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Redaktøren har ordet: 
 

Om å samle Norge 
 

Det tok sin tid, og hindringene var mange, 
før vi fikk sendt ut det første nr. av Nye 
Frimerke Forum. Vi håper at alle hadde et 
eksemplar i hånden før jul. I bladet som 
også ble sendt til en del som ikke er 
medlemmer i klubben, var det et tilbud om 
et abonnement på 2014- årgangen, som ser 
ut til å ha vakt interesse. I skrivende stund 
er det allerede kommet 30 nye abonnenter. 

Mellom en del ros ble det også litt ris for 
det første nummer av bladet. Et par lesere 
synes det var for lite stoff om norske 
frimerker. Greit nok, i Sentrum er ikke 
første valget norske frimerker, men det er jo 
ikke alle som er på møtene heller. Jeg er 
ingen aktiv Norges samler, selv om jeg 
egentlig hadde muligheten til å bli det.  Jeg 
startet tidlig med å samle frimerker, 
interessen ble vekket da jeg begynte på 
skolen, det var flere som drev litt med 
frimerker, og da samlet vi mest Norge. 
Norske merker fikk vi av familie og venner 
av familien, og vi så dem på brev stadig 
vekk. Den egentlige starten kom da jeg fikk 
bursdagspresang på min 7 års dag. Det må 
bl.a. ha vært en pose med minst 100 merker. 
Etter en tid også et Norgesalbum, det lille 
grønne som mange eldre samlere sikkert 
husker. Drømmen den gang var selvfølgelig 
å få et fullt album.  Jeg kan huske at jeg la i 
vei til en handler i Thv. Meyers gate 61. Det 
var en A. Jensen, som var svært grei og 
hjelpsom mot oss gutter. Jeg hadde på en 
eller annen måte fått kloa i en 50- øre som 
var prisen for et 4 skilling Oscar.  Til min 
sorg hadde han ikke dette merket løst, men 
hvis jeg ville dampe det av en konvolutt så 
skulle jeg få 10% i avslag!  Helt greit da 
kunne jeg jo finne fem andre frimerker i det 
skoeskelokket som gikk under navnet "ett-
øres-kassen". 
Mulig jeg skulle latt frimerket være på 
konvolutten, det var et flott merke med et 
helt og tydelig stempel "Hurdal". 
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Neste gang jeg heller ikke startet opp slik en god Norges samler skal gjøre i dag, var når det 
kom en ny frimerkeserie med tilleggsverdier. Selvfølgelig ikke å finne på brev. Også denne 
gang hadde jeg skaffet en liten slump penger og gikk på postkontoret. "Vil du ha dem 
stemplet?" sa den gråhårede i postluken, jeg nikket. "Da vil du vel ha dem stemplet slik som 
frimerkesamlerne da" sa damen. Da nikket jeg sikkert av stolthet minst tre ganger, og alle 
merkene fikk en liten rund ring nederst i hjørnet, ikke ødelagt av poststed og dato. Jeg 
skjønte jo lenge etterpå at jeg burde ha bedt henne om å kline til slik at motivet ville bli 
underordnet. Alle som ser disse merkene i samlingen min nå forteller at de er falske, så da 
ble jeg ikke stempelsamler heller. 
Siden jeg var så heldig at det ble utgitt nye frimerker på min syvårs dag, som jeg regner som 

den egentlige starten som 
frimerkesamler, så burde 
kanskje disse merkene blitt et 
spennende samleområde for 
meg når det gjaldt norske 
merker, men jeg falt liksom 
ikke for det heller. 

Om det var disse hendelsene 
som gjorde at jeg ikke ble den store samler av norske merker vet jeg ikke. Jeg kan ikke se 
annet enn at nyere merker gjør seg best med et lett hjørnestempel, og hvis man ønsker en 
stempelsamling så bruk passende merker. For eksempel er NK 1701 velegnet. (Husker du 
ikke hvilket merke det er? Slå opp i katalogen hvis du er interessert). Nåja, det var kanskje 
ikke helt pent sagt, men jeg synes i hvert fall at det er få merker som blir bedre ved et hel 
dekkende stempel. At vi har forskjellige oppfatninger av disse ting er jo veldig bra og noe av 
det som gjør frimerkesamling til en hobby for alle. 

Jeg viste disse tre konvoluttene til en venn, og min bemerkning 
var at ” det var vel ikke rart at utenlandske samlere ikke var så 
opptatt av norske merker når de fikk slike stempler”. Det var jo 
Posten selv som avsender med ikke helt spennende frankering, 
og totaloverkjøring med stempler. Min venn kastet et blikk på 
brevene og sa at det er synd brevene ikke er stemplet noe annet 
sted enn Oslo, da hadde det vært stor interesse.  Det er ikke 
mulig, sa jeg.  Jo da i dag er det bare stempler som samles, 
frimerker er ikke så spennende, og dette er tydelige stempler. Et 
spørsmål ligger i luften, hva vil etter hvert bli samlet? 

 

For å avrunde denne lille omtalen av Norge som frimerkeland, så kan vi ta en titt på et 
gammelt verdensalbum. 

 

 

Ikke direkte tiltalende motiver, og merkene ble jo heller ikke 
brukt av venner og kjente. 
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Flott ikke sant.  Utvendig mål er 11 x 17 cm. Bare litt større 
enn et postkort. Det var et verdens album, noen land og 
områder var så små eller uviktige at det var flere som måtte 
dele side. Det var 12 ruter på hver, og bare litt over 60 
sider. Hvis vi her ser hvordan Norge ble betraktet som 
frimerkeland så får vi en overraskelse. Norge på side 32 gir 
plass til et par bypost frimerker fra Throndhjem og Bergen. 
Ellers er det to muligheter til å sette inn posthornmerker.  
Hva så med de øvrige nordiske land? Vi må vel si at 
Danmark på side 30 er relativt bra beskrevet for den tidens 
samlere. Men på side 31 med Sverige presentert på åtte 
språk finner vi øverst Norge nr. 1 og et par norske bypost 
avbildinger. Blant noen tegninger bak i albumet er 
riktignok kong Oscar med, og her står det Schweden under. 
Dette var for lenge, lenge siden, men det var tydeligvis 
nokså ringe kunnskaper hos albumutgiverne den gang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Til slutt noen ord om vårens program, 
datoen for Hollandsk auksjon er fastsatt, 
og finnes et annet sted i bladet.  En annen 
aktivitet som alltid vekker interesse er 
byvandringene. Stedet denne våren blir 
trolig det nye museet for polarskuta 
"Gjøa". Kjenner vi Heinz rett har han nok 
flere spennende historier om den skuta på 
lager. I ventetiden kan vi kikke litt på dette 
gamle postkortet. (Se for øvrig omtale i 
forrige nummer av bladet, side 28.) 
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Kongeriket Polen 
del 2 

