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__________________________________________________________________ 

 
             Nr 3    -    2018   -    32. årgang   -  01.09.2018 

_________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

Som redaksjonene i andre klubb-blad, kan også vi konstatere at sommeren 

er over og at høstsesongen er i gang …   spent på hva vi får utrettet og 

gledet oss over mht vår hobby i månedene som kommer. 

Forrige nr av Filateli-Nytt ble noe mer omfattende enn vanlig, noe som 

avstedkom problem mht nedlasting for noen – hjelp: se nettsiden 

www.aalesundfilatelistklubb.no for å få tilgang på en mer «pakket» / 

konsentrert fil. 

Vi gleder oss over grei tilgang på artikler også til dette nummer og 

oppfordrer gjerne leserne til å skrive om noe fra sitt samleområde som kan 

inntas i neste nummer (manusfrist 30.11.2018). Samleri i bredde eller 

dybde – vi er alle forskjellige og nye innfallsvinkler fra ulike utgangspunkt 

kan gi inspirasjon til utvidet samling og forståelse. 

Bladet distribueres til klubbens medlemmer og til andre filateli-/frimerke-/ 

postkort-klubbers ledere med anmodning om at disse videresender bladet 

digitalt til sine egne medlemmer. Vi håper dette gir glede for en stor 

lesekrets og vi imøteser gjerne kommentarer til bladets innhold. 

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne 
Velkommen til ny klubbsesong. 
I skrivende stund er ikke høstens program helt klart, men tradisjonen tro vil 
vi legge vi opp til møtekvelder med variert innhold og program. Du finner 
møtedatoer og møteprogram annet sted i denne utgaven.  

Hva samler du på selv, hvordan organiserer du samlingene dine, hvordan 
skaffer du deg nye merker og hvor får du kunnskap og informasjon til å 
utvikle samlingene videre? Det er mange spørsmål og sikkert mange svar, 
men for meg er ett av svara på alle disse spørsmåla «klubbmøtet». På 
klubbmøtet kan du skaffe deg nye objekt til samlingene dine, du lærere mye 
ved å se og høre hvordan andre samler og organiserer samlingene sine og 
du blir inspirert til å begynne på nye samleområder. 

Det har blir gitt ut enorme mengder frimerker, og det er ingen som kan ha 
«alt» - til det er tida for knapp, hyllekapasiteten i heimen for liten og 
lommeboka for tynn. Alle kan imidlertid ha noe eller litt, men det gjelder å 
avgrense seg. Du lærer mye om dette ved å gå på klubbmøter. 

Apropos avgrensning: Har du hatt tanker om å lage ei samling av verdens 
lengste nålevende serie? Jeg snakker her om de norske posthornmerkene. 
Serien begynner allerede i 1871 med det røde 3 skilling posthorn og har 
fortsatt fram til i dag med ulike verdier, graveringer, typer, tagginger og 
papir. Dersom du går med slike planer, eller kanskje du allerede er i gang 
med samlinga, så hører vi gjerne fra deg på ett av klubbmøta. 

http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
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Ett spørsmål som noen kanskje kan svare på: Serien begynte i 1871 med 3 
skilling, men hvorfor ventet Posten til 1972 før de markerte jubileet med 
blokka som er gjengitt under?    

 

Og når vi snakker om avgrensa samleområder: Julekortet under er sendt i år 
2000 og frankert med et Røde Kors julemerke fra år 2000. Det skulle vel 
vært underkjent og ilagt straffeporto, men så var det dette med Postens 
svake portokontroll.  

 

 
Ei samling med julekort frankert med julemerker som ikke har blitt 
underkjent og ilagt straffeporto er kanskje litt for avgrensa? Eller? 
Vi hører gjerne dine meninger om disse spørsmåla. 

Vel møtt til klubbmøter utover sensommeren og høsten. 

Arve Hoel  
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:  

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   3/2018 
 Filatelisten   Svensk   3/2018 4/2018  
 NFT    Norsk   4/2018 
 Nordisk Filateli   Svensk   3/2018 4/2018 
        
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  2/2018  

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration»   
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  1/2018  
Molde F.k.   Moldefilatelistene   
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten  2/2018   

 Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    

 Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka    

 Norsk Skipsp,h, Forening  Postlugaren  2/2018  

 Oslo F.k.    INFO      

 Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 72/juni 2018 

 Sentrum Filatelistklubb  FrimerkeForum   

 Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   

 Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt   1/2018 

 

………………………………………………… 

SUNNMØRSPOSTEN 30.08.2018 

omtaler Sverre Morkens avsluttende karriere som frimerkekunstner. 

TW 

 

VI KLIPPER / Til orientering: 

…………………….. 

«Filatelisten» nr 3/2018: 

Filatelistens Samlarskola: Expressutdelning (Canada) 

Munkrepubliken ATHOS 

……………………… 

«Samling om Postkortet» nr 72/juni 2018: 
Hvordan bevare dine postkort. 

Medlemsportrett – Asbjørn Ersvik (Kristiansund) 

………………………… 

«motiv-SAMLEREN nr 1/2018: 

Omtale av Michel: Pfadfinder – Ganze Welt. 

………………………… 

«Den blaa Løve» nr 2/2018: 

Stempler med feil 

………………………….. 

