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LEDER:

Redaksjonen

Formannens hjørne

2019 er tilbakelagt og mange skribenter har bidratt til at redaksjonen har
kunnet formidle variert filatelistisk stoff - relatert både til frimerker og
postkort - til klubbens medlemmer og andre lesere.

Vel møtt til et nytt samlerår.

Arve Hoel

Klubben har avholdt årsmøtet for 2019 og valg, meldinger, regnskapet og
alt som hører til et årsmøte er vel gjennomført.

Det er å håpe at slike bidrag og formidling vil fortsette også i tiden
framover – heretter styrt av nye krefter ettersom undertegnede nå føler at
det er på tide med en fornyelse slik at medlemsbladet ikke størkner mht
design og innholdsvalg.

Styret ble stort sett gjenvalgt, og vi takker klubben for fornyet tillit.
Dersom noen vil ha tilsendt årsmeldinga, så kontakter dere undertegnede.
Klubben har en sunn økonomi, og vi kan se tilbake på medlemsmøter med
variert innhold. Takk til alle som bidrar til at vi kan drive en aktiv og god
klubb gjennom hele året. Skal jeg peke på noe negativt, så må det være at
antall frammøtte i løpet av viser en liten reduksjon i forhold til 2018.
Styret har mange gode ideer om hva vi skal gjøre for å motvirke denne
tendensen og du får i løpet av 2020 se hva vi får til. På medlemsmøta i 2020
kommer vi som tidligere år til å ha et hovedinnlegg om et tema. Det blir
også mindre auksjoner på klubbmøta utover dette halvåret. Vi har en del
rekvisita som legges ut til lave minstepriser, men vi ser gjerne at du selv
kommer med frimerker og filateliobjekt som du selv vil selge.

Fortsettelsen ble ikke helt klarlagt på klubbens årsmøte 22/1, men «noe er
på gang» .... forhåpentlig operativt i god tid før nr 2/2020 skal distribueres.
Takk for meg i denne rollen.
Leif-Otto
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Vi er med i en frimerkeklubb fordi vi liker å dyrke vår hobby sammen med
andre samlere. Det er en fin måte å skaffe seg nye objekt på, og det er en
fin måte å skaffe seg informasjon og kunnskap på. Alle som samler
frimerker, vet at det handler mye om kunnskap. To tilsynelatende like
frimerker er vidt forskjellige, men du skal kunne noe om det for å se det.
Ingen av oss kan alt, men på en klubb er det til sammen ganske mye
kunnskap som du kan benytte deg av, om du vil.
Klubben har et bra bibliotek med kataloger og håndbøker, og vi prøver å
holde oss oppdatert med det som blir gitt ut.
FDC har tapt seg som samleområde og du får kjøpe permer og skoesker
med FDC på våre auksjoner for en billig penge. Men FDC kan være et
interessant samleområde for den som ser seg litt rundt. Jeg har tidligere
vært inne på dette i tidligere utgaver av Filateli – Nytt. Det er nettopp gitt ut
en katalog som viser alle de ulike vignettene som er registret på norske
FDC, så her skulle det være store muligheter for den som har interesse av
FDC fra tidligere år.
Du får snakke med vår bibliotekar Ståle om dette er noe du vil «snuse» på.
Helt til slutt: Noen av oss er også i filateliens «grenseland» og samler
avgiftsmerker, julemerker og oblater av ulike slag. Er du en av disse, så rop
det gjerne ut. Kanskje treffer du en likesinna på ett av klubbmøta?
Ta med deg ei samling, deler av ei samling eller noen enkeltobjekt som du
samler på – det er andre som vil se og lære.
Jeg håper vi ser deg på klubbmøta i 2020
Arve Hoel
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NESTLEDER /
BIBLIOTEKAR:

Ståle Furnes

Vi takker hver enkelt av de klubbene som sender oss sine
medlemsblad !

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt:
LITTERATUR:
Aspaker: Enringsboka / 1845 - 1899
KATALOGER:
Handlerkatalog Norge 2020
Norgeskatalogen 2020
Facit Classic Norden 2020 (før 1951)
Michel I Mellomeuropa
Michel 2 Sørvesteuropa
Michel 3 Søreuropa 2019
Michel 4 Sørøsteuropa 2019/20
Michel 5 Nordeuropa 2919/20
Michel 6 Vesteuropa 2019/20
TIDSSKRIFT:
DFT
Filatelisten
NFT
Nordisk Filateli
KLUBB-BLAD:
Bergen F.k.
Karmøy Frimerkeklubb
Landsf f N Motivsamlere
Molde F.k.
Nordenfjeldske Filatelistforening
Norsk Julemerkesaml.for.
Norsk Posthistorisk Selskap
Norsk Skipsp.h. Forening
Oslo F.k.
Postkortsamlere i Vest
Stavanger Filatelist-klub
Troms Filatelistklubb
TEKNISKE HJELPEMIDLER:

VI KLIPPER / Til orientering:

Dansk
Svensk
Norsk
Svensk

6/2019

Den blaa Løve
Seilsluppen «Restauration»
motivSamleren
Moldefilatelistene
NFF-Varianten
njf-NYTT
Budstikka
Postlugaren
Særtrykk
INFO
Samling om Postkortet
Den Blaa Hawaii
TFK-Nytt