Av Trygve Naug 

I 1587 synes det som om rivaliseringen 
om Livland mellom Sverige og Polen 
skulle komme til opphør. Etter Stefans 
død velger riksdagen den svenske 
tronfølgeren, Zygmunt (Sigismund) til 
konge. Zygmunt 3. Wasa (konge 1587 - 
1632) er sønn av Gustav Vasas yngste 
sønn Johan 3. og Katarina, søster til 
Zygmunt 2. August.  Zygmunt er derfor 
arveberettiget både til Sveriges og Polens 

trone. Gjennom dette valget håper 
polakkene å få en forbundsfelle i Sverige, 
Den svenske krigsflåten vil kunne 
beskytte de polske byene ved 
østersjøkysten. 
Det skulle ikke gå slik, Zygmunt blir i 
Polen oppfattet som en treg og innesluttet 
person. Dessuten er han en fanatisk 
katolikk, som blir avskydd av en stor del 
av polakkene. I Sverige er heller ikke 
Zygmunt særlig populær. Brede lag av 
folket med Zygmunts onkel, hertug Karl 
I. i spissen nektet å akseptere en katolsk 
fanatiker på tronen. I stedet for et forbund 
mellom de to landene oppstår åpent 
fiendskap mellom den svenske og den 
polske grenen av vasaætten. I 1598 
beseirer hertug Karl Zygmunts polske 
hærstyrker, og året etter blir Zygmunt 
avsatt fra Sveriges trone. Hertug Karl blir 
kong Karl 9, (1550-!611) av Sverige i 
1599. Kampen om Livland varer ved. I 
1621 marsjerer Karls sønn, Gustav 2 
Adolf, inn i Livland. Han erobrer Riga og 
hele den prøyssiske kysten fram til 
Gdansk (Danzig). Men ikke Gdansk, som 
bekjenner seg til Zygmunt. I 1596 overtar 
Warszawa rollen som Polens hovedstad 
etter Krakow.  

Kong Zygmunt III Wasa (1566-1632). 
Monark i Polen Litauen 1587-1632 og konge 

av Sverige 1592-1599  (Malt av Claesz 
)Soutman) 

Kong Zygmunt til hest med hund på 
frimerke etter maleri av Rubens. Motivet 

er også brukt på et svensk frimerke. 
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Tiden etter Zygmunt, hans dristige sønn 
Wladyslaw 4., som går så altfor tidlig bort 
og Wladyslaws bror Jan (Johan) 2.  
Kazimmierz er preget av anarki og 
borgerkrig i Polen. Polen er et splittet 
folk. Først og fremst pågår en maktkamp 
mellom kongen og "folket". Men folket er 
begrenset til en eneste privilegert 
samfunnsklasse, adelen. Polens adel antas 
å omfatte rundt 1 million medlemmer av 
en total befolkning på 14 millioner 
innbyggere. Adelen bemektiger seg frihet 
i ekstrem grad. Til Polens store ulykke er 
"liberum veto" - retten til å nedlegge veto. 
Etter denne retten kan ethvert medlem av 
riksdagen stoppe en riks- dagsbeslutning. 
Og riksdagen sørger for å beskjære 
kongens makt. Resultatet er en svak 
sentralmakt og splittelse mellom 
folkegruppene som til syvende og sist 
fører til Polens oppløsning. 

Mens indre stridigheter pågår ser tyrkerne 
sin mulighet til å innvadere Polen. Med 

en hærstyrke på 275 000 mann beleirer 
tyrkerne Lemberg. Polen må avstå sin del 
av Ukraina til sultanen i 1672. (5 år 
tidligere 1667 tapte Polen den østlige 
delen av Ukraina, fram til elven Dnjepr til 
Russland.) 

Alt året etter gir den polske felt-herren 
Jan (Johan) Sobieski Polen oppreisning. 

Tyrkia blir tilført et 
følelig nederlag 
Samtidig baner 
begivenheten veien 
fram til den polske 
tronen for Sobieski.  
I 1674 blir Jan 3. 
Sobieski (1624-
1696) enstemmig 
valgt til Polens 
konge. Han 
fortsetter krigen 
mot tyrkerne og 

stanser islams fremmarsj i Europa for 
alltid. Mest berømt er han for befrielsen 
av Wien i 1683, hvor Jan 3. sammen med 
den østerrikske feltmarskalken, hertug 
Karl av Lothringen, vinner den store 
seieren over tyrkerne. Samme år vinner 
Jan 3. nok en seier som frigjør Ungarn fra 
tyrkerne. 
Jan 3. Sobieski redder kristenheten. De 
polske stridskreftene redder en av de 
maktene som i neste århundre skulle ta 
del i oppstykkingen av Polen. Sitt eget 
folk makter han ikke å redde. Som 
tidligere konger er han ensom i kampen 
mot adelen i riksdagen. 

Jan Sobieskis etterfølger er kurfyrste 
August av Sachsen. Det er ikke den 
tronfølgeren som polakkene selv ønsker. 
Riksdagen blir presset av Russland, 
Østerrike og Preussen til å velge 
kurfyrsten som polsk konge. 

Fredrik August fra det protestantiske 
Sachsen bekjenner seg  offentlig til den 
katolske  tro, og støttet av sine saksiske 
tropper og stormaktenes pårykk seirer han 
over sine konkurrenter. Han bestiger 
Polens trone under navnet August 2. i 
1697.  På grunn av sin kraftige fysikk er 
han kjent som August den sterke. August 

Jan Sobieski vinner slaget mot tyrkerne ved Wien i 

september 1683. (Maleri av Juliusz Kossak.) 

Jan III Sobieski malt 

av Jan Mateiko. 
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drømmer om å skape en sentral-europeisk 
makt ut av sitt rike Sachsen - Polen, men 
det forblir en drøm. Tvert imot går 
utviklingen en vei. Det er de tre maktene 
Russland, Østerrike og Preussen som blir 
de herskende maktene i denne del av 
verden. 

Før sin kroning hadde August den sterke 
gitt det polske folk løfte om å erobre 
Livland tilbake til Polen, Han trekker 
derfor Polen inn i den store nordiske krig, 
med katastrofale følger. Karl 12. 
gjennomfører flere seierrike felttog i 
Polen og setter Stanyslaw Leszczynski på 
tronen. Etter Karl 12.s nederlag mot Peter 
1. ved Poltava i 1709 lyktes det August - 
med russisk hjelp  - å gjenerobre Polens 
trone, Men fra nå av regjerer han på 
Russlands nåde, Den virkelige herskeren i 
Polen er nå Peter 1.  
I 1733 dør August den sterke, og de 
tradisjonelle valgstridighetene  tar til.  