«DFT» nr 3/2018: 

Det tyske Rige 1933-1945 

Hvad er helsager? 

…………………………… 

«Postlugaren» nr 2/2018: 

Hurtigruteerstatningene i Finnmark (april 1940 > ) 

………………………….. 

«Nordisk Filateli» nr 4/2018: 

Baden – frimärkena 1851 – 52 

………………………….. 

«Filatelisten» nr 4/2018: 

Filatelistens Samlarskola: Förslutsoblater (officially cealed) 

………………………….. 

LOE 
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

Medlemsmøte 22/8-2018. 

Arve Hoel gikk gjennom programmet for høsten. En rekke utvalgshefter er kommet 

via frimerkeklubben i Molde. Oddvar Jan Melsæter vil gi ut en bok om postkort fra 

Ålesund. Ståle Furnes og Odd Krüger har gått over biblioteket. Odd Krüger fortalte 

om bruk av frimerkeklubbens nettsider. I gjennomsnitt er 20 personer innom 

nettsidene hver dag. Det var et veldig oppsving da klubben hadde Stor auksjon, da 

var over 1200 personer innom. Antall tilstede: 14. 

Ole Grebstad 

…………………………………. 
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg  

 

Så er vi i gang igjen ! 

Et stort antall utvalgshefter er ankommet  -  variert innhold – og disse legges frem 

på medlemsmøtene for gjennomsyn og utplukk / kjøp av ønskede objekt. 

Medlemmer som deltar regelmessig på møtene, kan  - etter avtale med bytteleder 

- også få låne med hefter hjem for der å vurdere utskifting / supplement i relasjon 

til samlingen. Bl.a. av hensyn til andre potensielt interesserte medlemmer 

forutsettes det at hjemlånte hefter tilbakeleveres til bytteleder førstkommende 

møte. 

Minner også om muligheten til å nyttiggjøre seg annonse-avsnittet bakerst i 

Filateli-Nytt om det er spesielle objekt du ønsker å få fatt i   -   eller det er objekt 

du ønsker å avhende.  (Redaksjonen forbeholder seg retten til å avgrense 

omfanget.) 

Om det er interesse for det, kan det lages en egen side i Filateli-Nytt med 

opplisting av enkeltmedlemmers samleområde(r) for potensiell kontakt med / fra  

«likesinnede». Det vil da være hensiktsmessig å bruke e-post-adresse som 

kontaktpunkt. 

Klubben vil ikke ha noe ansvar for eventuelle tvister som eventuelt måtte oppstå i 

denne sammenheng. 

Ønsker du å være med på dette, så send «manus»  SNAREST (senest 31.10.18) til 

leif.otto.engelberg@gmail.com   slik  at interessen kan vurderes. 

NYTT INNSLAG (forsøksvis): en mappe / «brevordner» som legges fram på 

medlemøtene  der de enkelte medlemmer kan sette inn mankolister / ønskelister 

(gjerne 2 - 4 kopier   i  A-4-format) ….   som de tilstedeværende kan bla gjennom og 

eventuelt plukke med seg ark fra for hjemme å lete fram de objekt man kan / 

ønsker å avhende.   (Sett gjerne listen tilbake på plass etter «bruk».) 

Vi har vel alle dubletter som vi ikke vet hva vi skal gjøre med / som man ikke vet 

hvem som eventuelt kan ha interesse av  ... så kanskje tilsvarende også 

«tilbudsliste» med bilde/scan av objekt   …?   

Her altså en mulighet til gjensidig vinn – vinn-situasjon!  

Husk eget navn / adresse / e-mail / mob.tlf.nr / gjerne datert /  Katalog-navn. 

Mappen vil være oppdelt i 

 Tema / Motiv 

 Land – alfabetisk 

og eget avsnitt for POSTKORT 

….  Og så får hver enkelt følge opp mht sine lister ! 

 

Og igjen: 

Medlemmene oppfordres til å ta med innstikksbøker / bytteobjekter 

til møtene  ..  og inviteres til å sette opp utvalgshefter som kan legges fram. 

Dette håndterer du selv! 

 

Noen synes kanskje det er «flaut» å sette «grådige» priser  ..? 

…   eller det kan være litt «dårlig» kvalitet ..?   eller kanskje «ikke-stuerene land» ? 

Lag da heftene med anonyme omslag som kan gå inn i «massen» av utvalgshefter 

som bytteleder administrerer for sirkulasjon gjennom høstsesongen / 

vårsesongen.  Mye er salgbart om det er «riktig» priset – og så er det helt opp til 

den enkelte potensielle kjøper å vurdere tilbudet på fritt grunnlag! 

Objektene prises til det kjøper skal betale - og selger får tilsvarende oppgjør med 

fratrekk for tradisjonelle 10% provisjon ved sesongslutt. 

 

PASSIVE medlemmer oppfordres til å møte opp og delta i klubbmiljøet.  

Aktivitet bidrar gjerne til mer aktivitet  …   til glede for oss alle. 