4/2019
4/2019

……………………...........
Nordisk Filateli 8/2019:
* Marco Polo
……………………………..
Samling om Postkortet 78/2019
Se side 22
………………………………
Budstikka 4/2019
* Diverse posthistoriske artikler
………………………………
Den Blaa Løve 4/2019
* Nyoppdagelse: NK 99 med «mini-klisjé»
.................................
TFKNytt 2/2019
* «Londonmerkene» - bruken under krigen
.................................
Den Blaa Hawaii Januar 2020
* Norsk malerkunst på frimerker 1974 – 1989
* Frimerkelig: Marianne i 75 år
(Frankrike/Red.)
.................................
LOE

8/2019
8/2019

4/2019
4/2019

78/desember 2019
Januar 2020
2/2019
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Sammendrag av Årsmøte Aalesund Filatelistklubb 2020

SEKRETÆR:

Årsmøte ble avholdt i klubbens lokaler den 22.1.2019 kl 19.00 – 20.30. Møtet ble
åpnet av styreleder Arve Hoel. Innkalling var utsendt på mail og lagt ut på klubbens
internettside. Det var 15 medlemmer med stemmerett tilstede.

Ole Grebstad

Innkalling ble godkjent. Agnar Aase ble valgt som møteleder og Odd Krüger ble
valgt som referent. Til å skrive under møteprotokoll ble Kim Henriksen og Bjørn
Vatnehol valgt.

Medlemsmøte 11/12-2019.
14 medlemmer tilstede.
(1.) Innkalt til ekstraordinært årsmøte for å fastsette kontingent for 2020.
Forslag: Kontingent for 2020 kr 500.-. Enstemmig vedtatt.
(2.) Agnar Aase kåserte og viste julefrimerker fra Aaland.
Auksjon av 14 objekter. Samtlige solgt for tilsammen kr 620.-.
Det ble tradisjon tro servert julemanna, julebrus, julekake, Pepsi og Twist.

Årsmeldinger fra styret, bytteleder, redaksjonsutvalg, auksjonsutvalg, bibliotekar
ble presentert. Årsmelding fra webansvarlig og postkortklubben er innarbeidet i
styrets årsmelding. Et forslag som en mulighet for å engasjere barn/unge er å
levere massevare til f.eks. SFO, der elevene får leke med frimerkene, f.eks. ved å
lage plansjer med forskjellige tema. Det ble også oppfordret til at elementer
knyttet til markedsføring i årsmeldingen fra styret blir diskutert for gjennomføring
av neste styre.

J-P G
....................................................
Medlemsmøte 8/1-2020.
Arve Hoel ledet møtet. Han ønsket godt nyttår. Gikk gjennom posten. Det ble
etterlyst bidrag til Filateli-Nytt. Flere til å skrive. Nytt stoff og nye forfattere, selv
om man selvsagt vil beholde sine nåværende skribenter. Leif-Otto Engelberg
etterlyste renset bensin til vannmerke sjekk. Det ble arrangert miniauksjon. Patrick
auksjonarius som vanlig. Alt ble solgt. Antall tilstede: 17.

Årsmeldinger ble godkjent.
Regnskap ble gjennomgått og godkjent med noen kommentarer som kasserer bes
korrigere.
Kontingent ble ifølge vedtektene vedtatt i ekstraordinært årsmøte 6.12.19.

Ole Grebstad
...............................................

Vedtektsbehandling: Et tillegg vedrørende styrets arbeid ble vedtatt som et tillegg til
§8, og styret bes gjennomgå vedtektene for vurdering av innhold til neste årsmøte.

På årsmøtet 22.01. ble innvalgt i styret som ny

Årsmøtet gjennomførte deretter valg. Det nye styret og ansvarspersoner er gjengitt
et annet sted i bladet og på klubbens hjemmeside.
O.K. A.H. A.Aa.

SEKRETÆR:

(Se siste side mht tillitsvalgte / Red.)
Patrick Young
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Møteliste 2020:
Frimerkeklubben:
Medlemsmøter:
8.1. Sesongstart
22.1. Årsmøte
5.2. Makulatur eller feiltrykk ? v/ Arve Hoel
Miniauksjon
19.2. Søknadskort fra krigstiden v/Arve Hoel
Miniauksjon
4.3. Netthandel v/Kim Henriksen
Quiz & loddsalg
18.3. Sverige v/Leif-Otto Engelberg
Loddsalg
1.4. Restauksjon
15.4. NF’s Regionkontakt Thorald Rye Alsaker
Quiz & loddsalg
29.4. ? v/Ståle Furnes
Miniauksjon
13.5. Miniauksjon
19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10. 11.11. 25.11.
9.12. Ex.ord. årsmøte
Årsmøte:
Auksjon:
Studiekvelder:
Styremøter:

22.1.
21.3. 24.10.
25.3. NK 54 v/ Patrick Young
18.11. ?
15.1 29.1 26.2 20.5.

Postkortklubben:

12.2.

Kort av Julius Holck v/Oddvar Jan Melsæter

11.3. ?
9.9. Steinkopf Wold På Sunnmøre v/Terje Aarseth
4.11. Årsmøte
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BYTTELEDER:

Leif-Otto Engelberg

Ennå er det ifølge kalenderen vinter, men i deler av landet er det tendenser til vårfornemmelser.
Kanskje er det tid for en
TEMASAMLING FLORA / BLOMSTER eller ORNITOLOGI / FUGLER ?