Frankrikes tronkandidat er Stanyslaw 
Leszczynski. Østerrike og Russland stiller 
seg bak den avdøde kongens sønn, 
kurfyrst Fredrik August av Sachsen. Den 
polske riksdagen velger Stanyslaw. 
Russland svarer ved å sende tropper inn i 
Polen og setter August 3. på  tronen ( 
Konge 1734 - 1763 ) Russisk innflytelse 
blir stadig sterkere, og fullstendig anarki 
hersker i Polen under August den 3. 

I 1772 finner Polens første deling sted. 
Russland tar Hviterussland, kongeriket 
Preussen Vest Preussen, men uten Gdansk 
(Danzig) og Østerrike Galizia med 
Lemberg. 

Den franske revolusjon får sin etterfølger 
i Polen, dog i sterkt moderert omfang.  I 
mai 1791 får polske patrioter drevet 
igjennom en ny forfatning.  Avgjørende  

 
endringer i den nye forfatningen er:                                                         
- arvelig polsk kongedømme 
- "liberum veto" - retten oppheves 
- adelens skattefrihet avskaffes 

Hensikten med endringene er å skape 
grunnlaget for en levedyktig polsk stat.  
Men Katarina 2. av Russland har fått den 
franske revulosjon i vrangstrupen, og 
noen østeuropeisk revulosjon vil hun ikke 
vite av. 
Året etter den nye forfatningen er vedtatt 
rykker russiske tropper inn i Polen. Og i 
1793 gjennomføres Polens andre deling 
av Russland og Preussen. Russland tar 
store områder i øst, og Preussen tar de 
polske områdene som skiller Vest - 
Preussen fra Schlesien samt Gdansk 
(Danzig). 

Tadeusz Kosciuszko (1746-1817) reiste etter sin 

militærutdannelse i Warszawa til USA hvor han 

deltok i uavhengighetskrigen (over) på 

Washingtons side som oberst. Han avanserte til 

brigadegeneral før han reiste tilbake til Europa. Der 

ledet han de polske tropper mot den russiske 

invasjon av Polen i 1792 og oppstanden etter 

nederlaget i 1794. 
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To år senere, i 1795 fullføres opp-
stykkingen av Polen. Østerrike, Russland 
og Preussen deler de siste bitene av 
kongeriket Polen mellom seg. Den polske 
generalen, Tadeusz Kosciuszko reiser 
opprørs fanen og tar opp kampen mot de 
tre stormaktene. Men Kosciuszko er 
sjanseløs. Opprøret knuses, og 
Kosciuszko føres i russisk fangenskap. 
Området i øst, fram til elven Bug besettes 
av Russland, området i syd av Østerrike 
og resten av landet inkludert Waszawa av 
Preussen. 
Etter delingen av Polen som starter 1772 
og blir fullført med den tredje delingen i 
1795 opphører Polen å eksistere som 
nasjon. Stormaktene Russland, Østerrike 
og Preussen spiser hver sin del av Polen, 
overtar all postal virksomhet. 
Napoleon gjenoppretter nasjonen Polen i 
form av Storhertugdømmet Warszawa på 
begynnelsen av 1800 - tallet (1802-1815), 
og en polsk postforvaltning blir på nytt 
innført. Men Frankrike lider nederlag i 
1814. 
Fredsforhandlingene etter napoleons-
krigene finner sted i Wien i 1814/15, og 
er kjent som Wiener - kongressen. 
Stormaktene England, Østerrike og 

Frankrike har som mål å opprettholde den 
tradisjonelle balansen mellom de 
europeiske maktene for på den måten å 
sikre freden. Preussen og Russland 
derimot har klare ekspansjonsplaner. 
Russland tar sikte på å underlegge seg 
Polen, inklusive tidligere polske områder 
avstått til Østerrike, og Preussen søker å 
beherske Sachsen. Resultatet blir at det 
tidligere Storhertugdømme Warszawa - 
med visse endringer - gjenoppstår som 
kongeriket Polen. med den russiske tsaren 
Alexander 1. som polsk konge 
("Kongress - Polen").    
I henhold til Wiener - kongressen blir 
igjen den polske postforvaltningen 
besluttet oppløst. Tross beslutningen 
fortsetter polsk postforvaltning å bestå 
fram til 1851, eller til en viss grad endog 
fram til 1866. Fra 1867 er det bestemt 
ingen polsk postforvaltning. Fra da av er 
Polen underlagt russisk postforvaltning. 
En situasjon som varer ved fram til 1918 
da republikken oppstår. 

(Artikkelen fortsetter i neste nummer) 

 

Lett slentring i USA (albumet) ... 

Slaget ved Kircholm (nå Salaspils i Latvia) i 

1605 var et av de største slagene i den polsk-

svenske krig (1600-1611) 



Mitt Skrova – del 2 av Per Håkon Eikeseth

produsere
meste ekspor
naboen til verdens mest torskerike havområde. Området 
er havstykket mellom Lille Molla, Skrova og Svolvær, 
som har fått navnet ” Hølla ”. Øyas befolkning driver 
også med skreifiske om vinteren, men denne sesong
er svært kort og strengt regulert og varer bare i ca. èn 
måned, i siste halvdel av februar og første halvdel av 
mars. Øyas befolkning har derfor behov for annen viktig 
nærings

 Brukt postkort. Postgått 1968.

 Poststemplet ” SKROVA 5.2.1968 ”

 og sendt til min mor Sigrunn i Trondhjem.

 

v Per Håkon Eikeseth 

Denne fiskerike øya livnærer seg i 
dag først og fremst av lakseoppdrett 
og produserer (2011) 40 tonn laks 
om dagen!, som for det meste 
eksporteres til utlandet. Skrova er 
imidlertid også Denne fiskerike øya 
naboen til verdens mest torskerike 
havområde. livnærer seg i dag først 
og fremst av lakseoppdrett og 

produserer (2011) 40 tonn laks om dagen som for det 
meste eksporteres til utlandet. Skrova er imidlertid også 
naboen til verdens mest torskerike havområde. Området 
er havstykket mellom Lille Molla, Skrova og Svolvær, 
som har fått navnet ” Hølla ”. Øyas befolkning driver 
også med skreifiske om vinteren, men denne sesongen 
er svært kort og strengt regulert og varer bare i ca. èn 
måned, i siste halvdel av februar og første halvdel av 
mars. Øyas befolkning har derfor behov for annen viktig 
nærings- og inntekskilde ved siden av skreifiske.  