  

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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AUKSJONSLEDER:        Helge Steffensen 

 

Neste frimerkeauksjon arrangeres lørdag 27 oktober. I den forbindelse  

søker vi objekt for salg på auksjonen. Innleveringsfristen blir  

klubbmøte den 3 oktober. Helst ønskes beskrivelse og utropspris på  

objektene oversendt på mail, gjerne som et vedlegg til mailen som en  

word eller excel fil. Dersom jeg får beskrivelse og utropspris oversendt  

trenger vi ikke å motta objektene før til fremlegging for visning 

på auksjonsdagen. 
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MØTER / ARRANGEMENT 2018: 

 

Medlemsmøter: 22.08. Arve Hoel: Referat fra Forbundets styremøte         

    31.05.   &  om høstens aktiviteter 

    Odd Arne Krüger: klubbens www-sider 

   05.09.  Ståle Furnes: Færøyane 

   19.09.  Ole Grebstad: Fransk Marokko 

   03.10.  Ta med eget album / vis fram! 

   17.10.  Herøy-klubben kommer på besøk 

   31.10.  Ettersalg auksjon 

   14.11. Arve Hoel: Norsk Feltpost 

   28.11.  Bjørn Vatnehol: Russland 

   12.12.  Ekstraord. Årsmøte : Kontingent 2019 

    Julemøte   

    Agnar Aase: Julefrimerker i hefter 

Studiekvelder:  10.10 Odd Arne Krüger: Album-sider på «data» 

Postkortklubben:   26.09. Oddvar Jan Melsæter:  Postkort fra Ålesund 

           etter bybrannen – del 3   

   17.10.  Herøy-klubben kommer på besøk   

   07.11. Årsmøte 

    Malvin Dalhus: Samferdsel på sjø og land 

Auksjonskomiteen: 29.08.   

Auksjoner:   27.10. 

Frimerkets Dag: 06.10.  

Styremøter:  15.08.   

   24.10.   

   05.12. 

………… 

 

FRIMERKETS DAG 2018 lørdag 6.oktober fra 11.00 til 14.00. 

Klubben arrangerer Frimerkets Dag  2018 lørdag 6.oktober. 

Vi stiller opp med en stand på Kremmergården mellom 11.00 og 14.00 og 

der har du mulighet til å skaffe deg de nye frimerkene stemplet med et 

særstempel som er laget for dagen. Særstempelet er preget med  

«Ålesund» og dagens dato og dette er vel kanskje det eneste særstempelet 

fra Ålesund i 2018? 

Norsk Filatelistforbund skal også i år gi ut to blokker fra affix-rullene. Disse 

blokkene lages kun i et begrenset opplag og klubbens medlemmer vil få 

anledning til å bestille de på forhånd.   

I skrivende øyeblikk har klubben ikke fått tilsendt hverken særstempel eller 

blokker, men vi sender ut egen melding med mer informasjon straks vi har 

de i klubbens postboks. 

Arrangementet annonseres også i Nytt i Uka. 

Du finner oss på Kremmergården lørdag 6.10 fra 11.00 til 14.00. 
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Vanskelige merker fra Færøyene 

Jeg har tidligere vært ivrig samler av frimerker fra Færøyene, men samlinga 
har lagt «død» i minst 20 år.  

For et lite år siden tok jeg fram albumet (Davo fortrykksalbum) for å se hva 
som manglet om jeg skulle få ei komplett samling fram til år 2000. I min 
første periode som Færøysamler samlet jeg fram til 1990, så det er klart at 
jeg mangler en masse av merka som er gitt ut i 10 åra mellom 1990 og 
2000. Et raskt blikk i katalogen viser at antall merker utgitt mellom 1990 og 
2000 er nesten like mange som er gitt ut fra Færøyene ble selvstendig i 
1975 og fram til 1990. 

Men merker med katalogverdi mellom 10 – 20 kroner skulle vel gå greit å 
skaffe for en grei pris og mange merker er jo også katalogisert til godt under 
tieren?   

Men hva med merka fram til 1990 som jeg allerede hadde satt opp i 
albumet for mer enn 20 år siden? Flere av disse var stempla med FDC – 
stempel og slike stempler ville jeg ikke ha med i samlinga i 2018. Mitt mål 
ble merker stempla med ordinære lesbare bruksstempler og med en lesbar 
dato. 

Og det var her utfordringa dukket opp. 

Etter å ha gått gjennom en god del utvalgshefter og innstikkbøker så ble 
facit at mange hadde massevis av ubrukte merker eller merker med FDC – 
stempel, men det var heller dårligere med merker med lesbare 
stedsstempler.  

Jeg har hatt et par danske kontakter som har skaffet meg en god del 
merker, men også disse må melde pass for en del av det jeg manglet fra 
Færøyene. 

Dyre merker finner vi jo ofte i auksjonslistene, men billigmerker er det ofte 
verre med når vi skal supplere samlinga. 

Jeg regner med mankolista reduseres etter hvert, men det er ikke gjort i ei 
håndvending å fylle opp ei samling med merker fra Færøyene når jeg ikke 
skal ha med FDC – stempla merker. 

Illustrasjonen viser noen eksempler på merker som jeg har byttet ut fra 
samlinga. 

                

 

AFA nr. 78 stempla Klaksvik 1984 og AFA nr. 93 stempla Klaksvik 1987 er to 
gode eksempler på merker som jeg har skiftet ut fra FDC-stempel.  

 

 

AFA nr.99 er ordrestempla Torshavn i 1989, men det er også et godt skifte 
fra et FDC – stempel. 
 

arve.johan.hoel@gmail.com 
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Når vi døde vågner. Del VIII.  

