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Filateli er studiet av og fritidsinteressen som går ut på å samle på frimerker og andre
postrelaterte objekter som konvolutter, frankeringsmerker, førstedagsbrev og
poststempler. En filatelist er en som samler både filatelistiske objekter og
kunnskapen om dem. Følgelig kan ikke alle frimerkesamlere kalles filatelister.
Mange norske filatelister er medlem av Norsk Filatelistforbund. Blant aktuelle blader
om filateli finner vi det norske Norsk Filatelistisk Tidsskrift og det svenske Nordisk
Filateli. (Fra Wikipedia)

Redaktørens hjørne – Odd-Arne Madsen
Hei!
Etter mange år som passivt medlem av klubben vil jeg nå være
mer aktiv, og når klubben etterlyste noen til å være redaktør av
Filateli-Nytt fant jeg ut at det var noe jeg kunne tenke meg og
være med på. Derfor sitter dere her med det første nummeret i 2022 som
jeg har tatt jobben med som redaktør.
Hvem er da jeg? – Jeg er Odd-Arne Madsen, født og oppvokst i Ålesund. Og
mange gamle Ålesundere lurer da sikkert på hvilken Madsen slekt jeg
kommer fra, jo jeg kommer fra seilmaker slekten. Har forresten vært artig om
noen av dere som samler på konvolutter/kort skulle hatt liggende noe fra
Seilmaker Madsen sine brev.
Videre har jeg siden ca 1971 vært med i speideren, hvor jeg i mange år hadde
med utgivelse av Kretsnytt, speiderkretsens svar på Filateli-Nytt.
Hovedområdet på min frimerkesamling er Norge, jeg har ikke den største
samling da dette har vært en aktivitet som har vært både av og på i perioder.
I tillegg har jeg en start på motivsamling med tema speider. Har oppdaget at
dette er et område som er mye mere utbredt enn jeg trodde. Vi får se hva
som skjer i årene fremover. Det er i alle fall mange fine merker med speidere
på.
Her er et førstedagsbrev
fra 100 års jubileet for
speiding. (kilde Speidermuseet).
Håper mange vil sende
meg stoff som vi kan få
inn i bladet etter hevert.
Odd-Arne
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Formannens hjørne – Arve Hoel 1 – 2022
Gode medlem
Klubben går fortsatt med redusert drift på grunn av pandemien,
men vi møtes fortsatt hver fjortende dag. Du må bare huske å
melde deg på før hvert møte så vi greier å holde oss til lovlig
antall frammøtte i forholdet til lokalets størrelse.
I skrivende stund er smitteverntiltaka redusert, men vi styres fortsatt av
meteren. Vi får håpe situasjonen tilsier at også kravet om en meter avstand
snart kan oppheves
Som skrevet tidligere så har klubben arrangert ei rekke skriftlige
småauksjonene under pandemien, og tanken er å fortsette med auksjoner
utover vårhalvåret.
Vi har også planlagt en storauksjon lørdag 26.mars med mange gode objekt –
både postkort og frimerker. Så får vi krysse fingrene og håpe på bedre tider
med lite smitte rundt oss.
På et annet sted i bladet leser du årsmeldinga for 2021. Jeg skal ikke referere
mye fra meldinga, for du leser den selv. Allikevel greier jeg ikke å la være å
nevne at vi opprettholder medlemstallet (med minus 1) på tross av
nedstenging. Det er kjekt at medlemmene finner gode grunner til å fortsette i
foreninga.
Vi opplever dessverre at noen faller fra på grunn av sykdom eller dødsfall,
men samtidig kan vi ønske velkommen til noe nye.
Har du noen rundt deg som samler frimerker eller postkort og som ikke er
medlem i foreninga vår, så inviter de med deg som gjest til en klubbkveld.
Klubbens medlemmer samler frimerker fra mange land og områder, og i
årenes løp har det vært holdt foredrag og vist presentasjoner om frimerker
og samlerier fra ulike verdenshjørner.
Det er alltid kjekt og lærerikt å høre om hvordan andre samler sine land og
områder. Som kjent så er det ingen fasit for hvordan vi samler frimerker og
du kan derfor hele tiden lære noe nytt
Så vil du selv vise fram noe av det du samler på, så er det bare å hive seg på.
Vi er mange som lytter til deg.
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Jeg samler mangt og mye av frimerker, men ikke fra USA. Allikevel så har jeg
noe fra USA i min samling med avgiftsmerker (revenues). Fra min samling
med avgiftsmerker fra USA viser jeg her ei side med avgiftsmerker for
aksjesalg. Avgiftsmerker for aksjesalg ble i USA gitt ut fra 1917 og fram til
1952, og de avbilda merka er fra de senere åra.
Scott – katalogen lister opp en mengde ulike avgiftsmerker, så det er nok å
samle på.
Vel møt til klubbmøta våren 2022.
Arve Hoel
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Nytt fra bytteleder – Leif-Otto Engelberg
I slutten av februar har det blitt innført betydelige lettelser
i / fristilling av corona-restriksjonene og det er igjen mulighet
til å møtes på friere grunnlag på klubbmøtene.
Forhåpentlig vil dette også lette tilgangen på utvalgshefter –
første sending i 2022 er på vei... og flere ønskes velkommen.
Selv har jeg hatt liten tid til frimerkehobbyen den senere tid pga flytting til
ny bopel. Jeg regner imidlertid med å sette opp noen nye hefter selv
kommende uke(r), og håper samtidig at klubbens øvrige medlemmer også
vil gjøre det – til egen fordel og til glede for andre medlemmer som kan få
mulighet til nytt materiale til sine samlinger. Det er selvfølgelig opp til den
enkelte hvordan man priser objektene .... 30 – 70 % av katalogpris ..??;
selger vil vel gjerne ha «godt» betalt for sine objekt og det er vel logisk at
jo lavere pris – jo mer avsetning ... så balansegangen er kanskje en
«utfordring».
Medlemmer i andre klubber, som leser dette, inviteres også til å sende
utvalgshefter til klubben, konf. klubbens hjemmeside
www.aalesundfilatelistklubb.no
Aalesund Filatelistklubb
v/ bytteleder
Pb 612
6001 Ålesund

27.02.22 L-O

En liten vits:
Postmann: Dette brevet veier for mye, du må sette på et frimerke til.
Mannen: Blir brevet lettere da?
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Nytt om auksjoner v/ auksjonsleder Helge Steffensen

Melding fra auksjonskomiteen.
Da er vi glad for igjen å kunne arrangere en åpen frimerke og postkort
auksjon. Auksjonen blir arrangert lørdag 26. mars kl. 12.00 i IOGT
bygget 2 etasje. Visning av objektene blir fra kl. 10.00. Auksjonen vil
innholde ca 220 objekt, av disse er omtrent 60 postkortlotter.
Vi regner med å ha ferdig og kunne sende ut en auksjonsliste senest 14
dager før auksjonen.
Skriftlige bud til auksjonen ønskes innsendt i god tid.
Da ses vi den 26 mars.

