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17. mai er Norges grunnlovsdag og feires som nasjonaldag og begge betegnelser 

brukes. Dagen er blitt feiret siden 1820-talletog ble i avisene omtalt som 

«grunnlovsdagen» fra 1823. Den første offisielle feiringen var i 1827. Dagen ble feiret 

fullt ut etter kong Karl Johans død i 1844. Lov av 26. april 1947 bestemmer at 1. og 

17. mai er nasjonale høytidsdager. Den samiske nasjonaldagen er 6. februar.  

(Fra Wikipedia) 
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Redaktørens hjørne – Odd-Arne Madsen 

Hei! 

Da har vi vært gjennom både påske, 1.mai, frigjøringsdagen 8. 

mai, den store festdagen 17. mai, og vårens møte program i 

klubben. 

Vi har nå vært så heldig at samfunnet har begynt og bli mere åpent etter en 

lang periode med covid. Med den gleden vi da har av og kunne få være med 

på møtene i klubben. 

Jeg vil og takke alle som har sendt inn stoff til dette nummeret av Filateli-Nytt 

og håper dere vil fortsette med dette til høsten. Sett av litt tid i sommer når 

dere er lei av alt fine været til å planlegge en liten epistel eller et godt innlegg 

over noe som dere synes er spennende. 

Husk at det er plass til små medlems annonsere i bladet om det er noe dere 

ønsker å høre med andre har for mye av og som dere ønsker å få tak i. 

Takker forresten for gode tilbakemeldinger på blad nummer 1, vil og takke 

for gode innlegg fra dere alle. Fortsett bare med det videre fremover. 

Ønsker dere alle da til slutt en god pinsehelg og håper dere alle vil få en riktig 

god sommer, ta vare på dere frem til høstens møter og auksjoner. 
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Formannens hjørne – Arve Hoel 2 – 2022 

Gode medlem 

Første halvår er over og en sommer står for døra, men du 

trenger ikke glemme frimerka og postkorta selv om du går 

inn i en god sommertid.  

Klubbmøta det første halvåret har vært prega av 

auksjoner, lotteri, foredrag, diskusjoner og gode samtaler. 

Og slik skal vi ha det videre også.  

Vi trenger hele tiden påfyll med nye innlegg – store som små – så det 

er bare å melde seg for den som har noe på hjertet (dette er jo sagt og 

skrevet mange ganger før, men allikevel så må det sies igjen).  

Det ble ikke arrangert noe eget postkortmøte dette halvåret, men her 

lover vi å komme sterkere tilbake til høsten med to egne 

postkortmøter i møtelista.  

Vi har hatt en jamn og god auksjonsaktivet på klubbmøta kronet med 

vårauksjonen i mars. Det var flere gode objekt som skiftet eiere, og jeg 

tror gleden var jamt fordelt mellom kjøper og selger. Vi satser også på 

en storauksjon lørdag 22. oktober, og Helge Steffensen tar gjerne imot 

frimerker og postkort som du vil kvitte deg med. Kontakt Helge om du 

vil levere inn til auksjonen. 

Klubben har sin egen hjemmeside og noen ganger i året er det folk 

utenfor klubben som via denne sida kontakter oss for å få hjelp til å 

vurdere frimerker som de har overtatt eller arvet. Da forsøker vi etter 

beste evne å gi gode råd om hvordan de kan ta vare på, samle videre 

på eller kvitte seg med frimerka som de har fått hånd om. Ofte er det 

rene «guttesamlinger» uten større pengeverdi med en affeksjonsverdi 

for han/hun som har frimerka, men andre ganger er det salgbare 

frimerker eller samlinger.  

«Her var det mangt jeg skulle ha sunget, sa kjerringa, da ho bladde i 

salmeboka». 
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Ordtaket kommer for meg når jeg blar i auksjonskatalogen til Grimstad 

frimerkeklubb. Her selger de frimerker og samlinger i kilovis stablet 

opp i kasser og esker.  

«Her var det mangt jeg skulle ha samlet», for å skrive om ordtaket. 

Men det meste får bli med tanken. 

Vi har jo mange ganger snakket om hva vi gjør med dublettene som vi 

har til overs. Og for mange av oss så blir det en god del dubletter.   

Vi legger de i poser, setter de opp i innstikkbøker, limer de inn i hefter 

eller kanskje du sender de til Tubfrim? 

Et alternativ er å lage stempelsamlinger? Hva med stempel fra et helt 

fylke eller en kommune eller to eller tre? Jeg vet av de som samler 

bestemte postnummer eller de som samler alt av stempel på bestemte 

utgaver. Et annet alternativ for moderne norske merker er å skille ut 

papirtyper. Her er det mye god hobbyaktivitet for den som har lyst til 

det.  

Har du selv gode ideer om hvordan du bruker dublettene dine, så kan 

det jo være verdt et innlegg på et klubbmøte? 

Ha en god sommer og vel møtt til nye klubbmøter fra 17. august. 

Arve Hoel 

 

Filateli - Nytt 2022 

Dato for utgivelse.  