(Fremdeles svært fritt etter Henrik Ibsen.) 

Spansk post i Marokko, 1867 - 1913. 

Sultanatet Marokko var frem på tidlig 1900-tall et selvstendig land. Det som 

hindret at landet ble stykket opp og kolonisert var at kolonimaktene kjente seg 

selv, så alt for godt. De var redd for å havne i en rivaliserende storkrig om et enkelt 

bytte. Spania anså det lenge som en selvfølge at de skulle «få» Marokko som 

koloni. Hva innbyggerne i Marokko måtte mene var ingen av kolonimaktene 

opptatt av. Etter den Spansk-Amerikanske krig i 1898, der Spania tapte, var det for 

lengst klart at Spania ikke lenger var noe militær stormakt å regne med. USA 

senket så godt som hele den spanske flåten. Frankrikes innflytelse økte derfor 

stadig. Etter en internasjonal konferanse mellom kolonimaktene fikk Frankrike 

Marokko i 1912. Som plaster på såret fikk Spania en liten del av Marokko, helt i 

nord. Den ble kalt Spansk Marokko. I tillegg fikk Spania noen ørkenområder helt i 

sør. Spanske nasjonalister og det spanske forsvaret var rasende. De anså det som 

en total ydmykelse, men måtte bite i seg skuffelsen. Makta rår. 

 

Bilde 1. Kart over Spansk Marokko, og andre spanske kolonier. 

Det hadde lenge sett mer lovende ut for Spania. I 1867 opprettet Spania 

postkontor i byene Arzila, Casablanca, Larache, Mazagan, Mogador, Rabat, Saffi, 

Tanger og Tetuan. Her benyttet man spanske frimerker helt frem til 1913. 

 

Bilde 2. Kart over Marokko, med byene hvor Spania hadde postkontor. 

De spansk frimerkene ble stemplet med ulike stempler. Man er avhengig av at 

stempelet er sentrert over frimerket for å kunne lese bynavnet eller «Marruecos». 

Dels brukte man korkstempel. Da er man avhengig av et brev, eller brevklipp for å 

identifisere frimerket som Spansk post i Marokko. Merkene er derfor vanskelig å få 

tak i. De siste 15 årene har jeg bare sett dem en 4-5 ganger på auksjoner i Spania. 

Det er ikke mye jeg har fått tilslag på. Min samlingen med Spansk post i Marokko 

er følgelig ganske «tynn». Frimerker stemplet i Tanger er mest vanlig. 
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Bilde 3. Alfonso XII. 1879 utgaven. 

Til å være spanske frimerker er de usedvanlig pent stemplet. Brostempel med 

«Correo Espanol», «Marruecos» på øvre bro. Under nedre bro sto stedsnavnet. 

Alle frimerkene er nummerert etter Michel. Nr. 177, 178 og 180.  For de som 

studerer det første frimerket vil en se at det ender på «A», med andre ord 

CASABLANCA. På det siste frimerket vil skimte «TE …» Frimerket er stemplet i 

TETUAN. 

 

Bilde 4 a. Brev fra Tanger. 

 

 

4 b 

Frimerket er stemplet med et korkstempel. Ser man derimot til venstre er det et 

stempel hvor det står «Correo Espanol», «Tanger 8/8-1880». Michel nr. 180. Tre 

dager etterpå har brevet kommet frem til Madrid 11/8-1880. (Baksiden av brevet.) 

Dagen etterpå har det passert inn i Frankrike med tog til grensebyen St. Jean De 

Luz 12/8-1880. Før det kom frem til Rennes Ille-et-Vilaine den 13/8-1880. Posten i 

1880 kom hurtig frem.  

Spanske brev stemplet i Tanger fra denne perioden finnes det noen av. Spanske 

brev fra de andre byene i Marokko er meget sjeldne.    

 

Bilde 5. Alfonso XII. 1882 utgaven. 
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Bilde 6. Alfonso XIII. 1889 utgaven. Casablanca og Magador. 

 

Bilde 7. Alfonso XIII. 1889 utgaven. Mazagan og Tetuan. 

 

 

Bilde 8. Alfonso XIII. 1889, 1899 og 1901 utgavene. 

I perioden 1903 til 1913 ble det utgitt spanske frimerker med overtrykk «Correo 

Espanol/Marruecos». Fra 1914 ga man ut spanske frimerker overtrykt 

«Marruecos» og «Protectorado Espanol en Marruecos». Senere også egne 

frimerker fra kolonien Spansk Marokko. De aller fleste av disse merkene er billige. 

Verdi en til to kroner stemplede for frimerker. Unntak forefinnes. 

På 1940 og 1950 tallet var det tillatt i Tanger å bruke spanske frimerker som porto. 

Disse merkene er ganske vanlige. Du er heldig hvis du får betalt mer enn en krone 

for disse merkene. Brev finnes det massevis av. 

 

Ole Grebstad 
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Nokre glimt frå Åland. 

 

Åland er eit øyrike (viser til bilde over) med 16 kommunar. Natur, kultur og 

samfunnsliv har fått sitt spesielle uttrykk. Det ber også frimerka frå Åland preg av. 