Husk - Til medlemmene i Aalesund Filatelistklubb
Minner om klubbens vårauksjon på IOGT - huset lørdag 26.3 fra kl. 12.00.
Objekta legges fram til visning fra 10.00.
Dersom du er forhindret fra å møte selv, så kan du også legge inn skriftlige
bud via klubbens hjemmeside.
Flere av lottene er ganske innholdsrike så vi anbefaler at du setter av god til
gjennomsyn.
Mvh
Arve Hoel
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Referat fra klubbmøter fra siste nummer
Referat fra medlemsmøte onsdag 26.1.2022
Tilstede: 13 medlemmer
Arve åpnet møte kl 1900 og ønsket velkommen til årets første klubbmøte.
Arve orienterte om nyheter og om dagens program.
1
Ståle har dagens hovedprogram, se under.
2
Det avholdes auksjon uten visning (pga. Korona). Dette gjelder 16 objekt
etter Helge V.
3
Arve og Odd Arne refererte fra hjemmebesøk hos Asbjørn N sine
arvinger, for å gi råd om salg. Det meste er pr. nå sendt til Skanfil.
4
Odd Arne Madsen er ny redaktør i bladet.
5
Formannen har fått henvendelse om hjelp til vurdering av dødsbo fra
Nordmøre v/arving i Ålesund. Arve og Patrick er på saken.
6
Valgkomiteen v/Agnar og Kåre F rapporterer at de har besatt styret av
villige kandidater til valget.
7
Kasserer rapporterte at økonomien er god og at bidrag fra auksjoner er
kr 56000,- i 2021.
OM PROGRAMMET
Ståle holdt et glimrende innlegg med bilder på skjerm av sin spesialsamling av
Færøy-provisorierer.
Her var mye rart som kom av frimerkemangel etter portoendringer.
Først i 1919 da nye 2 øres merker ikke kom frem i tide. Dette ga halverte 4 øres
merker og 5 øres merker merd overtrykt 2 øre.
Deretter i 1940-41 da frimerkemangel under krigen ga en mengde overtrykk med
private overtrykk.
Se Facit nr 4-8, dette ga mange ulike varianter som Ståle viste eksempler på.
Sist også i 1941, franco betalt stempel som ble benyttet da man gikk helt tom for
frimerker.
Vi takker Ståle for et interessant innlegg om sjeldenheter fra Færøyene.
Auksjonen ble avholdt uten visning. Sum tilslag kr 2.370,-.
«Gratisauksjon» med loddtrekning blant fremmøtte ga «gevinst» til alle.
Ålesund 2.2.2022
Ref. v/Patrick Young
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Referat fra medlemsmøte onsdag 9.2.2022
Til stede: 13 medlemmer
Arve åpnet møte kl 1900 og ønsket velkommen.
Arve orienterte om nyheter og om dagens program.
1. Odd Krüger har dagens hovedprogram, se under.
2. Det avholdes auksjon uten visning (pga. Korona). Dette gjelder 20 objekt
fra medlem Asbjørn N. sine arvinger.
3. Det vil bli foretatt innkjøp av gevinster til fremtidige gratislotteri.
Behandles av styret.
Birger etterlyste korte innslag der medlem fremviste noe fra sine samlinger.
Han utfordret Helge S.
Kåre F. etterlyste navn på frimerkekunstner fra Ålesund?
Kim etterlyste oppdatering av klubbens hjemmeside.
OM PROGRAMMET
Odd Krüger holdt et interessant foredrag med bilder på skjerm av sin samling
Ceylon. Albumark var fortrykt og innkjøpt via Album Gen på nett. Systemet er
enkelt å utvikle til slik det passer for den enkelte. Han viste utvikling av
samlingen frem til New Constitution i 1947. Som et apropos nevnte han at
Dronning Elizabeth II ikke er avbildet på noe frimerke fra Ceylon.
Stikkord forøvrig:
Første frimerke 1.4.1857 med Dronning Victoria.
Første postkontor opprettet 1882 (!)
Serie Edv. VII
Deretter Georg V og Georg VI (1938-49)
Fritt Ceylon 4.2.1948.
Selv kalte Odd beskjedent en samling av «hummer og kanari». Hvis du
googler uttrykker kan du lære hva uttrykket betyr og hvor det oppstod. Du
lærer mye av å samle frimerker.
Auksjonen ble avholdt uten visning. Sum tilslag kr 6830-.
«Gratisauksjon» med loddtrekning blant fremmøtte ga «gevinst» til 6 glade
vinnere.
Ålesund 15.2.2022
Ref. v/Patrick Young
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Referat fra medlemsmøte onsdag 23.2.2022
Tilstede: 16 medlemmer
Arve åpnet møte kl 1900 og ønsket velkommen.
Arve orienterte om nyheter og om dagens program. Han nevnte at det var kommet
avbud fra flere sentrale styremedlemmer 3 med Covid-karantene og 1 pga flytting.
1
Arve har dagens hovedprogram, se under.
2
Det avholdes auksjon med visning. Dette gjelder 15 objekt fra klubbens arv
etter Helge V.
3 Det ble opplyst at klubb-bladet utkommer 15.mars. Der er plass til mer stoff....
4 Årsmøte avholdes 23. mars.
5 Arve opplyste at styret har kjøpt innstikkbøker til klubbens gratislotteri
6 Helge S. har tatt utfordringen med å vise utdrag fra sine samlerier.
Kåre F. etterlyste navn på frimerkekunstner fra Ålesund. Han har ikke fått svar....
OM PROGRAMMET
Arve holdt et interessant foredrag med bilder på skjerm av sin samling brev med
sensur-remser fra England fra første 2-3 år av 2. verdenskrig: Først PC 66 og senere
PC 90: BY CENSOR og han fortalte at hver tjenesteperson hadde sitt eget
kontrollørnummer som stod fortrykt på sensur-remsa. Senere kom andre
«remser»/kvadrater BY EDXAMINER: OPENED BY EXAMINER. Arve fortalte at der var
kjent å være over 10000 tjenestepersoner med eget nummer. Og remsene fins i
forskjellige bokstavtyper, for eksempel både rund og oval fasong på O i OPENED. Så
her er det bare å begynne å lete. Der fins også en del litteratur om saken.
Takk til Arve for engasjerende innlegg. Han avsluttet med å vise og å fortelle at han
også sysler med samling av pent lesbare stempler fra Sunnmøre på 20 øre Stavkirke.
Auksjonen ble avholdt med visning. Sum tilslag kr 1990-.
«Gratisauksjon» med loddtrekning blant fremmøtte ga «gevinst» til 7 glade vinnere.
Til slutt viste Helge S sitt album med Portugal fra tidligste utgaver opp til vår tid. Han
advarte om at de eldste frimerkene var i pregetrykk med kongens hode «trykt frem»
i papiret. Dette svekker papiret slik at du kan være uheldig, og «vipps» så faller
kongens hode ut av frimerket. Kjedelig pass på. Forøvrig er
det menge store frimerker med lange serier av skip og berømte sjøfarere etc i
ståltrykk. Pene merker.
Takk til Helge som opplyste at mye av materialet er ervervet via klubbens auksjoner.
Til slutt utfordret ha sekretæren til å vise noe på neste møte.
Ålesund 27.2.2022