Frist levert til redaktør Dato for utsending 

1.mars 20.mars- dette har du lest tidligere 

1.mai 20.mai- dette leser du i nå 

1.september 20.september 
1.desember 20.desember 
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Nytt fra bytteleder – Leif-Otto Engelberg 

Klubbens vår-aktiviteter avsluttes i disse dager og dermed også 

mulighet for medlemmene til å sikre seg interessante objekt fra 

de utvalgshefter vi har hatt til disposisjon hittil i år. 

I sommermånedene blir det kanskje litt mindre aktivitet også på 

den personlige filateli-arena.   

Men det kommer jo en høst – og da er det kjekt å kunne ta hånd om det som 

måtte ha «dukket opp» i løpet av sommeren.  Utenlandsreiser muliggjorde 

tidligere besøk hos stedlige frimerkehandlere, men det er mindre omfang av 

slike nå til dags. 

Klubben søker å «kompensere» dette ved å innhente / få tilsendt 

utvalgshefter som medlemmene kan få til gjennomsyn / utplukk / kjøp.  Det 

gir mulighet til å «nær-vurdere» aktuelle objekt – mange føler at det er en 

tryggere måte å handle på enn å kjøpe på nettet. 

Vi vil gjerne komme igang med mål-rettet variert tilbud tidligst mulig til 

høsten. 

Dette innebærer ønske fra bytteleder om at det meldes til nedenstående e-

mail-adresse HVA HVER ENKELT ønsker --- mest mulig konkret --- at vi skal 

søke å få innlevert / tilsendt. 

Vennligst send en oppdatert «liste» SNAREST MULIG .... mens denne 

påminnelse er «fersk»! 

Dette gjelder også medlemmer som tidligere har sendt liste over sine 

daværende samleområder. 

Portokostnadene er etter hvert blitt høye – og innsendere / utvalgshefte-

produsenter ønsker selvfølgelig at tilbudt materiale finner kjøpere ... så det 

er «nødvendig» at ønskemål klarlegges på forhånd.  

Mange av klubbens medlemmer som har vært tilstede på møtene, har hatt 

anledning til å kjøpe tildels omfangsrike objekt til lave auksjonspriser – for 

flere har det gitt greie basisgrunnlag for nye samleområder og sikkert også 

diverse «overskuddsmateriale» som gjerne kan avhendes til andre 

medlemmer ...  det gjelder bare å få kontakt med potensielle interesserte!  

Og da foreslår jeg igjen at man i løpet av sommeren klargjør noen 

utvalgshefter for fremlegging gjerne allerede fra første høst-møte!  Du kan 
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«organisere» dette selv, eller du kan la heftene inngå i klubbens generelle 

tilbud - som anonym innleverer hvis du ønsker det. 

        

 

 

Nytt om auksjoner v/ auksjonsleder Helge Steffensen 

     Melding fra auksjons komiteen. 

Auksjoner 

Klubben har fortsatt materiale til noen 

klubbauksjoner med 12 – 15 objekt. Disse 

ligger på vent til vi begynner på igjen etter 

sommeren. Vi avholder også en storauksjon 

lørdag 22. oktober. Det har allerede kommet 

inn en del frimerker, brev og postkort, men 

innleveringsfristen er fortsatt et godt stykke unna så det er bare å 

finne fram ting du vil legge ut på auksjonen.  

Du kontakter Helge Steffensen. 
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DEAD LETTER OFFICE 

Av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

Når man blar igjennom forskjellige internettsider så dukker det av og til litt 

underlige merker og man blir litt nysgjerrig på hva dette er for noe. Jeg skulle 

orientere meg litt rundt «døde frimerkeland» og plutselig dukker det opp et 

utrolig flott merke som fanget min oppmerksomhet. Merket var sort/hvit, 

men med en staselig kar avbildet – Kong Edward VII – med en masse 

forseggjorte «snirkelier». Det som overrasket meg var teksten som merket 

hadde: Dead Letter Office. Hva i all verden er dette? Alle har vel mistet en 

pakke sendt i julestria, som skulle rekke frem til en slektning før juleaften og 

som aldri kom frem i det hele tatt. Posten i Norge har jo faktisk også et slikt 

kontor, men er usikker på om de har noen offisiell tittel.  

Merket var såpass interessant at man vurderer å skaffe seg slike rariteter, 

men kanskje man skal titte litt i katalogen til Stanley Gibbons for 

Commonwealth for å se om jeg fant noe der. Nix nada! Så var det 

vurderingen om dette er et område man skal starte å samle på. Interessant 

og kanskje litt for smalt område? Nei, faktisk er det mye informasjon ute på 

nettet om dette området, men prisen på objektet sa at de pengene kommer 

du lenger med om du konsentrerer deg om de britiske koloniene. Men det 

var da et utrolig flott merke? 

Her er merket: Newfoundland Sc #OX1ii (1905) King Edward VII Dead Letter Office DLO Plate 

Proof | eBay 

                                              

 

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
https://www.ebay.com/itm/293721417746
https://www.ebay.com/itm/293721417746
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Referat fra klubbmøter fra siste nummer 

 

 

Møte 9.3 

Tilstede: 14 medlemmer 

Ståle åpnet møtet kl 1900 i formannens fravær og ønsket velkommen.  
Ståle og Ole Grebstad hadde med seg samlinger som gikk på omvisning.  
Ståle hadde laget en liten samling med fargevarianter på nye norske 
frimerker. 
Ole hadde med en samling fra Algerie med mye sensurpost. Ingen stor 
variasjon i frimerker i den aktuelle perioden, men i en sammenstilling på 
denne måten blir det likevel interessant. 
 