Vi er allerede en god måned inn i et nytt år – og mange er sikkert spent på hva det
vil ha i seg av opplevelser, det være seg både av egen-påvirkede aktviteter og av
ytre påvirkninger som vi i bare begrenset grad – om i det hele tatt – kan ha
innflytelse på.
Stor spenning knytter seg bl.a. til om frimerker fortsatt vil bli trykt / benyttet i
forskjellige land. «Frankeringsetiketter», «digitale koder» etc ... blir kanskje det
som avløser frimerker slik vi har vært vant til.
Det er mye av gode gamle frimerker «der ute» som er samleobjekt på samme
måte som f.eks. mynter (som jo også er i ferd med å forsvinne i bruk).
Hver enkelt av oss kan i ulik grad og på forskjellige måter kose oss med vår hobby –
mange nyter de gode stunder hjemme og mange nyter også de sosiale opplevelser
i samlerklubber.
Mye kompetanse å hente fra samlerkolleger – og også egen glede ved å formidle
egen kunnskap til øvrige klubbmedlemmer. Noen ganger «skytes» det over mål –
andre ganger under mål, det vil likevel ofte være «treff» for noen – så min
oppfordring er: vær aktiv på klubbmøtene!

Vi ønsker gjerne tilsendt utvalgshefter fra medlemmer i andre klubber se: www.aalesundfilatelistklubb.no

Mange av medlemmene gir uttrykk for at utvalgshefter er viktige element på
møtene – og muligheten til å låne med seg hefter hjem for vurdering opp mot
egne objekt, er kjærkommen. Vi har allerede mottatt en del utvalgshefter for slik
«sirkulasjon» - og flere er varslet / vil ankomme i løpet av februar – så MØT FRAM
for mulige gode funn!
... og vil du selv sette opp utvalgshefter, så er avsetningsmulighetene tilstede !
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AUKSJONSLEDER:

Helge Steffensen

Det har skjedd før, og det skjer igjen
at frimerker blir ødelagt ved stygg og slurvete stempling av Posten Norges
personale. 2. desember mottok jeg et brev fra Bergen, der en ukyndig
postmedarbeider hadde slengt utover avtrykk av et anonymt
gummistempel. Vedkommende var (heldigvis) åpenbart ikke klar over at
også «personlige frimerker» er frankatur som skal stemplet...)

Neste frimerkeauksjon arrangeres lørdag 21. mars. Til auksjonen søker vi
objekt for innlevering i løpet av februar. Helst ønskes beskrivelse og
utropspris på objektene oversendt på mail, gjerne som et vedlegg i word
eller excel. Dersom jeg får beskrivelse og utropspris oversendt på mail
trenger vi ikke å motta objektene før på auksjonsdagen.
……………………………………………………………………………………………………………….

Noen i det som før hette Postverket, burde sørge for et minimum av
opplæring for de som risikerer å få tilgang til et stempel. Uansett om man
er frimerkesamler eller ei, vil vel de fleste mene at stemplene som er dryst
utover konvolutten, skjemmer.
Egil Røssaak
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Søre Sunnmøre Filateli- og Samlarklubb
Kanskje på tide å gi lyd fra oss til «storebror» på Sunnmøre, Aalesund
Filatelistklubb, fra oss på søre luten.
Skal ikke komme noe serlig inn på tilbakeblikk, men jeg må nesten ta med at en av
initiativ tagerne til vår klubb, Ørsta Filatelistklubb for ca 77 år siden var fra
Aalesund Filatelistklubb og het O.Kittelsen. En venn og medlem flyttet til Ørsta da
han fant sin kone, Anna Moe herifra.(noe som undertegnede har stor sans for) Han
var ofte på besøk her, holdt flere foredrag etc.
Men mye har selvsagt skjedd siden den gang, og idag heter klubben Søre
Sunnmøre Filateli og Samlerklubb.
Vi holder i den freda Svendsen gården(ca. 150 år) i sentrum som vist her på vår
møteplan for 2020, nærmere bestemt i fløya til høyre. Faktisk i samme rom som
ble Ørsta sitt første off. Postkontor fra ca 1890. Før den tid, fra 1861 holdt dei til i
hovedbygningen.
Aktiviteten har variert, men i dei senere åra har vi stagnert noe, som dei fleste
andre. Derav et forsøk med navneendring, også pga Ulstein klubben la inn «årane»
bla. Faktisk har det vært litt positivt så langt. Vi prøver holde aktiviteten tilnærmet
vårt gamle felt, men postkort har vokst merkbart, men også seriemagasin, mynt
bla dukker opp på våre klubb møter som er annen hver mandag.
Til vårt 75 års jubileum, oktober 2018, slo på «stortromma» da vi arrangerte en
større samlermessa på Kulturhuset.
Rent visuelt vises en deltager diplom her.
Masse folk og gode tilbakemeldinger gjør at vi kanskje prøver noe annen hvert år,
men i mindre målestokk, kanskje i samarbeid med andre!
Så vil vi avsluttningsvis ønske alle våre samler naboer fra «storbyen» og ellers
velkommen inn til oss. Uansett har vi vårt årlige samler møte på høsten, hvor bla
Lars Muribø er fast gjest.
Aage Halkjelsvik
(B-Medlem i Aa.Fil.kl.)