Ref v Patrick
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Postkortklubben v/Ingolf Eriksen
MITT POSTKORT

Da jeg sa «ja» til å levere en liten artikkel til noen nummer av
Filatelinytt, ble det en vanskeligere oppgave enn jeg hadde
tenkt. En prosess startet hos meg ganske så umiddelbart: Hva
skal jeg velge? Hvilke kriterier skal jeg bruke? Må jeg velge et lokalt
motiv?.......
Jeg bestemte meg – og ombestemte meg flere ganger. Det første jeg kuttet
ut, var ålesundskortene. Begrunnelsen for meg selv var at her kan jeg
neppe hoste opp noe nytt. Jeg kunne nok finne et eller annet kort som jeg
kunne si noe om, men nei. Et kort fra skipssamlingen? Et kirkekort? Et
gammelt eller nytt kort? Vanskeligere og vanskeligere ble det. Men en dag
da jeg satt og bladde gjennom postkortene jeg kjøpte etter en tur til Island i
2015, fant jeg Kortet.
Reykjavik er virkelig verdt et besøk. Jeg ble umiddelbart begeistret
allerede da vi kom ut fra Keflavik: De morsomme skulpturene: Regnbuen
og Jet Nest. Det siste er et stort, sølvfarget egg der et lite jetfly akkurat har
kakket hull på skallet og er klar til å komme ut. På vei inn til byen var det
mange morsomme skulpturer, og på flere av lyktestolpene langs
motorveien var det oppslag med følgende tekst: «Crash friendly!», og inne
i byen var det enda flere rariteter. Jeg både fotograferte selv og kjøpte
postkort, så ved gjennomgang av kortene slo det meg: Dette må du velge.
En rusletur i sentrum gjorde at man måtte smile mange ganger til
kreativiteten, og dette gjorde at vi ble i virkelig godt humør.
Kortet er fra en rundkjøring rett ved Höfði, stedet der presidentene Reagan
og Gorbatsjov møttes i 1986 og la grunnlaget for slutten på den kalde
krigen. Første gang vi kom inn mot skulpturen, forsto jeg svært lite. Dette
er jo fysisk umulig! Det ser jo ut som om blokkene er i ferd med å falle fra
hverandre! Kortet med denne skulpturen ble innkjøpt, og med «fasiten» på
baksiden.
Reykjavik har virkelig forstått dette med at utsmykking er viktig. Store
veggflater er vakkert dekorert, morsomme skulpturer, selv trafikklysene er
dekorert: Rødt lys med et surt fjes, og grønt med smilefjes. En del av disse
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dekorasjonene flyttes omkring i byen slik at det blir flere som får glede av
dem. Dermed blir det også variasjon i sentrum med hensyn til
dekorasjoner. Ta turen til Island og se selv alt naboen har å by på!

Kortet er Optisk Illusjon
Se fasit lengre bak i bladet.

Ingolf Eriksen

Filateli - Nytt 2022
Dato for utgivelse.
Frist levert til redaktør
1.mars
1.mai
1.september
1.desember

Dato for utsending
20.mars- dette leser du i nå
20.mai
20.september
20.desember
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Årsmelding for 2021 fra styret i Aalesund Filatelistklubb.
Ordinært årsmøte for 2020/2021 ble ikke avholdt pga korona-situasjonen.
Styret besluttet at alle tillitsvalgte fortsatte i sine verv fram til neste ordinære
årsmøte for 2021/2022. Dette ble meddelt medlemmene i mail og ingen
protester kom inn. Valgkomiteen var enig i denne beslutningen.
Styret i Aalesund Filatelistklubb har i 2021 derfor bestått av leder Arve Hoel,
nestleder Ståle Furnes, sekretær Patrick Young, kasserer Terje Waksvik og
bytteleder Leif – Otto Engelberg. Varamedlem Bjørn Vatnehol, Terje Tafjord,
nettredaktør Odd Krüger. Redaktør av Filateli-Nytt, Birger Hansen, har også
hatt møterett på styremøta.
Klubbens revisor har vært Terje Løvnes.
Klubbens øvrige tillitsposter har vært besatt av: Auksjonskomiteens leder
Helge Steffensen, Postkortklubbens ledergruppe Arve Hoel, Lars Muribø,
Ingolf Eriksen og Oddgeir Strømme.
Klubbens valgkomite har bestått av Agnar Aase og Kåre Flatmark.
Kim Henriksen er ansvarlig for klubbens Facebookside.
Styret har hatt 5 styremøter dette året. På styremøta har vi hatt til drøfting
og vedtak saker om ordinær klubbdrift. På grunn av koronasituasjonen ble
klubbdrifta avkorta med nedstenging våren 2021. Høsten 2021 har vi hatt
ordinære klubbmøter fra 29.september.
På klubbmøta har det vært programinnslag med informasjon, gratislotteri,
foredrag og framvisning av samlinger/deler av samlinger. Det har vært
avholdt mindre klubbauksjoner på klubbmøta da klubben har hatt god tilgang
på auksjonsmateriale gjennom en donasjon en arv etter avdødt medlem.
Klubben har ikke hatt offentlige auksjoner i 2021, men under nedstenging
våren 2021 hadde vi skriftlige medlemsauksjoner hver måned.
Styreleder Arve Hoel var klubben utsending til landsmøtet i Norsk
Filatelistforbund i Trondheim 3. – 5. september 2021.