1/1-1993 fekk Åland sitt eige sjølvstendige postverk. Bildet under viser miniarket 

som markerte denne spesielle hendinga. 

 

Men det er verdt å merke seg at Åland fekk sine eigne frimerke allereie 1/3-1984, 

av og til kunne desse frimerka ha finske stempel. Det var naturleg at skip var motiv 

på dei første frimerka som sjøfartssamfunnet Åland gav ut. Dei tre første frimerka 

viser seglbåttypen som ålendingane hadde brukt i fleire hundre år og som dei var 

godt kjende for. Dei fekk tidleg ord på seg for å vere svært dyktige sjøfolk. Difor 

fekk dei ofte oppdrag av nabolanda når Austersjøen skulle kryssast. Ein viktig del 

av denne båttrafikken galdt frakting av post. Havet rundt Åland har ofte blitt kalla 

verdens farlegaste postrute. Ein kan trygt seie at havet har styrt og styrer livet på 

Åland. Bildet under viser dei tre første frimerka med motiv av den gamle 

seglbåten. 

 

Postverket på Åland  hadde som mål å gi ut 12 til 15 frimerke kvart år. Desse 

frimerka skulle også samlast i årbøker som skulle utgjevast med 2 års intervall. Dei 

første åra blei det nok ikkje gitt ut så mange frimerke, i underkant av 10 blei 

realiteten. 

 

1/3-1984 var det kjempekøar framfor alle posthus (viser til bildet over). Det var 

skikkeleg frimerkefeber. Det kom folk frå heile Europa for å sikre seg 

førstedagsstempla frimerke. Alle hotella var fullbooka! Berre i Mariehamn blei 
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over 50000 frimerke stempla denne dagen. Postsjefen sa at han hadde "ei kjensle 

av verdenspremiere". Det var ei enorm feiring av den vesle sjølvstyrte øygruppa. 

Eigne frimerke hadde ålendingane arbeidd med å få gi ut heilt sidan 1950.Etter at 

Færøyane kom ut med eigne frimerke i 1975, blei det ein ekstra inspirasjon for 

Åland. Og 1/3-1984 kom den store dagen! Sentralt stod posthuset i Mariehamn, og 

ikkje minst då Åland fekk eige postvesen i 1993 (viser til bildet under). 

 

Åland er ofte blitt kalla landet med dei tusen øyar og skjer. Kanskje ikkje så rart når 

dette øyriket har over 6000 øyar og skjer. Dette er også markert på eit av dei 

første frimerka, nr. 5. Det er eit "kartfrimerke" som tydeleg syner oss dei mange 

øyane. Her tek eg med eit gutterpar som viser dette frimerket. 

 

Utallige er dei mange svaberga og blankskura berga av ver og vind. Fleire av dei 

har ein sjeldan raudfarge. Her er ingen høge fjelltoppar, høgste punktet  

(Orrdalsklint) ligg berre 129 m.o.h. Riktig nok stig landskapet med 5-6 mm kvart år 

i fylgje geologar, så om ein del år kan ein kanskje ha nådd 130 m.o.h. Dette 

spesielle landskapet er sjølvsagt markert med fleire frimerke. Tar med eitt frimerke 

frå 1985 (t.v.) og 3 frimerke frå 1993 på bildet under. 

 

Det blir sagt at desse særprega klippane har vore med å sette sitt preg på Åland 

sitt flagg. Med sine fargar i raudt, gult og blått, symboliserer flagget klippane, sola 

og himmelen. Dette skal igjen vere eit samlande symbol for at Åland er eit 

sjølvstyrt og fredleg hjørne i verda. Viser til fargane i flagget på bildet under her. 

 

Det var nærmast sjølvsagt at flagget måtte vere med på eit av dei første frimerka 

som Åland gav ut i 1984. Det blei frimerke nr. 4, etter dei tre første merka med 

seglskutemotiv. I april 2004 kom det også ut eit frimerke med flagget som motiv. 

Dette var i samband med at ein kunne feire at Åland sitt flagg var 50 år. Dette var 

eit sjølvklebande frimerke. Tar med begge desse frimerka på bildet under, (nr. 4 
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t.v.). Kan legge til at i 2009 kom det ut eit nytrykk av det sjølvklebande frimerket 

frå 2004. 

 

Som eg alt har vore inne på, så styrer havet mykje av livet på Åland. Det viser 

mange av frimerke frå øyriket. Ja, ein kan godt seie at menneske, dyr og natur blir 

forma av havet. Ein skulle kanskje tru at med den tøffe naturen som Åland har hatt 

å by på, så er det eit moderat dyreliv på desse øyane. Men faktum er at her finst 

eit rikt dyreliv. Her er det mange frimerke å vise til. Vi kan starte med fuglemotiva. 

Like over nyttår i 1987 kom dei første av desse frimerka ut. Dette er nr. 20, 21 og 

22, flotte bilde av tre ulike typar ender (viser til bildet under her). Det var ein fin 

måte å rette søkelyset på at mange av desse fuglane er freda, men ei kort tid om 

våren er det lovleg nokre stadar å jakte på hannfuglane. Åland er også staden for 

mellomlanding for mange typar sjøfuglar til og frå Norden, og difor er det ikkje lov 

å jakte på mange av sjøfuglane, uansett tidspunkt på året. 