Brukt postkort. Postgått 1968. 

oststemplet ” SKROVA 5.2.1968 ” 

og sendt til min mor Sigrunn i Trondhjem. 

Hvalfangstøya 

Skrova er også kjent som hval-
fangstøya og var en stor-produsent av 
hvalkjøtt for noen tiår tilbake. På det 
meste ble ca. 70 % av norsk hvalkjøtt 
produsert på Skrova. Mine slektninger 
var de siste hval-fangerne på Skrova, 
brødrene Åsmund, Gunnar og Fritz 
Pedersen. De solgte hvalbåten Rango i 
2009, og etter salget er det kun 
hvalkjøttproduksjonen som er igjen på 
øya, mens andre tar seg av fangsten.  

Fra Skraaven, Lofoten. Brukt postkort. 

Postgått 1914. 
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Skrovas tidlige historie 

Fra Skraaven, Lofoten. Ubrukt postkort. 

Lofoten var imidlertid også inne i en alvorlig krise i disse årene, skreien kom ikke i de 
mengder man var vant til gjennom flere tiår. Ekrolls sels
Tangens Sønner i Bergen i 1908, og staten overtok endelig virksomheten i 1938, som eneste 
grunneier på Skrova. 

Skrova. Brukt postkort. Postgått 1930. 

Side 11 

Listene fra den første folketellingen i 
1769 dokumenterte 80 fastboende på 
gården Skrova med Hatvik. Til 
sammenlikning hadde Storvågan 48 
innbyggere og Svolvær kun 29. 
Staten har fra gammelt av eid 
grunnen, så væreiere slik man finner 
dem overalt i Lofoten har ikke 
eksistert på Skrova. 

 

I en nedtegning fra 1780 heter det: 
Dette er en Ø, hvorpaa ingen 
Opsiddere er som svarer Skat og 
Landskyld, men alene nogle Hus-
mænd ”. Der staar ellers Gjestgiver-
huuse og nogle husmænd, hvoraf 
gives aarlig Grundfrelse ”. Disse 
husmennene har imidlertid gjort det 
svært bra med årene, slik at det i 
2010 ikke var noe sted i landet med 
høyere gjennomsnittlig årsinntekt pr. 

innbygger enn på Skrova!  

Den første skrovaværingen mine 
kilder navn gir var Jakob Jønsson 
omkring år 1660. Etter ham kom 
flere betydelige handelsmenn til 
Skrova, blant dem Johan Andreas 
Ursin, Andreas Ellingsen, K. Zahl 
og Martin Ekroll. Ettertiden husker 
antagelig Ekroll mer som en 
eventyrer og Vågakallens første 
bestiger (året 1885) enn som 
handelsmann og bedriftsleder.   

Lofoten var imidlertid også inne i en alvorlig krise i disse årene, skreien kom ikke i de 
mengder man var vant til gjennom flere tiår. Ekrolls selskap ble overtatt av Herman von 
Tangens Sønner i Bergen i 1908, og staten overtok endelig virksomheten i 1938, som eneste 
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forhold fiskerne levde under i fiskesesongen. Fiskerilegen i Skrova påtalte disse særdeles 
kummerlige forholdene i en innberetning til myndighetene hvert år. Her kommer et utdrag av 
de sørgelige tilstandene som ble meldt av legen: ” Lykkelig er d
ligge i, og ikke er henvist til de såkalte lossementsbåter. Den knapphet om plass, den 
skittenferdighet, og den stank man her påtreffer, trosser enhver beskrivelse ”... (1930).
Og hva med denne…: ”Hver eneste paragraf i Sundhe
fiskevær er overtrådt nesten så fullstendig som det går an ”...(1932).
Eller denne…: ”De fleste rorboder i Skrova er i en elendig forfatning og de omsiggripende 
infuensa-forkjølelsesepidemier og tilfeller av 
er fremdeles mangel på priveter. Vannforholdene kan knapt bli stort verre, og det må 
betraktes som en lykke at der ikke er opptrådt en tufusepidemi. Den ville sikkert gripe godt 
om sig ”...(1936). 

Nok om mitt ferieparadis og min 
profesjons litt syrlige beskrivelse 
av de sanitære forholdene som 
fiskerne levde under på vinteren. 
Som frimerke- og postkortsamler 
har denne øya også en spennende 
posthistorie og interesse som 
samleområde.  

For å komme til Skrova er man 
avhengig av båt. I dag går 
hurtigbåten fra Bodø til Lofoten og 
Svolvær via Skrova med daglig anløp. I tillegg går bilfergene fra Skutvik og fra Svolvær til 
Skrova med flere daglige anløp. 

Skrova ligger tilsynelatende svært utsatt til for vær og vind. Ha
imidlertid i naturlig le av Skrovafjellet og de øvrige toppene og knausene rundt og gjør anløp 
til havna trygg i all slags vær og vind.  

Side 12 

 

Lofotfisket tok seg betydelig opp 
etter 1920, og toppåret hva gjelder 
fangst av skrei var i 1930, da 9756 
tonn fisk ble tatt i land på Skrova. 
Året etter var det 3142 registrerte 
yrkesfiskere på Skrova under 
skreifisket, og det har aldri senere 
vært så mange fiskere på Skrova 
under Lofotfisket. Da det bare var 
knapt 600 sengeplasser til fiskerne 
skjønner vi hvilke kummerlige 

forhold fiskerne levde under i fiskesesongen. Fiskerilegen i Skrova påtalte disse særdeles 
kummerlige forholdene i en innberetning til myndighetene hvert år. Her kommer et utdrag av 
de sørgelige tilstandene som ble meldt av legen: ” Lykkelig er den fisker som har en rorbod å 
ligge i, og ikke er henvist til de såkalte lossementsbåter. Den knapphet om plass, den 
skittenferdighet, og den stank man her påtreffer, trosser enhver beskrivelse ”... (1930). 
Og hva med denne…: ”Hver eneste paragraf i Sundhetsvedtektene for de i Vågan beliggende 
fiskevær er overtrådt nesten så fullstendig som det går an ”...(1932). 
Eller denne…: ”De fleste rorboder i Skrova er i en elendig forfatning og de omsiggripende 

forkjølelsesepidemier og tilfeller av rhevmatisme skyldes sikkert dette forhold. Det 
er fremdeles mangel på priveter. Vannforholdene kan knapt bli stort verre, og det må 
betraktes som en lykke at der ikke er opptrådt en tufusepidemi. Den ville sikkert gripe godt 

Svolvær via Skrova med daglig anløp. I tillegg går bilfergene fra Skutvik og fra Svolvær til 

Skrova ligger tilsynelatende svært utsatt til for vær og vind. Havna på Skrova ligger 
imidlertid i naturlig le av Skrovafjellet og de øvrige toppene og knausene rundt og gjør anløp 
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Skrova fyr var ett av de siste 
fyrene i Norge som ble 
automatisert. Det ble 
avbemannet i 2005. Fyret 
brukes fortsatt som 
værstasjon langs kysten, med 
manuelle værobservasjoner 
som utføres med jevne 
mellomrom av èn av de 
fastboende på Skrova. 