12

Klubben hadde fram til utgangen av 2021 48 hovedmedlemmer, 7 Bmedlemmer,
5 postkortklubbmedlemmer og ingen juniormedlemmer.
Klubben har i 2021 avholdt 7 ordinære medlemsmøter. En gjennomgang av
møteprotokollen for 2021 viser at frammøtet har i gjennomsnitt vært 14
medlemmer med høyeste antall frammøtte på 20 åpningsdagen 29.9. Antall
frammøtte har vist en reduksjon siden 2020, men reduksjonen kan trolig
tilskrives koronaen.
Klubben avholdt ekstraordinært årsmøte iflg. klubbens vedtekter onsdag 8.
desember og vedtok kontingent for 2022. Kontingentsatsene for 2022 ble
uforandret fra 2021 og derved fortsatt satt til kr. 500 for A-medlem, kr. 150
for B- medlem, kr.150 for medlem i Postkortklubben og kr. 50 for
juniormedlem.
Postkortklubben har hatt 2 møter i 2021 da de annonserte møta våren 2021
ble avlyst på grunn av koronaen. Postkortklubben har i 2021 ikke hatt et
formelt styre, men har vært ledet av et arbeidsutvalg bestående av Lars
Muribø, Oddgeir Strømme, Ingolf Eriksen og Arve Hoel. Postkortklubben har
ikke avholdt årsmøte i 2021 og arbeidsutvalget fortsetter også i 2022.
Klubbens planlagte eksterne aktivitet i 2021 har ikke blitt gjennomført på
grunn av koronaen. Klubbens hjemmeside har lagt ut Filateli-Nytt og har
også hatt informasjon om møtedager og program. Klubbens møteliste og
utgavene av Filateli-Nytt har også vært lagt ut på Forbundets hjemmeside og
klubbens møteliste er også lagt ut på forbundets Facebookside.
Klubbens interne og eksterne informasjonskanaler har vært oppe som faste
poster på flere styremøter. Hjemmesida er laget og vedlikeholdt av Odd
Krüger. Telling viser at klubbens hjemmeside har hatt om lag 1300 besøk i
2021. Filateli-Nytt har flest besøkstreff når bladet legges ut på hjemmesida.
Både hjemmesida og Filateli - Nytt er begge viktige kanaler for klubbens
interne og eksterne informasjon. Klubbens Facebook-side ble lagt ned i
begynnelsen av 2019 da klubben ikke hadde noen som kunne følge opp sida,
men Kim Henriksen har i 2021 hatt ansvar for å drifte klubbens Facebookside.
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Det har i 2021 vært framlagt med mulighet for hjemlån 10 utvalgshefter fra 2
innsendere. Utvalgshefta har i 2021 vært administrert av bytteleder Leif –
Otto Engelberg. Viser til melding fra bytteleder.
Klubbens bibliotek har blitt ivaretatt av nestleder Ståle Furnes. Kataloger og
håndbøker er supplert i løpet av året, og klubbens materiell har blitt ryddet
og vedlikeholdt.
Klubbens samling med frimerker og brev stemplet Ålesund er tatt vare på av
Ståle Furnes. I 2021 har Ålesundsamlinga ikke fått tilført noen nye objekt.
Klubbens medlemsblad Filateli – Nytt er utgitt med fire nummer hvor en har
forsøkt å holde samme sideantall som for tidligere år. Birger Hansen har hatt
redaktøransvaret for Filateli-Nytt og redaksjonskomiteen har bestått av
Agnar Aase. Den digitale utgivelsen synes å ha funnet ei god form.
Oppsummert har klubben også i 2021 hatt en god aktivitet på tross av
koronasituasjonen og er drevet med en trygg økonomisk styring.
Viser til regnskap og melding fra kasserer.
Ålesund 13.01.2022
For styret
Arve Hoel - leder
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Døde Frimerkeland – Trucial States
En serie av Terje Løvnes

«Trucial States» var en føderasjon med syv sjeikdømmer som hovedsakelig
ligger på sørkysten av Persiabukta og ble dannet 7. januar 1961. Det varte i to
og et halvt år til de gikk hver til sitt for så å bli gjenopprettet den 2. desember
1971, som de nåværende «De forente arabiske emirater». De syv traktatstatene er Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah og
Umm al-Qaiwain. Etter traktatene fra 1800-tallet som ble undertegnet med
Storbritannia som avsluttet piratvirksomheten i området, førte til kallenavnet
"Traktatkysten", var sjeikdømmene under beskyttelse av Storbritannia. Ett
sett med 11 frimerker ble utgitt under «Trucial States»-forbundet, og ble
bare brukt fra Dubai. Det var etter at de gikk fra hverandre at flommen av
«ikke filatelistiske merker» som skulle gjøre begrepet "sanddynestater" til et
filatelistisk skjellsord.
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Utgitt 7. januar 1961, var dette det eneste settet som ble utgitt ved British
Postal Agency i Dubai til det stengte 14. juni 1963. Frimerker påskrevet
"Trucial States" ble trukket tilbake i juni 1963 da de enkelte statene (Abu
Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah og Umm al Quwain)
begynte å utstede sine egne frimerker.
«Trucial States»-sjeikdømmene har utallige stavemåter, men skal likevel
være enkelt å søke opp informasjon den enkelte sjeikdømme. «De forente
arabiske emirater» går vel i all hovedsak under forkortelsen UAE – United
Arab Emirates.

Enda en utgiver av postkort fra Ålesund
Det har dukket opp et postkort med en utgiver som ikke er registrert tidligere.
Kanskje er det noen av våre lesere som kjenner til om denne utgiver og fotograf
har gitt ut andre kort fra Ålesund. Da hører vi gjerne om det. En rekke kort fra
Oslo/Christiania er utgitt, merket med håndskrift «Lökke». På det gjengitte kort
står det «Eneberettiget 06. Fot. Lökke, Chr.»
På internett finnes en del opplysninger om Albert Løkke (1863-1933). Han drev
fotoforretning i Christiania/Oslo.
Motivet er fra Fjellstua. Her er den kalt «Fløistuen». Det er ikke så vanlig.
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Skomakermester Knut Gregorius Lied, opprinnelig fra Liabygda, bygslet en tomt
på Aksla av fabrikkeier O. A. Devold i Skaret. Lied hadde verksted og butikk i
Erichsenbakken (i dag Løvenvoldgata). Planen var å bygge en restaurant med
bolig, slik at han kunne drive restauranten om sommeren og fortsette
skomakervirksomheten om vinteren.
Bygningen var ferdig høsten 1903. Da Bybrannen inntraff i januar 1904 måtte
familien Lied rømme fra sin leilighet i Erichsenbakken og søkte tilflukt på
Fjellstua. Den ble da deres bolig frem til 1916. Da ble Fjellstua solgt til
Godtemplarungdomslaget Symra, men det er en annen historie.
Knut Gregorius Lied flyttet senere fra Ålesund og tilbake til Liabygda hvor han
virket som kaiekspeditør til han døde i 1937.

ojm

Bildetekst:
Fjellstua, utsikt mot vest med Sukkertoppen og Godøya. Det norske flagget er heist til topps. 2
andre flagg vaier også i vinden, uten at de kan identifiseres.
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30 januar 1826
Åpningen av Menai Bridge, verdens første moderne
hengebrokonstruksjon som startet i 1819. Den er
designet av den Skotske sivilingeniør Thomas Telford og
knytter Nord-Wales til øya Anglesey.
Den ble opprinnelig bygget som primært en brud å transportere storfe
Angleseys ledende kilde av inntektene involverte salg av storfe.
De hadde vanligvis blitt ført i vannet og guidet over til fastlandet.
Men det ble endelig besluttet å bygge en bro på det stedet, ikke bare å få
husdyr på tvers på en enklere og tryggere måte men også å transportere
dyr raskere til London og andre regioner.