Ole avholdt miniauksjon «Helgeauksjon» med 15 objekter.  
Totalt salg kr 1790,- 
Det ble også trukket ut gevinster på 6 gratislodd. 
 
Ref v/Odd K. 
 

 

MØTE 6.4.  

Tilstede: 14 medlemmer 

Arve åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 
Kveldens hovedprogram var resteauksjon av usolgt fra storauksjonen.  
     
 Sekretær var ikke tilstede. Ref er derfor kort. 
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MØTE 20.4.  
 

Tilstede: 18 medlemmer 
 

Arve åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 
Kveldens hovedprogram var ved Birger Hansen. Han snakket om erfaringer 
ved bruk av frimerker som Aktivitet  i SFO (skolefritidsordning) og videre om 
sin erfaring med salg av frimerker gjennom Facebook. 
 

Der ble avholdt «Helge-auksjon» med 13 objekter. Der var også avholdt 
gratislotteri. 
       
Sekretær var ikke tilstede. Ref er derfor kort 
 

Møte 4.5. 

Møtet var også fortsettende årsmøte.  

Tilstede: 17 medlemmer 
 

Arve åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 
 

FØRST: avsluttende fra årsmøtet:  
Regnskap ble gjennomgått og kommentert.  
Revisor Kåre F. avga godkjent beretning. 
 

SAKER I MEDLEMSMØTET: 
Der var utsendt agenda på forhånd.  
Helgeauksjon 14 objekter innbrakte kr 1315. FDC solgte bra. 
Det ble avholdt gratislotteri. 
Det ble kort orientert om Filateli Nytt kommende nr 2. 
Det ble servert kaffe, kaker og Cider. 
 
Under eventuelt etterlyste Kim at klubben bør kjøpe laser-penn til bruk ved 
foredrag. 
Arve orienterte om at der vil bli kaffe på møtene etter sommeren.  
Det ble nevnt om tilgang på nye objekter til kommende auksjoner. 
Dessuten ble det nevnt laber aktivitet i Moldeklubben og dårlig økonomi. 
 

 Ref v/PY 
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Postkortklubben v/Ingolf Eriksen 

Det har ikke vært 

avholdt møte i 

Postkortklubben 

vårsesongen 2022. 

Vi komme sterkere tilbake til 

høsten og setter opp to møter 

i Postkortklubben. Datoene 

sendes direkte til 

medlemmene og legges ut på 

hjemmesida vår. 

 

Jeg søker brev med lukkeoblater/forseglingsoblater på 

baksida. 
Illustrasjonen viser et eksempel på et brev med en oblat fra Posten. 

Det finnes en mengde forskjellige lukkeoblater/forseglingsoblater fra 

Posten og andre offentlige og private institusjoner og bedrifter. 

Ta kontakt om du har brev som du vil kvitte deg med. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

Tlf. 99 52 31 74 

                       

 

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com


11 
 

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 arv etter vårt avdøde medlem Helge 

Volsdal.   

Klubben har ikke hatt offentlige auksjoner i 2021, men under nedstenging 

våren 2021 hadde vi skriftlige medlemsauksjoner hver måned. 

Styreleder Arve Hoel var klubbens utsending til landsmøtet i Norsk 

Filatelistforbund i Trondheim 3. – 5. september 2021.  
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Klubben hadde fram til utgangen av 2021 48 hovedmedlemmer, 7 B- 

medlemmer,  

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 23.03.2022 

For styret  
Arve Hoel 
leder  
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KING FAROUK AV EGYPT – EN FRIMERKESAMLER? 
Av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

King Farouk (11.feb-1920 – 18.mar.1965) sies å ha vært en frimerkesamler, 

mens andre hevder at han var en «hoarder» i mangel på et tilsvarende godt 

norsk ord. Farouk var den strake motsetningen til Franklin D. Roosevelt [FDR]. 

Han kunne be sine folk om å lage varianter av sine egne merker, slik som 

blant annet feil perforering. Samlingen hans ble solgt i 1954 og tok tre dager 

å gjennomføre. I tillegg ble mynter, smykker og andre kunstskatter solgt i 

samme auksjon. Dette ble gjennomført etter at han ble avsatt sommeren 

1952.  

En kanadisk frimerkeforhandler, Kasimir Bileski, kjøpte en stor del av kong 

Farouks samling. Bileski kjøpte også deler av FDR sin samling da den ble solgt 

i 1946 av Harmer Auction. Harmer stemplet baksiden av frimerkene med et 

gummistempel, som bevis for at frimerket kom fra FDR-samlingen. Det 

samme er gjort på King Farouk sin samling. Jeg var så heldig å få tak på tre 

SPECIMEN sett fra Aden. Om noen kunne hjelpe meg med et bedre bilde av 

gummistemplet, så hadde jeg vært takknemlig for linken eller bildet. Legg 

merke til teksten i annonsen: "Each stamp bears a guarantee on reverse". 