(Artikkelen fortsetter i neste 

nummer - med postens historie på 

Skrova) 

 

 

Skraaven fyr. Brukt postkort. Ikke postgått

Side 13 

Ferga fra Skrova til Svolvær. 

Ubrukt postkort. 

Sammenliknet med andre 
fiskevær var havna på 
Skrova tidlig både stor og 
god for anløp.  

Skrova fyr 

Skrova fyr er godt synlig 
uansett fra hvilken retning 
man ankommer Skrova 
med båt. Det første fyret 
på Skrova ble bygget på 
Sjåholmen i 1856 og var 
bemannet frem til dagens 
fyr på Saltværsøya sto 
ferdig i 1922.  

Det tidlige fyret ble 
erstattet med en fyrlykt da 
dagens fyr sto ferdig. 

 

Skraaven fyr. Brukt postkort. Ikke postgått. 
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Lett slentring i USA (albumet) ... 
og så var det visst regnvær også. 
 

Det hender jeg tar frem mitt USA album og kikker litt på 
merkene som sitter der, og da er det helst motiv
torien bak som har 
min interesse. 
Da er det lett for 
meg å bla frem til 
en utgave fra 
1925, nemlig 
"Norse - american 

commemorative 
stamps" fra 1925. 
Merkene ble utgitt 
for å markere 
hundreårs jubileet 
for Restaura

tionens ankomst til New York den 8, oktober 
1825. Båten brakte med seg de første immigrantene til USA fra Norge.
2 cent merket har en avbildning av et skip, eller en slupp, som skal representere 
Restaurationen.Vi ser også et lite skip i bakgrunnen. 5 cent merket har som motiv et 
vikingskip. På venstre side av merket er det et "skilt" med et tegnet norsk flagg, på andre
siden USA`s flagg. Merkene var i salg fra 18. mai 1925. Salgsstedene var nok valgt etter 
hvor nordmenn flest hadde slått seg ned. Det var Minneapolis og Decorah, og flere steder 
som er velkjent for alle som hadde en 
Amerika". 
Under den store utstillingen "Norwex 80" 
deltok selvfølgelig det amerikanske 
postverk. De hadde trykket opp et 
morsomt souvenirark, som man 
selvfølgelig håpet skulle påsettes 
frimerker og stemples. Arket har også 
påtrykket det norske merket fra 1975 som 
markerte utvandringen til Amerika. 
Nordmennene og deres etterkommere har 
nok ikke i løpet av alle disse år maktet å 
få til en "Å", men det er jo bare morsomt. 
 
Både Finland. og Sveriges innvandrere er senere hedret med 
frimerker, men hvordan var det med de menneskene som 
var der før alle de andre? Jo, i 1923 kom det en bruksserie på 21 
merker fra 1 cent til 5 dollar. Det var både tidligere presidenter 
og typiske Amerikanske motiver, 14 cents merket avbildet en 
Sioux indianer høvding i fullt utstyr, og om det var no
skulle være i tvil om hva dette var, så sto det i båndet under bildet 
" American Indian". 
 

Visste du forresten at Abraham Lincoln var frimerkesamler? Og Theodor Roosevelt.        
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Det hender jeg tar frem mitt USA album og kikker litt på 
merkene som sitter der, og da er det helst motiv-ene eller his-
torien bak som har 

Da er det lett for 
meg å bla frem til 

utgave fra 
1925, nemlig 

american 
commemorative 

stamps" fra 1925. 
Merkene ble utgitt 
for å markere 
hundreårs jubileet 
for Restaura-

tionens ankomst til New York den 8, oktober 
1825. Båten brakte med seg de første immigrantene til USA fra Norge. 

cent merket har en avbildning av et skip, eller en slupp, som skal representere 
Restaurationen.Vi ser også et lite skip i bakgrunnen. 5 cent merket har som motiv et 
vikingskip. På venstre side av merket er det et "skilt" med et tegnet norsk flagg, på andre 
siden USA`s flagg. Merkene var i salg fra 18. mai 1925. Salgsstedene var nok valgt etter 
hvor nordmenn flest hadde slått seg ned. Det var Minneapolis og Decorah, og flere steder 

"onkel i 

Både Finland. og Sveriges innvandrere er senere hedret med 
frimerker, men hvordan var det med de menneskene som faktisk 
var der før alle de andre? Jo, i 1923 kom det en bruksserie på 21 
merker fra 1 cent til 5 dollar. Det var både tidligere presidenter 
og typiske Amerikanske motiver, 14 cents merket avbildet en 
Sioux indianer høvding i fullt utstyr, og om det var noen som 
skulle være i tvil om hva dette var, så sto det i båndet under bildet 

Visste du forresten at Abraham Lincoln var frimerkesamler? Og Theodor Roosevelt.        JS. 
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TINTIN – INNDRATT TEGNESERIE-FRIMERKE 
 

av Jarle Teigøy 
 

Tintin er en av verdens mest populære tegneseriefigurer og like populær som den 
franske Asterix i Europa. Tintin er en tegneseriehelt skapt av den belgiske 
serieskaperen Georges Remi under hans kjente pseudonym Hergé. Tegneserien består 
av 23 album og handler i første rekke om journalisten Tintin og hans trofaste 
følgesvenn hunden Terry. Det første albumet kom i 1929 og Hergé arbeidet med sitt 24. 
album da han døde i 1983. I sitt testamente ga han forbud mot at andre kunne 
videreføre tegneserien. Sperretiden er 50 år etter hans død.  
 

Jeg samler på alt som har med Tintin å gjøre, og har derfor også opparbeidet en samling som 
inneholder filatelistisk materiale som omhandler Hergé og Tintin. Det aller første Tintin-
frimerket utkom i 1979 og pr.idag er det 16 frimerkeutgivelser som omhandler mitt 
samlerområde. I tillegg er det utgitt en rekke andre postale objekter som for eksempel helpost 
og jernbanefrimerker.  