Oversett av Birger Hansen lånt fra Mervin Wallace
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Aden – Et sted må man starte
Jeg startet mitt medlemskap i Aalesund Filatelistklubb i 2007 og det er
allerede 15 år siden. «Hva samler du» var det første jeg ble spurt i klubben.
«Jeg samler Norge postfriskt» var svaret. Det var tydeligvis ikke nok å «bare»
samle Norge. Så da måtte jeg jo finne meg noe annet i tillegg. Det ble Britiske
Kolonier, men hvor skulle jeg starte? Jeg kjøpte meg «bibelen» ganske raskt:
Stanley Gibbons Commonwealth & British Empire 1840-1952 (2007 edition).
Et sted må man starte, så da ble det å slå opp på første koloni og det var
Aden. Senere er katalogen utvidet til 1970, så da jeg kjøpte 2009 versjonen
hadde Abu Dhabi dukket opp fr Aden. Hva gjør man? Jo, jeg holdt fast på
Aden. «Det eneste frimerket jeg samler på» var det en generalsamler sa til
meg og lo.
Å få tak i postfriske var ikke så vanskelig, men det var jo forskjell på MNH
(Mint Not Hinged) og alle de alle andre forkortelsene som går om hverandre.
Utvalgsheftene klubben serverte var jo ubrukelig for meg som ikke skulle ha
hengselrester på merkene. Så hvor går man for å få tak i slike merker: eBay.
Neste steget er jo å få betalt selgerne, så PayPal ble valgt. Fun fact: En av
gründerne var Tesla eieren Elon Musk. Han solgte PayPal til eBay for $100
millioner i aksjer og var på den tiden største enkeltaksjonær i eBay.
Så var alle standard postfriske merker kommet i boka mi. Neste tips var jo
«Du må stille ut». Det syntes jeg var interessant, men å fylle 16 A4 ark med
interessante merker var ikke mulig. Aden var rett sog slett for lite
samleområde. Tips: I disse dager har forbundet kurs i tips og triks om
hvordan stille ut. Så da klubben var arrangør for en regional utstilling i 2010,
ble det heller til at guttungen og jeg stod og stekte 20 liter med vaffelrøre i
kjelleren på Arbeideren.
Jeg startet å eksperimentere litt med hvordan jeg skulle holde rede på hva
jeg hadde og ikke hadde og startet med Vario sine plastark. Det funket en
stund, men så flyttet vi og alt havnet i banankasser og ble liggende på loftet.
Senere har alle kjøpene mine havnet i små hendige plastbakker fylt med alt
mulig rart. Ikke rart auksjonene klubben holder to ganger i året selger godt
med «roteesker».
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Tidlig bestemte jeg meg for ikke å bry meg med merkene «India used in
Aden». Prisene og kvaliteten var ikke noe for meg. Jeg måtte finne bøker som
omhandlet mer om historien til Aden. Startet å kjøpe reisebøker, men fikk
ikke tid til å lese dem. I dag kjøper jeg mer spesialbøker som omhandler
frimerker i denne tidsperioden Aden var kronkoloni. Det er da man finner ut
at det er få bøker i sirkulasjon, men Amazon og eBay er en fin kilde til å få tak
i disse bøkene. Har faktisk også benyttet meg av det norske biblioteksystemet
for å få tak i enkelte bøker. Anbefales! Så ble det til at disse bøkene også
havnet i banankasser, for nå skal kontoret mitt bli bad og jeg skulle overta
gjesteværelse som nytt kontor. Men det går ikke lange tiden før det skal
pusses opp i gang og da skal også kontoret få seg en etterlengtet oppussing
med nytt vindu og skikkelig kontor pult med godstol. Igjen er alt havnet i
banankasser på loftet.
Økonomien er bedre over årene og jeg kan starte å se litt på variantene som
Aden har. Fant et gullkorn som det ikke er så mange av: «1946 Victory
Specimen med D flaw». Denne ble kjøpt hos Stanley Gibbons og finnes bare i
syv eksemplarer ifølge min kontakt der, som jeg tilfeldigvis fikk hilse på da jeg
var i London i november 2021. Så oppdager jeg at Stanley Gibbons og
selgerne som er på eBay ikke er helt enige om hva som er varianter. Da blir
det å sette seg inn i alt av feil i trykkingen og «fluelort». Nye bøker må
skaffes.
Det må da finnes en spesialbok om bare Aden merker? Det gjør det! Og da da
er det jeg kommer i kontakt med James Bond. Ja, du leste rett. «My name is
Bond. James Bond». Riktignok bruker han mer Peter Bond enn James. Boka
hans finner du her: https://www.pjbond.com/postage-stamps-of-aden. Boka
fikk jeg i julegave av kona i 2020. Men selv i denne spesialboken er ikke alle
variantene med. Ei heller er det fargebilder, men det kommer i neste versjon.
Vi har vekslet noen eposter og vi begge er skjønt enige om at det er mye rart
man skal sile ut før man kan publisere «sannheten». Det finnes også
forfalskninger av billige Aden merker. Faktisk er det et par forskjellige
forfalskere som det da selvsagt er skrevet bøker om.
Den siste fordypningen nå er å få laget albumsider med klemlommer. Jeg
bruker AlbumEasy (https://www.thestampweb.com) for å designe sidene
selv. Har også skaffet meg et digitalt mikroskop, men ser at kvaliteten er for
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dårlig. Kvalitet og penger hører og her sammen. Nå skal det investeres i hyller
og album på det nyoppussede kontoret. Så skal et utall banankasser ned fra
loftet og sorteres. Overskuddsmateriale skal selges. Utrolig nok er ikke et
eneste merke blitt solgt av de cirka 100 kiloene som ble kjørt hjem fra
Grimstad i 2007.
Aden blir jeg nok ikke ferdig med på en god stund. Opplever vel at man kan
fordype seg så mye at alt annet må seile uberørt forbi. Så hva blir det neste?
Trucial States er jeg ferdig med, siden der bare er en serie på elleve merker.
Abu Dhabi må jeg jo nå starte på. Der er det 25 merker. Antar jeg må lukke
øynene for varianter, slik at jeg kan komme meg videre. Anguilla er neste i
boka. De blir uavhengige i 1967 og merkene er ikke helt etter min smak.
Jeg tror faktisk jeg har konkludert med å hoppe over Victoria merkene. Der er
det for mange varianter og jo eldre merkene er, jo dyrere bli de postfriske. Så
da blir det å prøve å samle på Edward VII (1901-1910), Georg V (1910-1936),
det blir å hopper bukk over Edward VIII (1936), Georg VI (1936-1952) og
delvis på Elisabeth II når merkene er i samme stil som forløperne og ikke
«nymotens». Kanskje frem til kolonien blir selvstendig.
Kanskje jeg bare skulle ha startet slik: http://www.firstissues.org ?
Terje Løvnes <Terje.Lovnes@outlook.com>