 

Fisket har alltid spelt ei stor rolle på Åland. Difor kan det vere naturleg å sjå etter 

frimerke der fisk er motivet. Dei første "fiskefrimerka" finn vi 1989. Motiva er sild 

(strømming), gjedde og flyndre. Dette er fiskesortar som har hatt mykje å seie for 

ålendingane i lang tid, kanskje aller mest sild. Under ser vi frimerka frå 1989 der 

dei 3 fiskeslaga er avbilda. 

 

Flyttar vi oss frå sjøen og inn på land, er det fleire landdyr å velje mellom. Med den 

tøffe naturen som er på Åland, skulle ein kanskje ikkje tru at det er så rikt dyreliv 

her. Men då må ein tru om igjen. Når ein skulle finne fram til dei dyra ein skulle ha 

på frimerke, ja, så var det fleire å velje mellom. Resultatet finn vi på frimerka frå 

mars i 1991 der piggsvin, ekorn og rådyr er avbilda. Av desse dyra er det nok 

rådyret som har utmerka seg mest. Rådyr blei "innført" på 1300-talet. På 1300 - 

1500-talet var det mykje rådyr på Åland. Då blei det drive intens jakt på desse 

dyra, eit godt mattilskott. Det førte til at rådyra etter kvart blei utrydda. Først på 

1960-talet blei rådyra "innførte" på nytt, og no er det rikeleg av dei. Under ser vi 

dei tre "dyrefrimerka" utgitt i 1991. 

 

Som sagt innleiingsvis, dette var nokre glimt frå Åland. Eg valde å presentere noko 

av det som kjenneteiknar øyriket,  natur og dyreliv. Her er mykje å velje mellom, så 

eg måtte gjere eit bestemt utval. Dermed konsentrerte eg meg om dei første 

frimerka som blei utgitt. I all hovudsak er det frimerke frå det første tiåret. Ja, 

Åland er eit spennande frimerke land. Kan i aller høgste grad tilrådast. 

Agnar Aase 
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Registrering av objekt fra Posten i Ålesund på klubbens 

nettside. 

Vi skal prøve å lage en oversikt på klubbens nettside filatelistiske produkt 

som er gitt ut av Posten i Ålesund. 

Eksempelvis ble det gitt ut ei mappe med seks faktablad med frimerker og 

tekst i 1998. Se illustrasjonene.  

 

 

Posten i Ålesund har i årenes løp produsert og solgt mange produkt av 

filatelistisk karakter. Vårt vesle prosjekt utover høsten og våren er å lage en 

oversikt over det som er gitt ut slik at vi kan publisere det på nettsida vår.  

Kan du hjelpe oss? Har du liggende konvolutter, kort eller 

andre produkt som er laget av Posten i Ålesund beregnet på 

samlere av frimerker?  

Da vil vi gjerne at du skanner og sender til oss eller at du låner oss 

originalen så vi selv kan ordne skanning. 

Du kontakter undertegnede. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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Dominion of Canada 
 

Som jeg skrev i forrige Filatelistnytt bestod det tidlige Canada av flere 

selvstendig kolonier, og følgelig gav de ut egne frimerker.  Etterhvert som  

alle disse kolonier ble slått sammen, fremstod det i 1867 en enhet som fikk 

navnet «Dominion of Canada».  Tilsvarende uttrykk - «Dominion» ble brukt 

på andre land med tilknytning til England, såsom Australia, New Zealand, 

Sør-Afrika. 

Dette uttrykket er landets  - og andre lands – formelle og helt korrekte navn, 

men brukes knapt nok – hverken i det daglige eller av offentlig myndighet. 

Men som sagt – denne navnbetegnelse er fremdeles landets offisielle 

betegnelse. 

 

 
 

Frimerkene fra 1868 

 

Vi kan nok si at utgivelse av frimerker for Canada skjer på lik måte som i 

mange andre land.  Til begynne med ble frimerker produsert som en ren 

forhåndsbetaling av sendinger.  Frimerkene fikk stort sett utforming, fek.s av 

konger og statsoverhoder.  På den måten ble det gitt ut få frimerker over 

relativ lang tid – frimerkene hadde en annen hensikt enn i dag. 

Canada valgte i stor grad portretter av Dronning Victoria.  Etter henne fulgte 

så i stor grad frimerker hvor landets konger ble avbildet. 

 

Fra 1868 ble det utgitt flere utgaver med dronningmerker.  De har betegnelse 

«Large Queen» og «Small Queen»  Personlig synes jeg merkene er litt enkle 

og triste, og det er tydelig at de skulle bare brukes som porto. Pålydende på 

merkene er også satt i henhold til portosatsene som ble fastsatt. 

 

«Large Queen» utkom mellom 1868 og 1876, og i alt var det 10 valører og 

farger. Hovednumrene er relativ rimelig, og man får dem fra en kr ca 50 og 

oppover.  Det som kan skape utfordring og problemer er det uendelig antall 

varianter, både i  trykk og papir.  Dersom man går inn for samling av disse, 

så er det straks bort imot 70 merker bare av denne utgaven.  Verdien av 

merkene går betydelig opp.  Stemplede merker går lett opp i NOK 1000.- og 

oppover. 