Og vi i Ålesund ser gjerne at Søre Sunnmøres medlemmer tar turen innom
våre møter når det passer seg slik!
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To skilling helpost med overtrykk «SPECIMEN»
Overtrykk med «SPECIMEN» er kjent brukt fra 1847 i England, men kom i
vanlig bruk fra 1879 da UPU-landa begynte å sende utgitte frimerker til
hverandre.
«SPECIMEN» – overtrykte frimerker skulle brukes av postverka så de kunne
identifisere hverandres frimerkeutgaver. Overtrykket skulle forhindre at
merka ble brukt postalt. «SPECIMEN» kunne trykkes eller perforeres, og
overtrykket kjennes både på vanlige frimerker, avgiftsmerker og på
helsaker.
Det er flere ulike oversettelser av «SPECIMEN» som «prøve, forsøk, test».
Frimerker med overtrykk «SPECIMEN» selges dyrere på auksjoner enn
frimerker uten overtrykk.

Klisjeene for 2 skilling som ble brukt, var graveringstypene 6, 8, 9 og 11 for
NK 17. Graveringstype 6 «er vanligst, og det er den som ble brukt (kanskje
det første trykk) i en gråblå farge som ble anvendt til returkonvolutt og som
finnes med «Specimen» påtrykk. De andre trykninger er noe mørkere og
renere blå» (Norske Filatelistika side 65).

Norsk helpost er både på brevkort, konvolutter og kortbrev, og i
skillingsperioden gav en ut helpost både på konvolutter og brevkort med 2
skilling blå og 3 skilling karmin. Både konvoluttene og brevkorta fikk påført
verdiangivelser med tidens posthornmerke 2 skilling og 3 skilling og en
brukte samme klisjeer som for frimerkene. Trykket er imidlertid dårligere
enn for frimerkene på grunn av papirets kvalitet.
For 2 skilling blå i nyanser ble det brukt to typer papir når en produserte
konvoluttene:
En del av opplaget trykkes på konvolutter med litt kraftigere, ensartet papir
uten vannmerke.
En annen del av opplaget trykkes på konvolutter med striper i papiret og
vannmerke i striper.
Du ser tydelig forskjellen på konvoluttene når du holder de opp mot lyset.
Håndbok over norske filatelistika angir et samlet opplag på 100.000 for
konvoluttene med 2 skilling. Trolig ble bare en liten del av opplaget brukt
postalt, og brukte konvolutter i rett tid må være svært sjeldne.

Papiret på alle de konvoluttene jeg har sett med påtykk «SPECIMEN», er av
typen med striper og vannmerke. Fargen på merket er tydelig gråblå og
skiller seg klart fra andre 2 skilling konvolutter. Se illustrasjon for de ulike
blåfargene.
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Du ser av vedlagt illustrasjon at påtrykket har en rødlig farge, og selv om
det er litt svakt er det godt leselig.

Litteratur:
Håndbok over norsk filatelistika. Utgitt av Norsk Filatelistforbund 1969.
Norges Helpost. Utgitt av Oslo Filatelistklubb v/T. Soot - Ryen og Tore Haga,
Oslo 1980.
Katalog over Norges helpost 1872 – 1992. Utgitt av Oslo Filatelistklubb og
Finn Aune, Oslo 1996.
Illustrasjoner fra egen samling.
Arve Hoel
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Variant på NK 422
Norgeskatalogen nr. 422 ,20 øre Telegrafverket 100 år, beskriver to
varianter: «Passmerke under R i Norge» og «Strek ved venstre jakkeslag».

Illustrasjonen viser ett av de vertikale para hvor du ser at det nederste
merket har varianten «Passmerke under R i Norge» og du ser også
«streken» over R i Norge i det øverste merket.

Jeg har tre vertikale par av varianten «Passmerke under R i Norge» og har
merket meg at merket over denne varianten har en markert «strek» over R
i Norge.

«Strek» over R i Norge er også en variant siden den synes å ha samme
plassering i arket og jeg har funnet tre eksemplar i mitt materiale. Den er
imidlertid ikke så markert som de to som er beskrevet i Norgeskatalogen.
Du kan jo sjekke dublettene dine for å se om du har denne varianten. Har
du et helark av merket så ser du først etter «Passmerke under R i Norge».
Skriv gjerne noen ord i bladet om du finner denne varianten.
Arve Hoel
.................................
11

Inspirert av Arve’s påvisning av krøll over R på merket over det som har
strek i nedre marg, så har jeg plukket litt i egne dubletter og fant da et par
som har denne krøllen over R også på merket under det som har strek i
nedre marg.

Og når vi er igang med dette merket, så fant jeg også et eksemplar med
strek i nedre marg som viser en «utvekst» på skulderen til venstre.
Streken i underkant er litt anderledes / svakere i venstre side enn de andre
merkene med strek.
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Og så kan vi jo ta med også merket som har strek i jakkeslaget (nedre
venstre merke):

Og en illustrasjon av fargenyanser: Venstre merke har en lys grønnfarge og
svart person, mens høyre merke har en mørkere grønnfarge og gråere
person.

LOE
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"DET MIDLERTIDIGE POSTKONTORET."