Forside: 

  

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
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Bakside: 
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CINDERELLA FILATELI – LOKAL BRUK 

 

Del 1 - stempelmerker 

Av mangel på et norsk ord, så går jeg for det engelske når jeg skal 

omtale ei heil gruppe merker som er knytt til vår hobby. Svenskene 

kaller det for Bältespännarfilateli, men hos oss bruker vi ofte begrep 

som brevmerker og avgiftsmerker for å beskrive området. 

Cinderella Philately (Cinderella filateli) omfatter mange områder som 

lokalpost, julemerker, brevmerker, lukkemerker og oblater av alle slag, 

avgiftsmerker, kontingentmerker, sparemerker og fraktmerker (noe er 

kanskje glemt?). 

 I sum blir det store områder som du selv avgrenser på din egen måte 

(nasjonalt, lokalt, organisasjon, bruk, periode, motiv eller på en annen 

måte?). 

Cinderella filateli er et samleområde innen filatelien hvor du kan finne 

merker som ikke er registrert eller som svært få kjenner til, men det 

omfatter også merker som er vel dokumentert og beskrevet. 

En av utfordringene med et samleområde i denne gruppa, er at det 

kan være vanskelig å finne kataloger eller registreringer som viser hva 

som finnes. De siste åra har det blitt utgitt flere kataloger over 

julemerker, oblater og brevmerker og tidligere har det blitt utgitt 

registeringer og kataloger av ulike typer avgiftsmerker. Lokalpost eller 

bypost er også beskrevet og katalogisert i flere runder. 

Selv er jeg spesielt interessert i Cinderellamerker som viser lokal bruk. 

 Det er en grei måte å avgrense samleriet på at jeg søker merker brukt 

på eller knytt til Sunnmøre. Det blir litt på samme måte som når vi 

avgrenser posthistoria til lokal posthistorie. 

Under følger tre eksempler på lokal bruk av avgiftsmerker. 
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Illustrasjon 1 viser stempelmerke nr. 43 som er annullert «Norges 

Bank 31.mars 1920 Aalesund». De tre merka er brukt på en veksel 

betalt ved Norges Banks avdeling i Ålesund. 

        

Illustrasjon 2 viser stempelmerke nr. 54 II brukt på et skjøte for et salg 

av en eiendom i Ålesund. Stempelmerka er stempla «Aalesunds 

Bygogedembede» og datert 29.12.1959.  

 (Jeg kan samtidig bemerke at mange av stempelmerka er datert og 

signert ifølge reglene for makulering av slike merker. Vanligvis er 

datering og/eller signering av frimerker sett på som sjeldenheter, men 

for stempelmerka er det slik det skal gjøres etter reglene). 
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Illustrasjon 3 viser stempelmerke nr. 66 som er brukt på en attest for 

avholdt tvangsauksjon.  

Som teksten sier «Herfor til statskassen kr. 3 – tre kroner - hvorfor 

stempelmerke».  

Her er merket datert 18.5. 38 og stempla med et linjestempel 

«Ålesund Byfogdembede».  

I samlinga mi har jeg mange ulike merker og dokument stempla i 

Ålesund eller på Sunnmøre. Mye er brukt i banker, forsikringsselskap 

og på offentlige kontor, men jeg har også en del med stempel fra 

private firma. Disse vil jeg vise eksempler på i del 2 som kommer i 

neste Filateli – Nytt. 

Arve Hoel 
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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 1 2022   (Svensk Filatelistisk Tidsskrift) 

     Nyheter på Samlamera 

     Filatelistens Samlarskola: Nya namn i Afrika 

     Posten &  Kriget:  Hantering av militärpost 

     Allt är inte guld  ... – Fiume  (förfalskningar) 

     All världens frimärksländer: Nederländska öar i Karibien 

     Albert Engström och hans bilder 
 

MOTIV-SAMLEREN nr 1/22 (Landsforeningen for norske motivsamlere) 

     St.Georgsgildenes landsting september 2021 

     Båter og skip på norske frimerkehefteomslag 

     Johannes Vermeer 

     Timmerflottning i Norden 1 
 

DEN BLAA LØVE nr 1/2022 (Bergens Filatelist-Klub) 
     Luftskipet «Graf Zeppelin»’s besøk i Bergen i 1930 
     Om filateli og beslektede områder i Norge  
     (vedr Forbundsstyrets framlegg til nye vedtekter) 
 

 

BUDSTIKKA nr 1/2022 (Norsk Posthistorisk Selskap) 

     Nettmøter i Posthistorisk selskap 

     Hva er et poststed 

     Flyveblad over Narvik 1940 
 

MOLDEFILATELISTENE nr 2/2022 (Molde Filatelistklubb) 

    Christian IX (1818-1906) «Europas svigerfar» 
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SEILSLUPPEN «RESTAURATION»  nr 2/2022  (Karmøy Frimerkeklubb) 

 

TFK-NYTT nr 1/2022   (Troms Filatelistklubb) 

     Offset-trykte frimerker fra Emil Mostue AS 

     Den norske brevsentral i London (November 1940 >...) 