Uten tillatelse 
10. mars 2008 utga den tidligere portugisiske kolonien, Guinea Bissau i Vest-Afrika, et 
miniark for å hedre 50 års jubileet for Belgias signering av Roma-traktaten.  På miniarket 
(Michel 3744-47) som består av 4 frimerker sees Nobel prisvinner mikrobiolog Jules Bordet, 
barokkmaleren Peter Paul Rubens, renessansemaler Pieter Brueghel og Tintin-tegneren 
Georges Remi, alias Hergé sammen med en rekke av hans Tintin-figurer. Men postverket 
hadde ikke fått tillatelse til å bruke disse opphavsrettsbeskyttede tegningene fra Studios 
Hergé. Postverket ble dermed tvunget til å fjerne det nederste venstre frimerket og selge det 
resterende arket med tre frimerker. Det ble deretter produsert et nytt miniark uten Hergé-
frimerket. Imidlertid var et lite parti av miniarket allerede kommet ut på markedet, både med 
og uten tagger. I tillegg finnes det noen få førstedagsbrev både med og uten tagger. Her sees 
det utaggede mini-arket som er mest sjeldent.  

 

 

 

 

Miniarket fra Guinea Bissau med 
TinTin som motiv på et av 

frimerkene. Til høyre merket 
forstørret. 



 
Mauritius 
 
I denne artikkelen starter jeg med Air 
Mauritius: 

 
Air Mauritius Ble startet i 1967 av 
regjeringen på Mauritius, Rogers & Co, 
British Airways, Air France og Air India. 
 
Som symbol valgte man å bruke en 
Tropisk stråhalet fugl, lokalt kjent som 
"Paille-en-Queue". Det finnes forøvrig to 
varianter av denne fuglen, den rødhalede 
Phaeton Rubicauda og den hvithalede 
Phaeton Lepturus. 
 
Air Mauritius drev ikke med egne 
flygninger de første fem årene, bare med 
bakkekontroll og billettsalg for BOAC og 
Air France. I tillegg opererte 
de med ca 20 bakke og kabin personell 
som fløy med Air France mellom 

Mauritius og Réunion. 
Den 13. september 1972 startet Air  
 
 

Frimerkeland i Det Indiske Hav
 

Mauritius med egne flygninger mellom 
Plaisance (hovedflyplassen på Mauritius)  
og Rodrigues. Det første flyet var en 
Piper Navajo leid fra Air Madagaskar. 
 
I 1973 ble det leiet inn en Vickers VC10 
fra British Airways. Denne ble brukt til 
flygninger til London via Nairobi. 

 
I 1975 Kjøpte de en 16 seters de 
Havilland Twin Otter som erstattet 
Navajoen på rutene Mauritius-Rodrigues 
og Mauritius Réunion. I 1979 ble det 
kjøpt inn enda en Twin Otter. 
I 1977 ble det leid inn en Boeing 707-400 
fra British Airtours (wet-leased) for 
langdistanse flygninger. 

Frimerkeland i Det Indiske Hav  av Kenneth Nyhagen  
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Illustrasjonene v
Mauritius serien utgitt i 1977
 

(Artikkelserien fortsetter i neste nummer)
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Illustrasjonene viser et miniark og en FDC fra Air 
Mauritius serien utgitt i 1977. 

(Artikkelserien fortsetter i neste nummer) 



Et flydrama 

I Litauen kom det i 1934 ut en minneutgave for de to flyverne 
Darius og Girenas, hele 
flyulykke.  Også en seddel fra 1997 jeg har funnet har bilde av 
de to flyverne og flyet. Hva er så spesielt?
De to flyverne, begge med tilknytning til Litauen var aktive 

militærflyvere i USAs forsvar. Den 16. juli 1933 star
for å fly fra New York til Kaunas i Litauen med et en
av typen Bellanca CH
krysset Atlanteren, men styrtet den 17. juli i Kuhdasmm ved 
Soldin i Tyskland (nå Polen)
Flystyrten hadde sin årsak i dårlig vær og motortrøbbel. 
Frimerkene som ble utgitt den 18. mai 1934 hadde fem 
forskjellige motiver. (Også i nyere tid er det utgitt frimerker i 
Litauen med motiv fra denne hendelsen).
 
På 20 og 60 cents merkene ser vi de to flyvere, i
nederst er "LITUANICA VINCIT ATLANTICUM", oversatt 

Vraket av ”Lituanica” etter havariet. 

 
I Litauen kom det i 1934 ut en minneutgave for de to flyverne 
Darius og Girenas, hele seks merker med motiver fra en 
flyulykke.  Også en seddel fra 1997 jeg har funnet har bilde av 
de to flyverne og flyet. Hva er så spesielt? 
De to flyverne, begge med tilknytning til Litauen var aktive 

militærflyvere i USAs forsvar. Den 16. juli 1933 startet de opp 
for å fly fra New York til Kaunas i Litauen med et enmotors fly 
av typen Bellanca CH. Flyet fikk navnet LITUANICA. Det 
krysset Atlanteren, men styrtet den 17. juli i Kuhdasmm ved 
Soldin i Tyskland (nå Polen), og begge flyverne omkom. 

hadde sin årsak i dårlig vær og motortrøbbel. 
Frimerkene som ble utgitt den 18. mai 1934 hadde fem 
forskjellige motiver. (Også i nyere tid er det utgitt frimerker i 
Litauen med motiv fra denne hendelsen). 

På 20 og 60 cents merkene ser vi de to flyvere, innskriften 
nederst er "LITUANICA VINCIT ATLANTICUM", oversatt 

"Litauen beseirer Atlanteren". 
40 cents merket viser flyet som krysser 
havet, kart av Amerika og Europa med 
inntegnet rute, Innskriften sier oversatt " 
Til minne on St. Darius og St. Girenas". 
Merket 1 Litas er nokså makabert idet 
det viser dødsengelen over det styrtede 
flyet. 
3 Litas merket viser flyet over 
jordkloden, og 5 Litas viser flyet med 
en rytter, ridder i bakgrunnen. 
Ingen liten markering av en flyulykke, 
og viser vel muligens også Litauens 
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trang til å "hevde  seg, også vi 
kan". Atlanterhavsflyvning 
var ikke helt vanlig den gang, 
og de to flyvere ville nok blitt 
feiret stort om alt hadde gått 
bra.                                JS 

 
 
 

 

  

Brev fra Atlanterhavsflyvingen 

adressert til Aeroklubben i 

Litauen, signert av begge flyverne 

Seddelen har portrett av de to flyvere, nokså 

ungdommelig forresten, vannmerket er en rytter 

som finnes ofte på Litauiske merker. Baksiden viser 

en fin tegning av flyet, og symboliserer vel også 

selve ulykken. 

 

Frimerke utgitt i 

Litauen i 2013 til 

markeringen av 80-års 

minnet om 

Atlanterhavsflukten 



Et vanskelig ord 

Et av medlemmene i klubben viste frem dette Brev - 

kortet, og ba om hjelp til å oversette et ukjent ord.   