Fasiten er her fra Optisk Illusjon på side 11

Skulpturen fotografert 90 grader fra siden
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Klubben har siden forrige utgave av Filateli-Nytt
mottatt:
Abonnements-tidsskrift og andre klubbers medlemsblad
med (etter min mening) diverse allment interessante artikler, bl.a.:
Filatelisten nr 8-2021 (Svensk Filatelistisk Tidsskrift):
Tanker rundt «Den klassiske perioden»
12 øre Løsen t.13
Østerrike
Svensk post-filateli
Den blaa Løve nr 4-2021 (Bergens Filatelist-klub)
Kontrollen med amerikaposten 1929-1931
Private Aerogram
NFF-Varianten nr 4 Desember 2021 (Nordenfjeldske Filatelistforening)
Fraktmerker for NSB – del XIV
njf-NYTT nr 2-2021 (Norsk Julemerkesamlerforening)
Den Blaa Hawaii januar 2022 (Stavanger Filatelist-klubb)
Vinter-OL-merker
Norske ishavsskuter på frimerker fra Falklandsøyene
Kielland 150 år
Frimerkets Dag 2021 .... «klubb-konvolutter» / vignetter
Altmark-affæren .... Jøssingfjorden
Moldefilatelistene Nr 179 1-2022 (Molde Filatelistklubb)
Tema: Trafikksikkerhet
Postkort Kirkhorn nr 1 – 6

Og rett før bladet ferdig-redigeres:
Seilsluppen «Restauration» nr 1-2022 (Karmøy Frimerkeklubb)
Filatelisten Nr 1 2022 (Svensk Filatelistisk Tidsskrift
Filatelistens Samlarskola: Nya namn i Afrika
Nederländska öar i Karibien
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Nordisk Filateli
Thule Distriktsmärkena 1935 – 1937
Jean de Sperati
Det brittiska arvet från förfalskning til konst
Norge Piojärluftpost
Färöerna I Vikingarnas fotspår
Oscar II Koppartryck 5 öre
Postemblem 40 öre typ II
leif.otto.engelberg@gmail.com
Bladene sirkulerer ihht liste - send meg en e-mail om du ønsker å være med.

Husk - Til medlemmene i Aalesund Filatelistklubb
Møteplan frem over
ÅRSMØTE 23.3.
Årsmøtesaker og kaffe og kake
MØTE 6.4.
Hvem viser et eller annet? Ettersalg fra storauksjon. Gratisauksjon.
MØTE 20.4.
Birger tar program med Facebook-salg og frimerker i undervisning for
barn og i barnehage.
Møte 4.5.
Patrick tar program.
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Åland, eit folk med stor interesse for sport! DEL 1

Åland blir fleire gonger omtalt som eit landskap gjennomsyra av idrett. Ein av
grunnane kan vere plasseringa av øyane mitt ute på havet. Der er ein vekke
frå dei "kunstige" aktivitetane som ein finn i storbyane, eller i område der
folk bur tett i tett. Det er ganske vanleg at ålendingane "hoppar i "
treningsklede etter arbeidsdagens slutt og så gir seg ut i naturen.

Bilda over viser til nordisk meisterskapet i orientering i 1986 der det var til
saman 146 deltakarar. Til venstre frimerke nr. 17 og til høgre bilde av ein
person som var med på dette opplegget.
Trass i at idrett og friluftsliv lokkar mange ut av sofaen, kom idrettsaktivitetar
seint i gang på Åland. Men når dei først kom i gang, starta dei ganske fort å
konkurrere med andre land. Her kan ein nemne konkurranse med
sykkelklubbar i både Finland og Sverige allereie år 1900. Bildet under
(frimerke nr. 52, stempla til venstre og ustempla til høgre) viser til ein slik
sykkelklubbkonkurranse.
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I 1912 starta den første idrettsforeininga. Riktig nok tok det litt tid før
idretten kom i gang på alvor. Men når ein først kom fram til 1920-talet, var
mange foreiningar grunnlagde. I historiebøker blir 26. februar 1922 omtalt
som "den første store idrettsdagen på Åland". Vintersportkonkurransar heldt
på frå morgonen til seine kvelden. Frimerke til venstre under her (nr. 303) er
frå ridesport i vinterlandskap. Frimerke til høgre (nr.243) med det fine
vintermotivet måtte takast med sjølv om personen på frimerke er ein nisse.

No for tida er slike lange sportsdagar ganske vanleg. Dei mest populære
sportane er innebandy, volleyball, friidrett, fotball og ikkje minst segling.