AUTOMATMERKER OG FRANKERINGSMASKINER

I et fotoalbum som har tilhørt mora mi, Reidun Røssaak, kom jeg forleden over et
fotografi som på baksida hadde fått påført teksten "Det midlertidige postkontoret"
og datoen 25.051995. Fotografiet er tydeligvis tatt i Ålesund, og noen av oss vil
også kunne se hvor i byen dette er.

Men jeg har faktisk glemt hvorfor postkontoret var flytta dit, og hvor lenge det var
der. Skjedde det i forbindelse med rehabilitering eller ombygging av postkontoret
ved Korsegata, eller hva? Spesiell stempling eller annet som filatelistisk kan vitne
om dette midlertidige postkontoret, fins neppe, men kanskje eksisterer det
interiørbilde(r) fra lokalene? Kan leserne av FilateliNytt bidra med opplysninger
og/eller om mulig med fotografier?
For ca. 40 år siden var automatmerker fortsatt noe nytt og spennende, tyder
denne artikkelen i VG på. Den er datert 27.11.1980. Dag Storberget, som har
skrevet teksten, så for øvrig ikke med optimisme på bruken av frimerker i framtida.
Men han så neppe for seg ei utvikling som den vi faktisk fikk i åra etterpå, med
spådommer om "frimerkets død" og massenedlegging av norske postkontor.
Frankeringsmaskinene som i 1980 ifølge teksten blei utplassert på postkontor i
Oslo-området, bidro også til mindre bruk av frimerker.
E.R.

E.R.
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Fortsettelse fra forrige nummer av filatelinytt.

Fra Røde Kors – Historikk

Boken " Et minne om Solferino " ble strålende mottatt av prominente og kongelige
personer over hele Europa, men det viktigste var at den skulle bidra til å forandre
humanitære holdninger i hele verden ved at Røde Kors ble dannet. Dunants bok
ble lest av en fremstående advokat fra Geneve, Gustave Moynier som også var
president i foreningen for offentlig velferd i Geneve. Moynier forsto hvilken
framtidsdrøm Dunant hadde formulert, og han foreslo at hans forening skulle
hjelpe til med å virkeliggjøre den. 9. februar 1863 hadde foreningen møte, og på
dagsordenen var et forslag om å opprette en permanent hjelpeorganisasjon for
soldater som var skadet i kamp. Den samme ide'en som Henry Dunant hadde
lansert i sin revolusjonerende bok.

Disse fem menn var alle kjent og respektert for sitt arbeid innen veldedighet og
tiltak for de underpriviligerte. De ble omtalt som " Fem Manns Komite'en " De
møttes første gang 17. februar 1863 og vedtok sitt formelle navn, " Den
internasjonale komite' for hjelp til de sårede". For å få ide'ene anerkjent og
iverksette tiltak for å sette dem ut i livet, ble de fort enige om at det var nødvendig
med et større internasjonalt forum. De Fem bestemte seg for å få i stand en
ekspertkonferanse i Geneve i oktober samme år. Røde Kors' vugge var skapt.

Da forslaget var vedtatt valgte velferdsorganisasjonen fire av sine medlemmer til å
arbeide sammen med Dunant. Disse var Gustave Moynier selv, dr. Louis Appia som
hadde vært ved Solferino, enda en lege, dr. Theodore Maunior og general G. H.
Dufour, en respektert og innflytelsesrik soldat.

Den 23. oktober 1863 kom 31 delegater fra 16 land sammen i Gene've for å
diskutere dannelsen av en internasjonal humanitær organisasjon. To av
konferansens viktigste beslutninger var enighet om å anbefale regjeringer at
ambulanser, leger, sykepleiere, sykehus og innbyggere som hjelper sårede måtte
gis nøytral status, og vedtaket om et universelt emblem som skulle identifisere alt
personell og materiell tilknyttet slike oppdrag. Symbolet som ble valgt var et rødt
kors på hvit bunn. Fem Manns Komiteen " ble dessuten grunnlaget for Det
internasjonale Røde Kors ( ICRC ) Så gikk komite'en i gang med å forberede den
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internasjonale konferansen som skulle diskutere og undertegne de ti artiklene på
den første Gene've - konvensjonen. Igjen sendte 16 nasjoner delegater, og
8.august 1864 begynte debatten om bindende regler for behandling av mennesker
som var skadet i krig. Etter mye diskusjon og overtalelse undertegnet til slutt 12
nasjoner konvensjonen den 22. august.
Dette enestående dokumentet er med rette blitt beskrevet som en milepæl i
menneskehetens historie. Det garanterte for første gangnøytralitet for medisinsk
personell, deres utstyr og sykehus, samt for lokale innbyggere som ville hjelpe de
sårede. Det krevde også at de som tok sårede til fange, skulle stelle deres sår eller
få dem stelt. Hærer var forpliktet til å samle de sårede. Dokumentet stadfestet
også det som nå sansynligvis er verdens mest kjente symbol, Det Røde Kors.
I denne begivenhetsrike perioden virket det som om Dunant selv var mislykket.
Han levde i Fattigdom og flyttet rastløs fra Frankrike til England. Til Tyskland, til Isle
of Wight, til Korfu og tilbake til Tyskland. Til slutt, i en alder av 59 år, bestemte han
seg for å slå seg ned i sitt fødeland Sveits. Han bosatte seg i den østlige delen av
landet, i Heiden, og der var han etter eget utsagn, lykkelig. I følge en av
hans biografiforfattere, Pam Brown, var det der idealisten Dunant ble mannen
Dunant. Med tiden ble han innlagt på sykehus i 1892 etter legens forordning, og
der brevvekslet med sine gamle venner og kontakter og kjempet fremdeles for sin
sak, men til sin skuffelse, uten særlig resultat. Dunant var praktisk talt blitt borte
fra den internasjonale arena. Det var da en ung mann som het Baumberger dukket
opp og tilfeldigvis oppdaget at Dunant befant seg i Heiden, at Dunant trådte fram
igjen. Baumberger fortalte om Henry Dunant, og plutselig virket det som om
verden oppdaget ham på ny. Brev, penger og anerkjennelser strømmet på. Kronen
på verket var Nobels fredspris som han ble tildelt i 1901 samen med Fre'de'ric
Passy. Det var dette mer enn noe annet som må ha gitt ham selvfølelsen og
stoltheten tilbake.
Dunants testamente var helt i hans ånd. Etter tilbakebetaling av gjeld, og det
hadde han en del av, ble hele den resterende pengesummen gitt til flere navngitte
veldedige formål.
Henry Dunant døde 30. oktober 1910 i en alder av 82 år. Hans arbeid og
drømmer lever videre.