 

Utgaven «Small Queen» er om mulig vanskeligere.  De kom i perioden 1870 

til 1893, og i tillegg til forskjellene beskrevet under «utgaven «Large Queen» 

- er de trykt både i Montreal og Ottawa.  Pussig nok blir det betegnet som 

varianter, men mellom 1888 og 1989 er det også  trykt  fra 41 til 47 i Scott 

katalog.  De aller fleste merkene  i «Small Queen» kan betegnes som rimelig 

merker – ja enkelte  er nok massevare. Hovednummer av både 2 og 3 cent i 

Large og Small Queen er nok av slik karakter og blir omsatt til under kr 5.- 

pr stk. 
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Dronning Victorias Diamantjubileum 

I 1897 hadde Dronning Victoria regjert i 60 år over  «Commonwealth» , og 

siden Canada var en del av denne betegnelsen, ble det utgitt en serie på i alt 

16 merker.  Merkene var i valører fra 1/2 cent sort til 5 Dollar grønn.  De var 

enkle i utforming, dvs venstre side av merket viser ungdommelig Victoria, 

og høgre side en eldre dronning- avlange.  Jevnt over oppnådde merkene 

gode priser, ja høgvalørene ble omsatt til mer en kr . 10.000.- pr stk i 

stemplet utgave.    Men enklete av lavverdien ble omsatt for noe få hundre 

kroner.. 

 

Men Dronning Victoria tiden var ikke over, og fram til 1903 utkom det 2 nye 

utgaver til med merker hvor hun var avbildet.  Det var i hovedsak lav valør, 

og de ble omsatt ti relativ lav verdi.  Merkene var i utgangspunktet ganske 

like – samme bilde og ramme ble brukt.   

 

 
 

Forskjellen lå i at den første utgaven hadde avbildet et lønneblad i de 

nederste hjørnene, men i den siste utgaven ble dette erstattet med et tall.  

Uansett, lønneblad eller tall, mange av utgavene var rene masservarer og 

omsatt for noen få ører.  Andre oppnådde priser på noen få hundre kroner. 

 

Julen 1898 fikk forresten Canada sitt første frimerke som ikke var 

«kongelig».  2 merker viste «The Commonwealth».  Begge merkene var 2 

cents.  Det var flere varianter slik at prisene varierte fra noen få dollar til 

over 150-200.  Merkene var i storformat og gjorde således mye av seg. 

 

 
 

Men enda skulle det gå en tid før det kom andre jubileumsmerker.  Kongelig 

merker ble fast, og etter Dronning Victoria kom det serier med Kong Edward 

VII.  Han er forresten far til vår Dronning Maud så både far og datter er 

kommet ut på frimerke – men på flere forskjellige land. 

 

Av de mange gamle kolonier gikk alle med unntak av New Foundland med i 

Dominion.  Det skjedde først i 1949, og frem til da kom New  Zealand ut 

med egne frimerker.. 

 

Og til eridring, Canada har ikke stater.  De har provinser og som regjerer på 

mange måter helt selvstendig med unntak av utenrikspolitikk. 

 

Senere vi jeg si noe om inflasjonen av frimerker i Canada på lik linje med 

andre land. 

 

 

Kåre J. Flatmark 
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POSTKORTKLUBBEN 

……………………………… 

MØTER / ARRANGEMENT: 

 26.09.  Oddvar Jan Melsæter:  Postkort fra Ålesund etter bybrannen 

   – del 3  

 07.11. Årsmøte 

  Malvin Dalhus: Samferdsel på sjø og land 

…………………………. 

 

 

  

 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 
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Skulpturer på postkort fra Ålesund.  
Del 1 – Byparken. 

Byrommet har flere skulpturer og minnesmerker laget av ulike kunstnere 
for å pryde byrommet eller til minne om viktige begivenheter eller personer 
som har gjort en særskilt innsats for byen vår.  
I denne vesle serien skal jeg presentere en del postkort hvor skulpturen er 
hovedmotivet eller en del av et større motiv.  
Jeg regner med det finnes flere postkort med motiv av byrommets 
skulpturer enn de jeg har funnet fram til og jeg oppfordrer deg til å bidra 
med kort som jeg ikke har presentert. 
Jeg viser til «Skulptur og relieff på offentlig sted i Ålesund» av Harald 
Grytten, Malvin Dalhus og Øyvind Dalhus, Ålesund 2012, for de som vil lese 
mer om skulpturene som omtales. 

Vi begynner med to skulpturer i byparken, men først noen få ord om 
byparkens historie. Parken var anlagt på vestsida av Aksla i 1885. Gartneren 
L. Leyberg planla parken etter modell og inspirasjon av tidens 
toneangivende parker som tok utgangspunkt i den opprinnelige 
topografien. Leikeparken som vender mot Parkgata, ble opparbeidet i 1921 
– 1923 (Harald Grytten: Byleksikon s. 60). 

 

 

Illustrasjon nr.1 er et kort utgitt av Johan Nygaard i 1906 og stemplet i 1909 
viser parkanlegget før bybrannen 1904. Vi aner en del beplantning, men 
parkanlegget med veier kommer tydelig fram i bildet.  

 

 
Illustrasjon nr. 2 er et Mittetkort stempla i 1926 så bildet er tatt ikke så 
lenge etter at leikeparken ble anlagt mellom 1921 og 1923.  
Så langt om parken. 