     Varianter på 1,50 kr Olav 1959 og 1969  (NK 470 og 637) 

NORDISK FILATELI  nr 2 / 2022 

     Nordisk Filateli tar pulsen på Föreningslivet:  Östersunds Filateli- och     

Vykortförening. 

     Bältspännarfilateli – Samlarområden med upptäckarglädje    (Cinderella) 

     Att samla helsakerna från Danmark med Christian X profil höger 

     Mer om att ta hand om en SAMLING som ägaren vill SÂLJA.  

   

Bladene sirkulerer ihht liste - send meg en e-mail om du ønsker å være 

med. 

leif.otto.engelberg@gmail.com  

Etter sirkulasjon oppbevares bladet i klubbens bibliotek en periode. 

 

 

 

Medlemstallet 

Klubbens medlemstall er pr. dato 49 medlemmer. 

Selv om vi har mistet noen av naturlige årsaker, så 

har det kommet til noen nye underveis. Det er svært 

gledelig å konstatere at vi kanskje er på vei mot 

tidligere antall på over 50. Kjenner du samlere som ikke er med i 

klubben vår, så kan du gjerne invitere de med som gjest på en 

klubbkveld.      

 

 

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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Husk - Til medlemmene i Aalesund Filatelistklubb 

Møteprogram for høsten 2022 

Vi serverer kaffe fra 18.30 til 19.30. Vi ber om at kaffe fjernes fra 

19.30. 

Møte 17.08 klubbauksjon, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/Patrick 

Young som viser hvordan vi sorterer ut den gode 5 øre antikva.  

Møte 31.08 gratislotteri, kveldens hovedprogram er Lars Muribø som møter 

med salgsobjekt  

Møte 14.09 klubbauksjon, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/Kåre 

Flatmark  

Møte 28.09 gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ Ståle Furnes 

Møte 05.10 Studiekveld – tema om salg av frimerker på Facebook v/Birger 

Hansen (hjelp til å legge ut salgsobjekt) 

Møte 12.10 klubbauksjon, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ Leif-Otto 

Engelberg 

Møte 26.10 gratislotteri, Resteauksjon etter høstauksjonen 22.10 

Møte 09.11 gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/Arv Hoel om spor i filateli 

og postkort av internerte norske skip under 2. verdenskrig 

Møte 23.11 gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ 

Møte 07.12 julemøte med tradisjonell servering, gratislotteri, kveldens 

hovedinnlegg v/Agnar Aase og ekstraordinær generalforsamling 

Høstauksjon: Lørdag 22.10 

Fellesmøte i september/oktober, dato bestemmes senere 

Postkortklubben med møte onsdag 19.10 og onsdag 16.11.  
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Åland, eit folk med stor interesse for sport!       DEL2 

                                

Åland har hatt to idrettsmenn som har deltatt i OL. Sprintaren Frej Liewendal 

og boksaren Jonny Hellstrøm på 1920-talet. Etter som åra har gått har fleire 

idrettspersonar henta heim medaljar frå EM og VM. Her er det verdt å nemne 

Janne Holmén, ein av dei fremste friidrettsutøvarane i seinare tid. Han er født 

i Jomala, litt nord for Mariehamn. I 2002 tok han gull i maraton i EM i 

München, og i VM i Osaka blei han nummer ni. Frimerke (nr. 212) under her 

er frå gullmaratonen til Janne Holmén i 2002. 

                                     

Også no er den store målsettinga for ålandsk idrett å spreie lagidrett og 

allmannsidretten til så mange det let seg gjere. Som tidlegare nemnd (DEL1) 

har orientering og terrengløp vore ein populær sport på Åland både for 

kvinner og menn, heilt sidan 1940-talet. Dette er eksempel på ein sport som 

blir tilrettelagt for både elitegrupper og mosjonistar. (Frimerke nr.163, under 

her er frå terrengmeisterskap i 1999) 
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Åland arrangerer både nasjonale og internasjonale meisterskap, til dømes 

øyleikar også kalla olympiadar for øyar. Desse øyleikane blei første gong 

gjennomførte på Isle of Man i 1985. Sidan den gongen har mange småøyar 

rundt om i verda annakvart år vore arrangørar for dei fleste idrettsgreiene. 

Når desse idrettsleikane blei gjennomførte for fjerde gong, stod Åland som 

arrangør.                                                                                                                                                                                  

 

Miniarket over her med fire frimerke frå 1991 var med å presentere 

øyleikane. Stolte over å vere øybuarar og ei utrøytteleg idrettsinteresse er 

sterke band som knytte alle desse øygruppene saman denne idrettsveka, 

uansett kva nasjon dei høyrer til. "Århundrets idrettshendelse" var uttrykket 

media omtalte desse flotte idrettsleikane for Åland. Sjølve idrettsleikane stod 
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naturleg nok i sentrum, men samtidig blei dette idrettsarrangementet også 

ein turistattraksjon.  

Resultatet er at sjølv om det ikkje er idrettsopplegg på gang, så kjem det 

mange turistar til Åland. Turismen er blitt ein viktig støttespelar for den 

ålandske økonomien. Over 1 mill. reiser kvart år til øyriket, og av desse er om 

lag 700000 turistar. 