Ordet var "Schundmarken" som ingen hadde noen 

bedre oversettelse for enn "massevare", men er det 

riktig?  Byttet mellom de to for mye over 100 år siden 

er nok over forlengst, de har nok begge lagt ned 

pinsetten for godt. Det er bare det at vi skulle så 

gjerne vite hva ordet egentlig betyr. Selve brevkortet 

har nok liten filatelistisk interesse, med frimerker ikke 

helt pent påsatt, og litt fillete også etter alle årene. 

Men det var altså dette forbaskede ordet.   JS                                             
Her er oversettelsen fra baksiden: 

 

 

  

Jeg har mottatt noen hundre Schund-

marken (= massevare??) fra Dem.   Jeg kan 

bare beholde merker for 7 Mk. av disse 

oversjøiske merkene (blant annet 100 

Japan).  Vil De ikke dette, vær vennlig og 

send 25 Kreuzer som neste returporto. (De 

sendte bare 20 x) 

 ---------- ( ? ) 

Trond Kvale       27/11 - 96  Elverum Norge 



LITT OM POSTKORT  av Jan Sørensen 

I de senere år har samling av postkort igjen kommet for fullt i Norge. Det er ikke lenger 
uvanlig at det forekommer både bytte av, fremvisning og omsetning av kort i 
frimerkeklubbene, dette er en utvikling vi hilser med glede. 
I nyere tid kom postkortsamling til heder og verdighet igjen for en tyve - tredve år siden, og 
postkortklubben etablerte seg i 1981. Etterhvert ble samlerne av gamle kort fler og fler, 
samlerdilla spredte seg med stor hastighet, og engasjementet var stort. Så stort at jeg husker 
at det i fullt alvor (?) var en samler som ville rykke inn følgende annonse under "Bekjentskap 
søkes ":     
"Velsituert yngre herre søker bekjentskap med dame, formål ekteskap, alder og utseende 
ingen betydning, et trebein heller ingen hindring. Men det er et ufravikelig krav at 
vedkommende har minst ti store, gamle postkortalbum fulle av gode kort.  
         B.M. Seriøs". 
Tror nok ikke at dette skjedde, men interressen for, og måten man forsøkte å skaffe seg kort 
på var svært så engasjert. I gamle dager når man samlet postkort tror jeg ikke det var så stor 
kamp om stedskortene som det er i dag. Flere kunstnere var ganske ettertraktet, og ikke minst 
gjaldt dette Andreas Bloch (1860-1917). Han var teatermaler ved Nasjonalteateret, og 
arbeidet også for vittighetsblader og var en kjent bokillustratør. Mange synes han er den 
beste postkorttegner vi har hatt i Norge. Blant de utallige kort han tegnet er det mange med 
vintersportsmotiver, og ofte da med damer i hovedrollen. Disse kortene er sjelden de dyreste, 
og det kan bygges opp en fin samling med Blochs damer på ski, skøyter eller aketur. 

 

 

 

Her er et kort som er meget representativt for AB, (hans 
kunstner-signatur). Kortet er tegnet for mer enn 100 år 
siden og man skulle vel tro at bare tanken på 
bandyspillende damer ville virke fjernt for mange, Men 
her er de i full aktivitet, det spilles virkelig, det er ingen 
oppstilling. Kortet er ikke så uvanlig, og ville vel være en 
flott del av en samling med damer og skøyter. 
 

Som nevnt tegnet AB. for vittighetsblader, han la gjerne 
mye arbeid i tegningen, men tekstene var ikke alltid like 
morsomme. Kortet t.v. imidlertid, synes jeg fortjener en 
plass her, man kan humre litt av både tegning og tekst. 
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 Som skildrer av militærlivet på den tiden kunne ingen måle seg med AB. Uniformer og utstyr var helt riktig tegnet, 
motivene var av og til litt underfundige. Militære motiver tegnet av AB. er et yndet samleområde, og noen av 
kortene kan være litt vanskelige å få tak i.  Det er å tro at Blochs kort også var svært populære når de var nye og 
at de ble både brukt og samlet, kanskje gjenspeiles dette litt i prisene i vår tid? 

Dette er et flott militærmotiv, gutta har fri og flokker seg om 
jentene på gjerdet, mens kapteinen rusler nokså godmodig 
omkring og overvåker det hele. 
 
Fra Moen. Strækningsmarsh. Er ikke helt sikker på hva det 
er, men dette er ikke riktig, og gutta flirer i bakgrunnen. 

 

Bloch. hadde sans for nisser, dette er noen skikkelige 
kranglefanter, så et realt slagsmål hører med. 

Et fint nyttårskort, 1910 tar farvel med 1909. Motivet hvor 
det gamle året reiser i en eller annen forkledning 
forekommer hos mange postkort-kunstnere, og dette er da 
både pent og hyggelig. 
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Tilslutt et lite mesterverk av Andreas Bloch, åtte forskjellige kort som lagt riktig sammen gir et stort 
bilde. Det er Haakon VII's liv som er skildret på de enkelte kortene, og til sammen gir de et flott 
portrett av kongen. 

 

 

De åtte motivene på Blochs serie " Fra Haakon VII's  liv": 
 

I.  Paa Fisketur, II.  Paa Tropperevue, III.  Underveis til 
Norge, IV.  Paa Ski, V.  Kongen paa Togt med "Eidsvold" 
passerer et Fuglebjerg i Lofoten, VI.  Paa Bjørnejagt,  
VII. Kongen og Dronningen Spadserer i  Frognnersæter-
skoven, VIII. Kongen i sitt  Arbeidsværelse. 



Klubbmøte hos Stein Kristiansen 

 Klubben har til vanlig sine møter i Lilleborg Kirke, men innimellom tar vi en tur ut 
av lokalene og har møter andre steder. Den 12. desember 2013 hadde vi klubbmøte 
hos Stein Kristiansens Frimerker.  Det var godt oppmøte med 25 medlemmer og 2 
gjester.  

Vi hadde en fantastisk kveld hvor kasser med brev og postkort ble gjennomgått. 
Diverse samlinger ble undersøkt med stor samleiver.  Vi ser frem til neste møte hos 
Stein. 

Per Helmer Skaali (Tekst og foto) 

 

 

  
Støtt vårer annonsører ved å handle hos dem! 

De støtter oss gjennom annonsene! 

Glade samlere på medlemsmøtet før jul i Stein Kristiansens frimerkebutikk. 
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Besøk Oslo's mest spennende 

frimerkebutikk 
 

Alltid stort utvalg og hele tiden nye objekter: 
 

– Prakt / luksus stemplete frimerker 
– Brev og postkort for stedssamleren 
– Nordiske og utenlandske frimerker 

– Samlinger / lots Norge og Hele Verden 
– Stort utvalg i rekvisita og kataloger 

 
6-8 skriftlige auksjoner pr år, be om neste katalog. 

