatt ved «Tanaruten» fra 1. august 1910
til 1. september 1912.

17-21

Odd Arve Kvinnesland

Farsund Filatelist Forening

Hurtigruten 1932 - 1983
Eksponatet viser den store betydningen den siste postekspedisjonen i Norge på ruten
Bergen-Kirkenes-Bergen ("Hurtigruten") hadde for posttransporten. Hovedvekten i det
viste eksponatet er postekspedisjonen "Trondheim-Kirkenes", og stemplene utlevert før
1945.

Ramme:

22-26 Hallvard Slettebø

Stavanger Filatelist-Klub

Norway in America
En studie av "norske" postkontor i USA: Norske stedsnavn, oppkalt etter eller navngitt av
norske innvandrere, eller med annen tilknytning til Norge.

27

Are Døvle

Vadsø Filatelistklubb

Posten i Tromsø fram til 1866
Eksponatet Posten i Tromsø fram til 1866 viser de første hovedpostrutene til og fra
Tromsø, samt poststemplene som ble brukt i kjøbstaden mens den var en del av Finmarken
Amt.

28-32 Are Døvle

Vadsø Filatelistklubb

Posten i Finnmark fra rundt 1880 til 1940
Eksponatet viser post sendt med Hurtigruten som begynte å seile til Finnmark i 1893, og
alle lokale skipspostruter som korrespondrte med denne. Videre vises det postutviklingen
i kjøbstadene, utvalgte brevhus og poståpnerier i Finnmark, post sendt med
mellomriksruten over Utsjoki, og til slutt den første luftposten til Finnmark.

Ramme:

33-40 Nils Ingvar Laiti

Vadsø Filatelistklubb

Posten i Tana og Varanger
Eksponatet viser posten i Tana og Varanger fra rundt 1850 til slutten av 1950 og tidlig
1960 tallet. Eksponatet er bygd opp som en hjemstedssamling og belyser utviklingen av de
forskjellige poststeder og postruter i området.
Kongelig Tjeneste "K.T."
fra Tromsøe datert 14.
april 1846 til Vadsø.
Brevet er kartert som
nr.139 fra Tromsøe og
sendt med D/S "Prinds
Gustav" til Alten hvor den
er omkartert so nr. 20 og
sendt videre over vidda til
Vadsø.

41

Jan Lauridsen

Vardø Frimerkeklubb

Finnmark på Turistmerker
Eksponatet viser stempler fra Finnmark på Turistmerker (NK 218/221) i perioden 1938 til
1945.

42

Jan Lauridsen

Vardø Frimerkeklubb

Petsamo 1920 - 1944
Eksponatet viser noe av posthistorien til Petsamo. Petsamo var tidligere en del av Russland,
men Russland måtte avstå området til Finland etter 1. verdenskrig etter forhandlingene i
Dorpat. Finland fikk dermed tilgang til en isfri havn og utviklet området på flere områder
i perioden. Russland tok tilbake området i 1944 etter 2. verdenskrig.

43-47 Jan Lauridsen

Vardø Frimerkeklubb

Vardø – posthistorien 1850 - 1950
Eksponatet viser posthistorien tilknyttet Vardø Postkontor gjennom hundre år - fra rundt
1850 til rundt 1950. Eksponatet viser postgangen til og fra Vardø, samt post til og fra
poståpneriene som var underlagt Vardø postkontor.

Ramme:

48-51 Walther Hakkebo

Sandnes Frimerkeklubb

Posten i Frøya kommune - fram til tidlig 70-tallet
Tar for meg alle poststedene (i alt 30) som har vært i kommunen og viser den
posthistoriske utviklingen.

52

Erik Martens

Stavanger Filatelist-Klub

MOT LYSERE TIDER. Propagandafrimerker med tilleggsverdi 1941 - 1944
Med godkjennelse av den tyske okkupasjonsmakten ble det utgitt en rekke frimerker av
stor propagandaverdi. Eksponatet viser de frimerker med tilleggsverdi som ble ulovlig til
frankering 15. mai 1945.