Før 

1960 var det ikkje mange turistar som kom til Åland. Men på slutten av 1950-

talet starta ferjetrafikken mellom Sverige - Åland - Finland. Dette blei tydeleg 

merkbart på turisttrafikken til øygruppa.(Bildet over her viser sykkelturistar 

på Åland) God kommunikasjon og flotte idrettsarrangement førte til ein 

eksplosjonsarta utvikling for turistnæringa. Ei kort sommartid med nydeleg 

natur/landskap skaper eit hektisk og stemningsfullt folkeliv i det vesle 

øysamfunnet.  
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Når sommarensesongen er over, går øygruppa litt etter litt mot haust og 

vinter, og turismen tar pause. Men neste vår er det "på'n igjen". Øygruppa er 

klar til å ta imot turistane på nytt. Dei kjem med eigne fritidsbåtar eller med 

store passasjerferjer: bilturistar, sykkelturistar,(sjå bilde s.2) camping-, fiske-, 

golf-( bilde og frimerke nr.102,øverst s.1) , shopping- og badeturistar. Alle får 

ein liten smak av skjærgård og hav. Tar med til slutt bilde og frimerke, nr.158 

(t.v) og nr. 104 (t.h.) frå seglkonkurransar. 

  

Agnar Aase 
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DØDE FRIMERKELAND – GRAHAM LAND 
En serie av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

                

Graham Land er den nordlige delen av Antarktishalvøya og den delen 
av Antarktika som er nærmest Sør-Amerika. En rekke land har helårs 
forskningsstasjoner her. 

Området inngår i kravområdene til Argentinsk Antarktis, Britisk 
Antarktis og Chilensk Antarktis. 

Graham Land har fått sitt navn etter James R.G. Graham, som var First Naval 
Lord i den britiske marinen [i dag heter tittelen First Sea Lord], da Tula-
ekspedisjonen under ledelse av John Biscoe, steg i land på vestsiden av 
Graham Land i 1832.  

De utgitte frimerkene er fra Falklandsøyene med overtrykket Graham Land 

Dependency of Falkland Island i rød farge fra 1944. Settet ble utgitt 

12.feb.1944 og består av 8 frimerker, pluss to fargevarianter. 

De samme Falklandsmerkene [fra 1938] er også brukt med røde overtrykk for 

South Georgia, South Orkneys og South Shetlands, samt at denne 

Falklandsserien ble brukt på de forskjellige poststedene før Dependencies-

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
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serien ble utgitt. Falkland og alle Dependencies-seriene er også utgitt som 

SPECIMEN. Det var Bradbury Wilkinson som trykket merkene og Georg 

Roberts som designet dem. 

Det ble aldri utgitt flere frimerker fra Graham Island. 

Postkontorene på Graham Land: (Vanskelig å trekke ut data bare fra Stanley 

Gibbons katalogen) 

Argentine Island: Åpnet 25.jan.1947 

Hope Bay: Åpnet 12.feb.1945, stengt 4.feb.1949 og åpnet igjen februar 1952 

Port Lockroy: Åpnet 1.feb.1944, stengt 16.jan.1962 

Stonington Island: Åpnet 13.mar.1946, stengt 8.feb.1950, åpnet 1958, stengt 

1959, åpnet 1960 
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Kjær poststad har mange stempel (Del 1) 

Frå Riststempel til 6180 Sæbø 
 

Enten vi samlar frimerke elle postkort, kan stempelet som er brukt vere 

interessante å sjå nærare på. Lenge var det Anders Langangen sine hefter 

som gav oss oversikt over ulike stempel, og når dei vart brukt. Etterkvart har 

Norgeskatalogen Postal samla fleire og fleire stempeloversikter, og i 2021 

kom utgåve III. 
 

Når vi studerer desse oversiktene ser vi at mange postkontor/posthus har 

skifta namn mange gongar opp gjennom åra. Eg vil ta for meg eit døme på 

slike namneskifte frå tidlegare Hjørundfjord kommune. Hjørundfjord var eiga 

kommune frå 1837 til 1964, då den vart slått saman med Ørsta. 
 

Hjørundfjord fekk sittt første offentlege poståpneri i 1852 på Sæbø. I denne 

del 1 vil eg ta for meg litt om poststempela brukt fram til poståpneriet fekk 

datostempel i 1859. 

Då Norges første frimerke vart utgitt 1.januar 1855 var det berre 49 av 

poståpneria i landet som hadde fått tildelt poststempel. Mellom desse var 

Ålesund , i 1848. 
 

Ristestempel 

I samband med at frimerker vart tatt i bruk, vart det behov for alle 

poståpneria å kunne annullere /stemple frimerka . Poståpneria vart difor 

tildelt ristestempel til dette føremålet. 

                
Fig.1 Brevomslag frankert med NK1, sendt til Nørve. Annulert med 

riststempel, 11 rister. Bak på brevomslaget er det notert Hj.fjord 27/3. 
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Det går ikkje fram av brevomslaget kva årstal det er, men det må enten vere 

1855 eller 1856. For i løpet av 1856 vart det sendt ut 3- rings nummerstempel 

til alle poststadar. Det skal eg kome tilbake til. 
 