Parken i dag har flere skulpturer, men her skal jeg presentere to av dem: 
Gange Rolv statuen og Keiser Wilhelm II bauta. 

Historia om Gange Rolv statuen er i kortform som følger: 
I forbindelse med at de i Rouen i Frankrike i 1911 feiret 1000 års jubileet for 
hertugdømmet Normandie, reiste de en statue av grunnleggeren, vikingen 
Gange Rolv. Siden de fleste regnet med at han ættet fra Giske på 
Sunnmøre, ble en kopi gitt som gave til Ålesund by. Statuen ble avduket 
med stor folkefest og regatta på Valderhaugfjorden 25. og 26. september 
1911. 

Det er gitt ut en mengde kort med Gange Rolv som motiv, og her 
presenterer jeg noen få. 
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Illustrasjon nummer 3 er et ubrukt Mittetkort som viser statuen plassert i 
parken. Hovedmotivet er nok Apeskrekken med Fjellstua i bakgrunnen og 
Gange Rolv til høyre i bildet. 

 

Illustrasjon nummer 4 er Gange Rolv på et ubrukt kort nummer 137 utgitt 
av M.B. Rønneberg.  

 

 
Illustrasjon nummer 5 er et kort utgitt av Ringkjøbs Papirhandel, Aalesund 
datert 25.10.1911. Kortet er trolig et foto fra den 25.september 1911 da 
statuen ble avduket. Her må vi koste på oss å sitere påskrifta på forsida:  
«Deg sjølv kjenner du, sjølvsagt. Han med x heiter M.Bjørdal».  
Kortet er adressert til Bj Widsten, Fru Svendsens bokhandel, Volden og 
signert Karl Drabløs. Det er ikke uvanlig at postkort også blir en kilde til 
personalhistorie eller aktuelle hendinger som her. 
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Illustrasjon nummer 6 er et Rønnebergkort nummer 140 fra festligheten 
ved avdukingen av Gange Rolv statuen 25.september 1911. (I parentes 
bemerket er dette bare to av mange eksempler på kort utgitt av Rønneberg 
med nærmest en reportasjeaktig form.)    

 

Illustrasjon nummer 7 er et kort utgitt av Johs. Havnevik, datert 18.juli 1910 
som viser Keiser Wilhelm bauta i full størrelse. 
Til minne om keiserens innsats for Ålesund etter bybrannen ble det i 1910 
avduka en bauta i byparken på Trollhaugen. I følge Grytten var det 
kunstneren Lars Utne som sto for modelleringen av keiseren og arbeidet var 
«bekosta av innsamling av penger blant byens brave borgere» (Skulpturer 
og relieff s. 64). 

 

 

 
Illustrasjon nummer 8 er et Rønnebergkort nr. 99 datert 1911. Motivet er 
«Keiser Bautaen» og jeg vil tro bildet er tatt på dagen for avdukingen. 

Det finnes kanskje postkort med avbildning av to andre skulpturer i parken: 
J.E.Devold og Kjetta som var så fæl til å ete, men disse har jeg ikke.  

arve.johan.hoel@gmail.com  
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HVA ER DETTE ? 
Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ? 

………………………….. 

3/2018 

Motiv fra Skansekaia, Ålesund. 

 

Kan noen bidra med avklaring mht hvilken begivenhet dette var ? 

PY 

4/2018 

Her kunne ditt spørsmål stått ! 

………………………….. 

 

 

 

MENINGSYTRINGER: 

Det inviteres til meningsytringer / kommentarer fra leserne. 
Redaksjonen fraskriver seg ansvar for det som her kommer til uttrykk. 

……………………… 

 

 

 

Stoff / innlegg til DESEMBER-nummeret MÅ 

redaktør ha tilgjengelig senest 30.11. 
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG  (IKKE pdf))  vennligst hver for 

seg – det  letter redigeringen. Marker i teksten hvor illustrasjonen skal 

settes inn. 
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MEDLEMSANNONSER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

Manus må foreligge senest 31/1  30/4  31/8  30/11. 

………………………………….. 

2/2018 

Norske stempelmerker 

Har du stempelmerker av slaget som er avbildet her som du vil kvitte deg 

med?  De finnes i mange ulike utgaver og i mange ulike verdier fra 10 øre og 

opp til 1000 kroner. 

 

 

Jeg er interessert i brukt og ubrukt, enkeltmerker og på dokument. 

Kontakt arve.johan.hoel@gmail.com eller telefon 99 52 31 74. 

……………………………….… 

 

 

   

3/2018 

Ønsker å kjøpe kataloger 

    FACIT special del I og del II  2017 (eller 2016) 

    St.Gibbons: Great Britain Concise  2017 (eller 2016) 

    St.Gibbons: Commonwealth & Br.Empire 1840/1970  2017 (eller 2016) 

Tilbud til 

    leif.otto.engelberg@gmail.com 

…………………………….. 

4/2018 

Har mange objekt / utvalgshefter fra mange land / world wide. 

Send gjerne mankolister så får vi se hva jeg kan hjelpe med. 

leif.otto.engelberg@gmail.com 

……………………………… 

5/2018 

 

Her kunne din annonse stått ! 

……………………….. 

 

 

 

  

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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