Terje Waksvik
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Dei mange steinkyrkjene ligg tett i tett og fortel om tidleg kyrkjeleg organisering av
landet. Ein skal ha med i tankane at Åland låg ei stund midt i handelsvegen til og
frå Russland. Dei hadde såleis god kontakt med Russland, og ein trur at på den
måten kom kristendomen tidleg til Åland. Allereie på 1000-talet er det registrert at
heidningskikkane knytta til gravseremoniar er borte. Gravplassane nær kvar enkelt
bondegard blei fjerna og nye plassar nær kyrkjene blei etablert.

Kyrkjehistorie frå Åland, del I

Historia fortel at det var Olav den heilage som kristna Åland. Viser til frimerke nr.
105 over her, eit ustempla og eit med St. Olav-stempel. St. Olav hadde fleire
hektiske reiser til Russland, og Åland blei nok eit naturleg stopp for han. Han har i
alle fall gjort eit sterkt inntrykk på folket på Åland som avgjorde at han skulle vere
øyriket sin "skyddshelgen". Bildet av Olav finns til og med på det gamle
landskapsseglet frå 1300-talet. Ja, nokre av kyrkjene skal han også ha helga, bl.a.
Jomala kyrkja. Viser til frimerket nr. 31 av Jomala kyrkja under her.

I det ålandske øyriket finst det mange spesielle kyrkjebygg. Ein finn dei i alle dei 16
ålandske kommunane, og i ein del kommunane er det fleire praktfulle kyrkjebygg.
Alle er uansett med på å gi eit historisk preg på landskapet. Prektige står
bygningane der og fortel om dei mange hundreårige minna. Ei av dei er Vårdö
kyrkja som ein ser på bildet over. Dette har ein også gripe tak i når Åland har gitt ut
frimerke. Kvart år frå 1988 til og med 2003 blei det utgitt frimerke der motivet var
eit av desse staselege kyrkje bygga.

Dei første forsamlingshusa blei bygde i tre, men blei litt etter litt erstatta av
steinkyrkjer. Dei fleste kyrkjene på Åland i dag er bygde av stein, fleire av dei med
aner tilbake til 1100-talet.
Kyrkjene på Åland frå mellomalderen skil seg frå tilsvarande bygg både i Finland og
Sverige. Dei liknar meir på kyrkjene på Gotland, for eksempel er tårna bygde

På bildet over ser ein steinkyrkjer på Åland-frimerke, f.v. nr. 91 (Facit) Sunds kyrkja
frå 1200-talet, nr. 106 Geta kyrkja og nr. 162 Lemlandskyrkja.
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saman med sjølve kyrkja. Med sine tjukke murar og skytegluggar fekk dei ein viktig
funksjon når fienden nærma seg. Ja, kyrkjene fungerte nesten som forsvarsanlegg.

stemning som går hand i hand med skulpturane og dei rike mellomaldermåleria.
Mange seier at dei kjenner seg overvaka. Kanskje ikkje så rart når ein legg merke til
mannshovudet i tre som er mura inn i takkvelven, med auge som fylgjer ein same
kvar ein går og står i rommet. Viser til bildet under her.

Det finns fleire teoriar om kyrkjetårna og kvifor dei ser ut som dei gjer. Eit
eksempel er kuppelen på Vårdö kyrkja som mange syns er heilt overdemisjonert.
Frimerke nr. 54 syner bilde av denne kyrkja (under her).

I følgje nokre segner er det to forklaringar: Enten er det eit mislukka forsøk på å
bygge ein russisk kuppel, eller så har byggmeisteren ikkje hatt kontroll på konkav
og konveks form.
Etter som hundreåra har gått, har kyrkjene blitt ombygde og utvida. Men den dag i
dag ber dei likevel preg av eigenart og stas.
Til tross for sin enkle byggestil, står desse kyrkjene fram som glitrande perler ved
havet med alle sine kunstskattar.