Blekkannulering 

 
 

Fig.2 Brevomslag frankert med NK 1, sendt til Molde. Frimerket handannulert 

med blekk . Bak på omslaget er det notert Hj.fjord 11/3 og stempla Ålesund 

17/3 1856 
 

Men kvifor er frimerket no annulert for hand og ikkje med bruk av 

riststempelet som vist i figur 1 ? Denne problemstillinga har Arvid Jørgensen 

ein artikkel om i NFT 5/2001. Der diskuterer han bruk av handannulleringar 

på NK 1 i forhold til bruk av riststempel. 
 

I sirkulære nr.2 som er datert 26.januar 1856 står det : 
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«Da det er bestemt, at der i de Stempler, som benyttes til Kassation af 

Frimærker, skal graveres Tal, idet hver Postanstalts Kassationsstempel skal 

erholde særskilt Numer, anmodes samtlige Postmestere og Postexpedideurer 

om snarest muligt at innsende hertil de de ved Kontorerne beroende 

Kassationsstempler.» 

Riststemplene som var i bruk skulle altså erstattast med stempel som hadde 

eit særskilt  nummer for kvar poststad. 
 

Vidare i sirkulæret står der mellom anna: 

«Postaaberne som ikkje have Datostempler, skulle, indtil de erholde 

Kassationsstemplerne tilbage forsynede med tal, overstrege Mærkerne med 

Blæk, hvorefter de senere kasseres paa den ovenfor foreskrevne Maade af det 

omkarterende eller modtagende Postkontor.» 
 

Så her har nok postpåneriet sendt tilbake riststempelet, og medan ein venta 

på å få tilsendt nytt stempel med nummer, har poståpneriet gjort som 

sirkulæret seier. Annulert frimerket med blekk.  Sidan brevomslaget i Figur 1 

vart datert 27/3, må det vere sendt i 1855. Ellers skulle vi tru det også var 

blekkannulert. 
 

Nummerstempel 

28.juli 1856 vart det sendt ut sirkulære nr.6, der det vart informert: 

«Stempler, forsynede med Numere og bestemt til Kassation af de paa breve 

anbragte Frimærker», ville bli sendt ut. 

 
Figur 3 Brevomslag frankert med NK 4 sendt til Vanelven. Frimerket annulert 

med nummerstempel (3 - ringsstempel 118). Også datostempla Hjørrendfjord 

30/7 1862. 
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I 1856 tok altså poståpneriet i Hjørundfjord i bruk eit 3-ringsstemple med 

nummer 118. Sidan sirkulæret som informerte om dei nye stempla var datert 

i slutten av juli, kan vi kanskje anta at dei nye stempla var på plass i 

august/september. I NFT 5/2001 antyder Arvid Jørgensen at han meiner alle 

poststadane som fekk tildelt nummerstempel i første runde i 1856, også 

hadde ristestempel. Og mange av blekkannuleringane på NK 1 kan vi finne i 

perioden frå innlevering av riststempelet og fram til poststaden fekk 

nummerstempel. Dette ser også ut til å ha vore tilfelle for postopneriet i 

Hjørundfjord. 

 

Det vart sendt ut totalt 354 nummerstempel i 1856, nummerert i alfabetisk 

orden. Slik at Aalesund fekk nummer 2, og Øvrebø det siste med nummer 

354. Av andre lokale poststadar kjenner vi mellom anna igjen nummer 291 

Stranden, 319 Ulfsten, 331 Vanelven, 353 Ørskoug. Nye poststadar som vart 

oppretta dei neste par åra fekk etter kvart også nummerstempel, slik at til 

slutt vart det Nittedal som fekk det siste med nummer 383. 

 

Brevomslaget i Figur 3 viser at i 1862 hadde poståpneriet i Hjørundfjord også 

fått datostempel. Dei fleste 3-rings nummerstempla gjekk ut av bruk i løpet 

av 1859.  Men vi ser at poståpneriet i Hjørundfjord har brukt stempelet også 

etter den tid. Datostempla kjem eg tilbake til i del 2. 

 

Kjelder: 

Jørgensen, Arvid : Norsk Filatelistisk Tidsskrift 5/2001 

Norgeskatalogen Postal III, Oslo Filatelistklubb 2021 

Illustrasjonar frå eiga samling 

 

Nils Terje Skylstad 

 

 

                       

                    God sommar til alle! 
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EN GANG MÅ MAN FINNE ANDRE SAMLEOMRÅDER [ENN ADEN]. 

Av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

Nå er Aden langt over 90% ferdig og bare de som er 5-sifret gjenstår. Har 

også startet på å få tak i hele ark og veit ikke helt om det er like lurt. 

Beslutningen om å ligge unna la merker og stempler før 1937 står fremdeles 

ved lag. Så hvor skal man starte. Jeg er tilhenger at det skal være et 

begrenset samleområde, slik at man ikke ender med å måtte samle tusenvis 

av merker. Er virkelig fornøyd med utseende til de Britiske Koloniene i 

perioden Edward VII (1902-1910), George V (1911-1936) og George VI (1937-

1952). Så da er beslutningen min å prøve å holde meg unna Victoria 

merkene, da de er vanskelige å bestemme farge og vannmerkingen, samt et 

«hav» av varianter. Da blir det «enklere» – med trykk på anførselstegnene – 

også å få tak på merkene, samt at de representerer en gitt start og stopp. 