Evt. registrer deg på vår internettside og få melding om når ny 
katalog foreligger, som enkelt kan lastes gratis ned. 

 
Åpningstider: 

 
Mandag – fredag 11-17 

Lørdag 11-14 
 

STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER 
Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo 

Tlf: 22 41 01 30 / Faks: 22 42 03 31 

 
www.steinkristiansen.no 
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PÅ LANGTUR MED FRIMERKET… 
Om en lang reise gjennom historien og verden rundt – med frimerker 

Tekst: Per Helmer Skaali - Foto: Jarle Teigøy 

 
På klubbmøtet torsdag 6. februar holdt vårt 
medlem Erik Sveistrup et foredrag der han 
presenterte en litt annerledes måte å samle 
frimerker på. En reise til alle verdens 
frimerkeutgivende land, territorier og regimer 
gjennom tidene. Det er rundt 3000 av dem. 
Frimerket blir her reisehåndboken til historien, 
samfunnet, naturen og kulturen på disse 
stedene. 
Det kom 28 personer for å høre foredraget. Et 
veldig godt besøk, siden det var flere nye fjes i 
forsamlingen. Av bildet ser dere at vi trives og 
foredraget engasjerer. Før foredraget ble det 
holdt som vanlig en ti kroners auksjon med 
flere spennende objekter. Disse objektene kan 
til tider gi livlige budrunder som kan ende i 2-
300 kroners klassen. 
 
Erik utdelte et foredragshefte til hver før han startet slik at vi kunne følge med. Han startet foredraget med å definere 
hva han samlet på. Samlingens formål er å få presentert ubrukte frimerker fra alle frimerkeutgivende land og 
territorier gjennom frimerkets historie fra 1840 og til nå, inndelt etter politiske regimer, styreformer og perioder. 
Samlingen er satt opp i geografisk rekkefølge. 
Første land ut var Norge hvor vi fikk se overveldende dokumentasjon som er samlet inn, samt plansjer av relevante 
frimerker med motiver som statsoverhoder, kultur og næringsliv. Så kom tre eksotiske land. Jeg skriver kun litt om 
hvert land og lar mye av informasjonen vi fikk servert være til senere. 
 

Sultanatet Oman er et land på sydspissen av den Arabiske Halvøy. Etter en palassrevolusjon mot sin far i 1970, har 
sultan Qaboos åpnet opp landet for økonomiske reformer og modernisering av helsevesen, utdanning og velferd. 
Frimerkene vi fikk se hadde motiver med statsvåpenet og statsoverhode. Oman er blitt så åpnet at kvinner også er 
representert i forvaltningen. Andre motiver er bygg og båter – i gammel stil og fra marinen. Den nye operaen i 
Muscat som er bygget i gammel stil kom ikke inn i hovedsamlinga men i arkivet. Oman kan ses på som et opplyst 
enevelde med gode rådgivere. 
 

Eksempel to var Rajahdømmet Sarawak. James Brooke var en engelsk eventyrer som hjalp sultanen av Brunei i 
1841 med å fjerne trusselen fra pirater. Som takk for hjelpen fikk han med alle mannlige arvtakere området Sarawak 
til odel og eie. Sarawak var et selvstendig kongedømme frem til 1888 da det ble britisk protektoratet. Brooke 
dynastiet holdt stand frem til 1941. Fra 1963 ble Sarawak en del av Malaysia. Motivene som gjenspeiles i samlingen 
er de forksjellige overhoder og riksvåpen. Fra 1963 er også fauna blant motivene. 
 

Neste land ut var kongeriket Tonga i Stillehavet. Før hver plansje med frimerker hadde Erik satt sammen et ark med 
informasjon om hvert land med kart, riksvåpen og  postkort som viser det viktigste temaer om landet. To av 
postkortene viste Atlanterhavets dronning Elisabeth II på besøk hos Stillehavets dronning Salote Tupou III i 1953. 
Motiv var også kongepalasset fra 1867 som ble vist på postkort så vel som frimerker.  Hvalene som Tonga har utgitt 
på frimerker kom ikke lenger enn til arkivet, men de gir inntrykk av dyrelivet i havet rundt øyene. 
 
Siste eksemplet var Liberia i Vest-Afrika. I 1820 begynte American Colonization Society (ACS) å sende frigitte 
amerikanske slaver til området. Ved begynnelse av den amerikanske borgerkrigen bodde omtrent 12.000 
afroamerikanere i Liberia. I prinsipp var Liberia Afrikas første moderne demokrati. I praksis derimot var den 
dominert av en liten elite etter de amerikanske innvandrerne helt til 1980. En lang rekke opprør fra «Natives» ble 
slått ned. Fra 1980 til 2003 har det vært både militær kupp og borgerkriger som har rammet landet. Siden 2006 har 
Ellen Johnson Sirleaf vært president og landet er på vei oppover etter mange år  med problemer. Postkort motivene 
viser forskjellige bygninger i Monrovia, før og etter krig. Frimerkemotivene viser dyreliv og landbruk. 
Motivet er viktig for samlingen. Det forteller noe, f.eks. om slaget ved Adwa i 1896 hvor etiopiske styrker slo 
italienske styrker.   
 

Kvelden ble som vanlig avsluttet på Petrus. 

Foredragsholderen forteller med dyp innlevelse. 
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Raskere postgang for 100 år siden?
 
Dette brevkortet er stemplet 22.8.1904 i Kjose
utlevert i Kristiania på 5. ombæring SAMME DAG!!! Kortet må ha gått med morgentoget 
fra Kjose, men når på kvelden var femte ombæring i hovedstaden? Vi får håpe at avsender 
tok et senere tog, hvis det gikk flere samme dag på den tiden. Hvis ikke, rakk vel neppe 
Mathilde å få lagt ut nøkkelen før besøket sto utenfor døra.
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Raskere postgang for 100 år siden?  

Dette brevkortet er stemplet 22.8.1904 i Kjose, en liten jernbanestasjon vest for Larvik, og 
Kristiania på 5. ombæring SAMME DAG!!! Kortet må ha gått med morgentoget 

fra Kjose, men når på kvelden var femte ombæring i hovedstaden? Vi får håpe at avsender 
tok et senere tog, hvis det gikk flere samme dag på den tiden. Hvis ikke, rakk vel neppe 

de å få lagt ut nøkkelen før besøket sto utenfor døra. 
Hvor lang tid 
ville en slik 
forsendelse tatt 
i dag tro? I 
allefall ikke 
framme før 
dagen etter.  
 
                pc 
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