Nokre seier at det er den store kjempa Finn og at det var han som bygde kyrkja.
Akkurat då han sette på tårntaket og skulle slå inn den siste spikaren, kasta
einkvan ein stein på han. Finn fall ned, slo hovudet gjennom taket og blei sittande
fast der. Skulpturen er det eldste kyrkjekunstverk på Åland. Det blir sett på som
den eldste bevarte treskulpturen i Finland frå mellomalderen. Hovudet er utskore
av enden av ein stokk som har høyrt til ein trebygning på starten av 1100-talet,
kanskje frå ei eldre trekyrkje som stod på plassen før. Då trekyrkjene blei rivne,
blei skulpturen redda og mura inn i taket på den nye steinkyrkja.

Frimerket over (nr. 37) viser ei av dei mest omtalte kyrkjene, St. Mikael i Finström
der delar av bygget er frå 1100-talet. I det ein går inn i kyrkja legg ein fort merke til
den tunge og kompliserte utforma arkitekturen. Den gir raskt ei urgammal

Agnar Aase
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DÅ OPNING AV NYTT POSTKONTOR VAR EI GLEDELEG HENDING.
3. mars 1981 sto postsjef Petter Hustad for opning av det nye postkontoret i
Valldal, saman med ordføraren og poststyraren. Det var glede over dei nye lokala
på 127 kvadratmeter, som òg omfatta arbeidsplass for landpostboda. Postkontoret
hadde seks tilsette, fekk lesarane av Sunnmørsposten vite, i tillegg til det at Valldal
hadde hatt eige postopneri, seinare postkontor, i 120 år.
Samstundes veit vi at i 1981 var fleire såkalla brevhus og postopneri allereie blitt
lagde ned. Men det året var det vel få eller ingen som kunne tenkje seg at dette
nyopna postkontoret i Valldal og mest alt anna av postopneri og postkontor etter
kvart ville bli borte. Dei siste åra har det vel berre vore 30 postkontor att i heile
Noreg. Av desse er 7 i Oslo og 3 andre i dei næraste omgjevnadene til den byen.
I Møre og Romsdal er det som kjent berre "fylkeshovudstaden" Molde (hm) som
har postkontor, sjølv om meir enn helvta av folketalet i fylket bur på Sunnmøre. Og
ærleg tala ville det vel ha vore mykje betre om Ålesund, den største byen og
"sentrum for Sunnmøre", som det sto i ålesundske maskinstempel i jubileumsåret
1948, framleis hadde hatt sitt postkontor. Det hjelpte diverre ikkje at Aalesund
Filatelistklubb og andre protesterte mot nedlegginga her.
Egil Røssaak
....................................................................................................................................

Stoff / innlegg til MAI-nummeret MÅ redaksjonen
ha tilgjengelig senest 30.04.
Ønskelig å få manus tilsendt tidligere.
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG (IKKE pdf)) vennligst hver for
seg – det letter redigeringen. Marker i teksten hvor illustrasjonen(e) skal
settes inn.
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Avsluttede samleområder
DANSK VESTINDIA
For de som samler Danmark, er det gjerne naturlig å ta med også Færøyene
og Grønland (ev også Thule) - litt fjærnere er kanskje Dansk Vestindia.
1887 – 1905 Ulike påtrykk / provisorier

DVI ga ut frimerker i perioden 1855 – 1917.
31.03.1917 ble området solgt til USA.
Du finner interessant omtale i boken av Bjørn Berge: Landene som forsvant.

1905 Kong Christian IX og St.Thomas havn

1855 utagget og 1872 linjeperforert

1907 – 1908 Kong Frederik VIII og 1915 – 1916 Kong Christian X

Portomerker

1873 – 1902 tg 14x13 ½ og 12 ¾ med rettvendt og omvendt ramme

1902 og 1905

1900 – 1903 Våpentype
LOE
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Feltpostkontorstempel på flott postkort stemplet 21 VII 14

POSTKORTKLUBBEN
Møteplan 2020:
12.2.
11.3.
9.9.
4.11.

Kort av Julius Holck v/Oddvar Jan Melsæter
?
Steinkopf Wold på Sunnmøre v/Terje Aarseth
Årsmøte

……………………………………………………………………………………………………………………

Det var tider det !
Patrick
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Foreningen «Norske Postkortsamlere» gir ut tidsskriftet «Postkortet» fire
ganger i året. Dette er også et tidsskrift som gir deg mye av både leseglede,
informasjon og inspirasjon.

Samler du postkort?
Da blir du med i Postkortklubben.
Vi er ei underavdeling av Aalesund Filatelistklubb, og vi møtes et par ganger
i halvåret. I 2020 har vi møter fire onsdager på klubblokalet på IOGT – huset
den 12.2, 11.3, 9.9 og 4.11.
I tillegg til gode foredrag om postkortrelaterte emner kan du kjøpe nye kort
til dine egne samlinger eller selge dubletter som du vil kvitte deg med.
Informasjon om fotograf, kunstner, motiv, utgiver, utgivelse og tida rundt
utgivelsen setter kortet inn i både ei historiske og kulturhistoriske ramme
som gjør samleriet av kort ekstra spennende.
Det er gitt ut flere bøker om postkortemner både lokalt og nasjonalt, og vi
har to gode postkorttidsskrift som blir gitt ut i Norge.
Foreningen «Postkortsamlere i Vest» gir ut «Samling om postkortet» fire
ganger i året. Dette har blitt et solid tidsskrift med mange gode artikler om
norsk og utenlandske postkortutgivelser.