Frimerket til venstre over er frå VM i innebandy for damer i 1997. Dette var
den første VM-turneringa for damer og blei gjennomført på Åland 3-9. mai
1997.
Frimerka til høgre er frå eit miniark som kom ut i 1991 i samband med "Åland
Island Games 91'". Miniarket blei utgitt som ei spesiell markering av Ålandsleikane som blei gjennomførte i Mariehamn23-29. juni 1991, og med om lag
1500 deltakarar og med 13 ulike sportsgreiner.
Del 2 i neste nr. av Filateli-Nytt.
Agnar Aase
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Moderne Norge med fargevariant?
Illustrasjonen viser tre eksemplar av NK 1413. Det er valøren 4.50 fra
serien «Norsk husflid I» som ble gitt ut i januar 2001. Merket viser ei
neverboks som eksempel på neverfletting.
Never er mye brukt i gamle håndverks- og husflidsteknikker og i
produksjon av bokser, kurver og kjerald av ulikt format.
Men her handler det om frimerket fra januar 2001 med ei neverboks
som motiv. Opplaget på 38.686.000 gjelder A-post inntil 20g (vanlig
brevporto) og minner om ei nær fortid med en betydelig større
brevmengde enn i dag.
For ei tid siden kom jeg over de to eksemplara av NK 1413 som du ser
illustrert under. Som sammenligning viser jeg også et ordinært NK
1413.
Den brune/gylne neverboksa har blitt grønnfarga og den gråfarga
bakgrunnen er litt blassere.
Men er dette en fargevariant/feilfarging eller er det bare resultat av
vasking, kjemisk påvirkning eller kanskje sollys?
Det har i årenes løp vært presentert moderne norske merker med
fargevarianter i Norsk Filatelistisk Tidsskrift, men jeg vet ikke om det
har vært vist feilfarginger av NK 1413.
Selv har jeg ikke kunnskap nok til å kunne slå fast om de viste merka er
fargevarianter eller resultat av vasking, kjemiske eller annen ytre
påvirkning.
Det er jo slett ikke usannsynlig at det framkommer varianter i et
opplag på over 38 millioner merker, men det er kanskje mer sannsynlig
at endret farge er et resultat av vasking, kjemisk eller ytre påvirkning?
Et nærstudium viser også at stempelsverta synes å være bleikere enn
på andre stempla merker av samme utgave, og det tyder kanskje på
kjemisk eller ytre påvirkning?
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Er det noen som kan opplyse meg (og andre) om slike feilfarga merker,
så hører jeg gjerne fra deg.
arve.johan.hoel@gmail.com
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MAKSIKORT
Et samleområde å ta fram igjen?
Denne artikkelen sto i Filateli – Nytt nr. 4 2021. Illustrasjonene manglet
imidlertid og vi tillater oss derfor å bruke samme artikkel på nytt, men denne
gangen med illustrasjoner.
Johan Daae – Qvale hadde et interessant innlegg om maksikort på et av
høstens klubbmøter. Interessen for maksikort var på topp i Norge rundt 1980
– tallet, men det har deretter gradvis blitt færre som samler maksikort. Daae
– Qvale opplyste at i land utenfor Norge er maksikort et stort samleområde i
dag.
FIP har et reglement for maksikort eller maksifilateli som sier at frimerket
skal være klebet på billedsiden av et postkort.
Postkortets bilde skal også oppfylle bestemte krav til samsvar med
frimerkemotivet.
Bildet skal vise størst mulig samsvar med frimerkets motiv eller med ett av
motiva, hvis det er flere. Av dette følger at det ikke er tillatt å bruke postkort
som helt eller delvis gjengir selve frimerket.
Avstemplingen skal samsvare med sted gjennom tilknytning til frimerkets og
kortets motiv og samsvare i tid ved at stempelets dato må ligge innenfor
frimerkets kurseringstid. Frimerket skal være et feilfritt, gyldig
frankeringsmiddel.
FIP-reglementet gir flere kommentarer og presiseringer til kravene som stilles
til et maksikort, og jeg vil tro en samler av makikort må ta stilling til mange
kort som ligger i «gråsonen».
Det er ikke registrert mange ulike maksikort fra vårt fylke. Ei komplett
samling maksikort fra Møre og Romsdal tror jeg derfor ikke fyller mange ark,
men du skal bruke litt tid på å skaffe deg et overblikk over hva som finnes og
ikke minst hvor du kan finne disse korta.
Undertegnede har til utdeling kopi av FIP -reglementet og kopi av gode
eksempler på maksikort. Så ta gjerne kontakt om du er interessert,
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Illustrasjonen er hentet fra Johan Daae – Qvales samling og viser maksikort
med motiv fra Geirangerfjorden. Korta er gode eksempler på maksikort da
det er samsvar både mellom kortets motiv, frimerkets motiv og
avstemplingen.
Har du maksikort fra Møre og Romsdal så håper jeg du vil presentere de i
Filateli – Nytt.
Arve Hoel
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Hilsen fra Portugal
Vårt medlem Ove Martin Slyngstad sender hilsen om godt nytt år til alle i
klubben. Ove Martin har langtidsopphold i Portugal og skriver at han i mai
skal ha ei utstilling i sort – hvit strek av de 31 kirkene som er i Tavira.
Illustrasjonen under viser ei av kirken som han har tegnet.
Ove Martin skriver samtidig at han har fått noen nye frimerkekontakter i
området og at han har slått seg på portugisiske kolonier.
Vi vet at Ove Martin har samlet Portugal i mange år og det er derfor ikke
er helt uventet at han ser videre til koloniene.
Klubbens samlere av Portugal med og uten kolonier og alle vi andre gleder
oss til å høre mer om portugisiske kolonier.
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Fjellsæter brevhus
Fjellsæter-området i Sykkylven er nok godt kjent for mange. Det som kanskje
ikkje er like kjent, er at her har det også vore brevhus med eige poststempel.
I poststyret sitt sirkulære frå 15.september 1941 vart det opplyst at det var
etablert eit nytt brevhus Fjellsæter.

Eg vil ta med noko om bakgrunnen for dette. Ole T. Lied kjøpte i 1926 eit
jordstykke i Ladalen frå oppsitjarane på Lade i Velledalen. I 1927 sette han
opp ei bygning på tomta, som vart heitande Fjellseter Turisthytte.
Bakgrunnen for å kalle det Fjellseter, kan kanskje ha noko med at det hadde
ein betre klang når det skulle marknadsførast. For området gjekk elles under
namnet Ladalen, og det var det som vart brukt i daglegtale. I dag har namnet
Ladalen nærast forsvunne ut som bruk, og det er Fjellsæter som blir brukt. Så
i ettertid kan vi seie Ole T. Lied lukkast godt med namnet.

Turisthytta tidleg i 1930-åra.
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Eit postkort sendt i 1934 som viser noko av området. Ikkje mange andre
hytter å sjå utanom Fjellseter turisthytte. Her har det vore utvikling både på
godt og gale dei siste åra, når «alle» skal bygge si eiga turisthytte.
Når det gjeld rundturen angitt på kortet, må vi hugse at vegen over fjellet til
Stranda ikkje var ferdig før i 1937, med offisiell opning sommaren 1938. Vi
kan også minne om at det ikkje var opplagt at vegen skulle gå gjennom
Hevsdalen slik den gjer i dag. Eit alternativ var å legge vegen via FausaNysetra. På Stranda var det sterk strid mellom dei to alternativa. I Stranda
sogelag sitt årsskrift for 2016 har Asbjørn Gjærde ein artikkel om denne
striden , med tittelen «Kvass strid om kvar vegen skulle gå».

Vegen gjennom Hevsdalen på eit postkort sendt frå Stranda i 1946.
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Det viste seg at Fjellsæter fekk godt besøk om somrane. Både feriefolk som
budde her fast, og meir lokale folk som tok sundagsturen hit. Det var ope
også i påska og i helgane utover mot sommaren.
Dermed såg sikkert eigaren av turisthytta eit behovet for å kunne tilby
gjestane enkle posttenester, som inn- og utlevering av post, og melde så
behov å få opprette eit brevhus. Noko som vart godkjent i 1941, med Ole T.
Lied som brevhusbestyrar.