53-56 Geir Lunde

Karmøy Frimerkeklubb

Norske offiserer i tysk fangenskap 1942 - 1945
Eksponatet viser post til/fra de norske offiserene som satt i tysk fangenskap i leirene
SCHOkKEN GRUNE beiLISSA, SCHILDBERG og LUCKENWALDE i perioden februar 1942
– april 1945.

57

Trygve Karlsen

Nordenfjeldske Filatelistklubb

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
etter hvert så utskjelte - førstedagsbrevene ga meg den gangen, og som jeg fortsatt
husker meget godt nå - mer enn 50 år senere.
NK
540-541
14.
september 1963 - Europa
III Europeisk konferanse
for

post
og
telekommunikasjoner
(CEPT). Brevporto: 50 øre
(01.07.1962-16.11.1964)
+
rek.
avgift:
90
øre
(01.04.1959 - 01.01.1967).
Brevet er korrekt frankert.

MOTIVEKSPONAT
Ramme:

58

Steinar Borch Jensen

Vardø Frimerkeklubb

Russisk polarfilateli
Viser russiske frimerker utgitt med tema polarfilateli som viser russisk/Sovjetisk polare
aktiviteter.

ÅPEN KLASSE
59-64 Kai Egil Evjen

Vardø Frimerkeklubb

OL-filateli
Olympiske filatelistiske objekter i perioden 1896 – 1952 med hovedvekt på frimerker,
brev, stempler, FDCer, REK-brev, helsaker, konvolutter, hefter, postkort og billetter.
Objektene er utgivelser fra arrangør nasjoner og inkluderer utgivelser brukt i deres
protektorater/kolonier. I tillegg objekter fra den første Olympiske kongress i 1925 samt
objekter fra to tyske fangeleirer i Polen - GROSS-BORN og WOLDENBERG, som
arrangerte olympiske leker inkludert et sosialt program med frimerkeutgivelser.

65-67 Kai Egil Evjen

Vardø Frimerkeklubb

Venuspassasjer
Venus-passasjer på filatelistiske objekter - personer og steder som har vært viktige i
forbindelse med bestemmelsen av avstander i verdensrommet samt objekter fra 2004 og
2012 passasjene. Eksponatet tar utgangspunkt i observasjonen fra Vardø i 1769 og ender
i 2012 observasjonen fra Vardø.

POSTKORT
Ramme:

68

Tryggve Johansen

Sentrum Filatelistklubb

Fotball VM i Sverige 8 - 29 juni 1958
Postkort utgitt i forbindelse med de ulike kampene under mesterskapet.

69

Ole Georg Nordli

Nordenfjeldske Filatelistklubb

Reklamekort fra Trondheim
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.

70

Walther Hakkebo

Sandnes Frimerkeklubb

Titran, mitt hjemsted - fram til 1960-tallet
Viser med tekst og postkort fra 1905 til 60-tallet fiskeværet TITRAN.

71-73 Martin Pedersen

Vadsø Filatelistklubb

Vi besøker fem små "byer" i Vesterålen
Postkort fra 5 steder i Vesterålen. Henholdsvis: Andenes, Risøyhamn, Sortland,
Stokmarknes og Melbo i tidsrommet ca 1900-1960.

Ramme:

74-78 Ferdinand Eines

Vadsø Filatelistklubb

Finnmark på postkort - før 1940
Eksponatet ønsker å vise postkort fra alle dagens kommuner i Finnmark, både byene og de
små plassene som i dag er fraflyttet eller ikke ble bygget opp etter krigen. Eksponatet
legges opp som en rundreise med start i vest med Lopphavet og langs kysten opp til SørVaranger og videre til kommunene i indre Finnmark.

UTENFOR KONKURRANSE
79-80 Medlemmer

Vardø Frimerkeklubb

Postkort fra Vardø
Utdrag fra en samling med postkort fra Vardø og omegn.

VARDØ FRIMERKEKLUBB.
Vil du vite mer oss, så finner du oss her:
Vardø Frimerkeklubb: www.vardofk.org
Posthistorie og postkort fra Vardø: www.posthistorie.org
Facebook: Vardø Frimerkeklubb