Samling handler naturligvis om å samle et objekt av ett eller annet slag,
men det handler også om å samle kunnskap om objektet du samler på.
De to omtalte tidsskrifta kan absolutt anbefales som gode innganger til
samling av postkort.
Vel møtt til møter i Postkortklubben.
Arve Hoel
..........................................................................................................................
.

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND
Byggeledelse
Prosjektledelse
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Taksering av fast eiendom
Skadetakster og –skjønn

Det er ulike versjoner om hvem som kom med Apeskrekken:
Iflg en dagbok skrevet av Astri Frisak var den nye Apeskrekken en gave fra
Keiser Wilhelm II som besøkte byen rett etter brannen.

Skulpturer på postkort fra Ålesund. Del 5 - Apeskrekken
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.
Jeg har i denne vesle serien presentert min samling med postkort fra
Ålesund hvor skulpturen er hovedmotivet eller en del av et større motiv. Jeg
regner med det finnes flere postkort med skulpturer fra byrommet enn de
jeg har presentert i de foregående utgavene av Filateli – Nytt, men det kan
den interesserte postkortsamler selv finne ut av.
I denne siste delen utvider vi begrepet «skulptur» til «naturens skulptur» og
for vårt byrom må det bli Apeskrekken i byparken eller Ariokaria Arikana
som den heter på fagspråket. Det er helt sikkert flere trær som fortjener
omtale som «skulptur i byen», men denne gangen var det Apeskrekken i
byparken.

En annen versjon er at treet er planta av en Bernt Brunstad i 1905. Brunstad
hadde vært i Chile og hadde tatt med seg en plante heim.
Dette og mere til kan du lese om i Gryttens artikler.
Mange av postkorta fra byparken har med Apeskrekken i motivet. De to
korta som illustrere denne teksten viser Apeskrekken fra et kort datert 1927
og et kort datert 1956.

Da jeg gikk på Nørvøyskolen for snart 60 år siden, var Apeskrekken et
naturlig møtepunkt når læreren sendte oss ut på «ekspedisjoner» i
nærmiljøet, og allerede den gangen hadde treet en formidabel størrelse.
Det har vært mye diskusjon om treets alder og opphav: Om hvem som kom
med treet, hvor det kom fra, om det var plantet en Apeskrekk i byparken
før brannen og om det var plantet på nytt etter brannen. Harald Grytten
har vært inne på temaet flere ganger i sine artikler i Nytt i Uka (Nytt i Uka
har gitt ut ei samling av Gryttens artikler i ei bok som kom ut i 2019 og der
kan du lese om Apeskrekkens opphav og alder).
Kortversjonen fra Gryttens artikler er at det har vært to Apeskrekker planta
ved inngangen til byparken. En ble planta før bybrannen og brant da opp,
og den andre ble planta rundt 1905.

Kortet fra 1956 viser Apeskrekken slik vi kjenner den i dag med Fjellstua
som troner i bakgrunnen.
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Kortet datert 1927 har Rollonstatua som framtredende motiv, men ser du
godt etter vil du se toppen av en Apeskrekk som stikker over ei bladkledd
busk nede til høyre i bildet.
Helt til slutt litt om hvor du finner Apeskrekken. Treet kommer altså fra
Chile og passer utmerket godt til vårt milde og fuktige kystklima. Her i
Ålesund by ser du den i flere hager når du tar deg ei runde, og jeg vet at det
også finnes eksemplar inne på Åsestranda.
Apeskrekken er et monument i byparken, men den rager også godt i hagene
rundt omkring.
Arve Hoel
Havnevik 1909 nr 10: St Olavs Plads, Aalesund
LOE
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HVA ER DETTE ?

MEDLEMSANNONSER:

Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ?
…………………………..

Medlemmene har anledning til gratis annonser her.
Manus må foreligge senest 31/1 30/4 31/8 30/11.
…………………………….

1/2020

1/2020

Søker frimerker og helsaker brukt til rørpost.

Dette merket medførte litt hodebry.
Er dette et frimerke ? ... Ikke noe landnavn ...

Postvesenet brukte rørpost i en del europeiske og amerikanske storbyer.
Jeg søker frimerker og/eller helsaker brukt til rørpost i ulike land.
Illustrasjonen under viser tre rørpostfrimerker fra Italia.

Fra «gammelt av», var det vel bare England / Storbritannia som kunne tillate seg å
gi ut frimerker uten landnavn .... «alle» visste jo hvilket land som «fant opp»
frimerkene.
Kunne kanskje være et julemerke (Natal), men samtidig synes det jo å være angitt
en pålydende verdi .. 80. ... så da «rimet» liksom ikke det.
En googling på tekst i underkant av merket / til venstre:
LUIS FILIPE DE ABREU des
(INCM Imp 95)
ga svaret: PORTUGAL !
Og ved oppslag i Michel finner jeg dette som # 2109, type I med landnavn og type
II uten landnavn.

arve.johan.hoel@gmail.com
.........................
2/2020
BYTTE British Commonwealth Forente Nasjoner Vatikanstaten
leif.otto.engelberg@gmail.com
.........................
3/2020

LOE
...................................
2/2020
Her kunne dine spørsmål ha stått !

Her kunne din annonse ha stått !
…………………………………….

………………………….....
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