Brevhuset fekk tildelt eit krona posthornstempel med teksten Fjellsæter. Her
vist på eit brev sendt til Stranda i 1942, og sidestempla Ålesund. Etter
gjeldande reglar skulle post frå brevhus stemplast med datostempel ved
første fullstendige poststad som behandla post frå brevhuset. Stempelet var
i bruk fram til 1.1.1965, då brevhuset vart nedlagt. Norgeskatalogen Postal III
angir at stempelet har sjeldenheitsgrad 5 ( vanleg ). Dei som er på jakt etter
stempelet til si samling, er neppe samde i denne vurderinga. Personleg har eg
kun sett stempelet eit par gongar til sals dei siste 30 åra.
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Det kan vere verdt å nemne litt meir om Ole T. Lied. Som det det går fram av
brevet til Stranda, er det Confektionsfabrikken Fønix som er avsendar. Den
var det også Ole. T. Lied som stod bak, og då ikkje så merkeleg at brevet er
sendt frå Fjellsætra. Ole T. Lied var fødd i Liabygda i 1883, og kom til
Sykkylveni 1911. Han etablerte som sagt Fønix, og dreiv godt utover i 1920åra. I hovudsak var produksjonen herreklede.
I tillegg etablerte han den første bilruta i Sykkylven, saman med Karl
Ramstad. Den gjekk mellom Aure og Nysætra. Seinare forlenga til Ålesund i
1930-åra. Sikkert ein fordel i forhold til å skaffe kundar til Fjellseter
Turisthytte.
Kjelder:
Bunes , Bjørn E : Fortegnelse over Poststempler med kronet posthorn, Norsk
Filatelistforbund 1976 Bygdeminne 2016, Årsskrift Stranda Sogelag
Norgeskatalogen Postal III, Oslo Filatelistklubb 2021
Postmuseet.no, digitaliserte publikasjoner, Sirkulære frå Poststyret 1941
Weiberg-Aurdal, Gustav : Gardssoga Sykkylven – Gardssoga II , Sykkylven
sogenemnd 1975
Illustrasjonar frå eiga samling
Nils Terje Skylstad

Medlemsannonse.
NFT gis bort.
Norsk Filatelistisk tidsskrift fra 1994 og frem til nå gis bort.
Svar til helge.steffensen@mimer.no om du er interessert i noen av de.
mvh
Helge
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Når de døde vågner. Del X.
(Fremdeles svært fritt etter Henrik Ibsen.)

Byer i Belgia. Landsbyer i Algerie.
Vi kjenner kanskje fra skolen boken «Gift» av Alexander Kielland, og vesle Marius
som døde da han lærte latin og «Byer i Belgia». Boken var bl. annet et angrep på
puggeskolen. Når vi tenker tilbake på skolen var det vel sannelig mye vi lærte,
som vi aldri fikk bruk for? På den annen side er allmennkunnskap viktig. Den
lærer oss å forstå verden.
På begynnelsen av 1800-tallet ble landene langs kysten av Nord-Afrika kalt
«Barbarkysten». De drev med utstrakt sjørøveri. Kapret skip i Middelhavet, og
tok mannskapet som slaver. Det ble omtalt som «hvitt slaveri». De økonomiske
tapene var store, de menneskelige lidelsene var enorme. De europeiske landene
satte derfor inn store ressurser for å stoppe piratskipene. I 1830 begynte den
franske erobringen av Algerie. Først tok de kysten, siden gikk de inn i landet. En
rekke opprør oppsto, og det var uhyre brutal krigføring. Franskmennene tok med
seg nybyggere som bosatte seg i landet. Allerede i 1850 bodde det omkring
130.000 franskmenn i landet, og på slutten av 1800-tallet 500.000. Da var Algerie
blitt en fransk provins, og nybyggerne fikk rett til å velge egne representanter til
nasjonalforsamlingen i Paris. Lokalbefolkningen hadde ingen slike rettigheter, og
misnøyen med kolonistyret og nybyggerne var stor. Det franske forsvaret og
Fremmedlegionen holdt lokalbefolkningen i et jerngrep.

Kart over Algerie. I blått ser hvor de franske nybyggerne bodde i Algerie.
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Siden Algerie var en fransk provins brukte man franske frimerker. Dette
benevnes i Michel katalogen som «Fransk Post i Algerie». I perioden 1850 til
1876 hadde man ikke tradisjonelle steds stempler, man stemplet frimerkene
med nummer stempler/nummersiffer.

År 1862. Keiser Napoleon III. «5051» – Frimerke fra Oran. Fransk Algerie.
De forefinnes som «Små Siffer», med nummerserie 3710 - 3739. Her har jeg
ingen frimerker. Kan det være fordi disse er de mest sjeldne? Videre «Store
Siffer» med nummerserie 5000 – 5078, og 5108 – 5169.

År 1870. Ceres. «5128» Byen Oran. «5008» Landsbyen Arzew. «5023» Byen
Constantine. «5107» Ukjent.
Byen Alger hadde i begynnelsen «Lite Siffer» 3710, etter hvert byttet man
over til «Stort Siffer» 5013. Mange synes synd på stakkars vesle Marius i
«Gift», som måtte pugge «Byer i Belgia». Hva skal man da si til en stakkars
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filatelist, som må lære seg «Byer og Landsbyer i Algerie»? Det holder
imidlertid ikke, man må også vite hvilke nummer disse byene og landsbyene
hadde …

År 1871. Ceres.
Jeg forsøkte å skaffe meg en fransk frimerkekatalog, hvor nummerstemplene
var nevnt. Det viste seg vanskelig. Jeg kom ingen vei. Da gikk jeg på et
medlemsmøte på Aalesund Filatelistklubb, og klaget min nød. Etter en stund
fikk jeg en mail fra Birger Hansen. Han hadde snakket med samlervenner i
Danmark, som viste svar. Dermed fikk jeg tak i en artikkel om de franske
nummer stemplene i Algerie. Det finnes registrert 83 unike «Lite siffer», og
152 «Stort siffer» fra Algerie.
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År 1872. Ceres.
I 1876 gikk Frankrike over til vanlige stempel med navn på byen/landsbyen,
dato, og provins i Algerie.

Dra-El-Mizan 27/7-1894.
Først i 1924 fikk Algerie egne frimerker. Da med franske frimerker med
overtrykk Algerie i begynnelsen.

Ole Grebstad
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ANBEFALT INTERNETTSIDE – SPECIMENSTAMPS.COM
En serie av Terje Løvnes
Er du samler av «specimen» frimerker fra det britiske samveldet (British
Commonwealth) er SPECIMEN.COM definitivt verd å besøke. Denne
internettsiden tar for seg over 60 land med en mengde bilder. Siden viser
også «perfins» og overtrykkene som benyttes. Absolutt anbefalt for UPU
samleren.

Faktaboks:
Husk at det er forskjell på HTTP og HTTPS. Hengelåsen
viser at man besøker en internettside som benytter
sertifikat. Et sertifikat bekrefter at internettsiden har en
verifisert eier som er seriøs.
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ANBEFALT BOK – STANLEY GIBBONS COMMONWEALTH &
BRITISH EMPIRE 1840-1970
En serie av Terje Løvnes
Dette er nok en standard bok for de som samler det britiske imperiet. Dette
er en katalog med verdivurderinger og må vel kunne kalles en standard for
dette stammeområdet.
Katalogen er nå på over 700 sider og koster £89.95 og dere finner den på de
fleste nettbokhandlere. HAUGENBOK.NO har den til 1326,- + frakt og veier hele
2,4kg. Alternativt kan man ta turen til London og putte katalogen i kofferten
etter et besøk på 399 STRAND etter å ha sett over alle fristelsene der.
Stanley Gibbons er en av verdens mest velrenommerte selskap som også har
auksjoner og har en webshop (STANLEYGIBBONS.COM).
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