Noen QE II merker kan tolereres, om de har samme design som sine 

forgjengere.  

 

Da var det å starte undersøkelsene på hvilke kolonier en skal starte med. 

Rotet meg inn på et dansk auksjonsfirma og fikk tilslaget på Falkland Islands 

& Dependencies. Skal også nevne at K.U.T. fikk jeg tilslaget på. Bommet grovt 

på forskjellen i kursen DK og NOK (ca +35%) og et heftig auksjonsgebyr på 

+22%. Vel, bydd var bydd. Tømte bankkontoen som var fylt opp med 

dommerhonorarer det siste året. Fikk en stor eske som unngikk tollen (av en 

eller annen grunn, noe eBay aldri gjør). Bladde i Falkland Island og ble meget 

positivt overasket. Her hadde jeg mange Victoria merker i mange varianter 

(ikke bekreftet ennå), men nær sagt komplett til langt inn i 1980-årene. Så da 

er det egentlig bare å kjøpe seg Stanley Gibbons katalog over Falkland Islands 

& Dependencies. Så tenkt, så gjort. Nå er det fokus på å få tak i specimen 

merkene, men håndballsesonegen er over for i år, så da blir det å orientere 

seg litt på de forskjellige nettstedene og se etter gode tilbud. 

 

Nest siste medlemsmøte denne sesongen fikk vi en fin innføring av Birger 

Hansen om hvordan selge på Facebook. Kunne dette vær noe for meg? Tja, 

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
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kanskje jeg først må få oversikt over hva som skal beholde sog hva som må ut 

døra. Kim Henriksen, Birger Hansen og jeg var i Grimstad for ca 10 år siden og 

jeg har enda ikke bladd i de bøkene jeg kjøpte der. Kanskje jeg overdriver, 

men det var nærmere 100kg i de flyttekassene. Faktisk hadde jeg to 

flyttekasser på kontoret mitt før jeg flyttet dem hjem på grunn av skifte av 

jobb. I dag er det finvær, så kona vil ha meg til å gjøre litt hagearbeid. Må få 

ferdigstilt mitt nye hjemmekontor og lagt ut merker for salg, slik at jeg er klar 

til høsten med utsendelser.  

                  

Falkland, K.U.T., og siste innkjøpet ble Sudan. Masse merker av den 

kamelridende postmannen. Det kribler i fingrene for å få dem i de 

nyinnkjøpte albumene. Har satset på to typer album: Begge med Vario 

album. «Kladd» med plastark som første stoppested før «innføringen» i 

selvtrykte albumark med Hawid klemlommer. «Note to myself»: Trenger 

hyller på mitt nye hjemmekontor og en god stol. 

 

Legger inn en liten sommergåte. 
Hvilken 4 merker har jeg satt 

sammen? 

Send svar til redaktøren på mail: 

odd.arne.madsen@mimer.no 

 

 

mailto:odd.arne.madsen@mimer.no
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Aarflots «Photographicum» 

Etter bybrannen i 1904 ga J. Aarflots Bokhandel ut en mappe med kort 

fra Aalesund før brannen. De ble kalt «Photographicum». Dette 

latinske ordet må kunne oversettes med «fotografisk», underforstått 

fotografiske fremstillinger / bilder fra Aalesund.  På mappens omslag 

står det «Aalesund før branden 23. januar 1904. Den inneholder 10 

kort, men er ikke utstyrt med adresselinjer som et ordentlig postkort 

skal ha. De kan vel regnes som overrekkelseskort, som de kan brukes 

til. Helst bør vel kortene beholdes i mappen, og være et minne om den 

byen som forsvant i brannen. 

De 10 motivene er følgende: 

Storgaden, Torvgaden (i dag Keiser Wilhelms gate), Moloveien, 

Apothekergaden, Kirkegaden, Dampskibskaien (Skansekaia), 

Hellebroen, Toldbodgaden (mesteparten av gata er idag kalt Kongens 

gate), fra Omnibusstationen (øverst i Keiser Wilhelmsbakken/ 

Utstillingsplassen), Aalesund (oversiktsbilde). Sistnevnte er også delvis 

brukt på mappens forside 

På siste klubbauksjon dukket det opp 8 lignende kort. 8 av de samme 

motivene som de før nevnte kort var med. Dette må sannsynligvis 

være en tidligere utgave, kanskje fra slutten av 1890-årene. I stedet for 

«Eneret J. Aarflot, Aalesund 1904» står der «J. Aarflot, Aalesund». 

Av en eller annen grunn så er 1 person og en vogn retusjert vekk på 

kortet fra Torvgaden, mens gatenavnet er skrevet feil på det eldste 

kortet, nemlig «Torogaden». 

På kortet fra Apothekergaden er to personer, ca. midt på bildet, tatt 

bort. 

Bokhandler J. Aarflot var en av de store lokale utgivere av postkort i 

Aalesund. Den første utgivelsen kom allerede i 1890-årene. Det er også 
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Aarflot som har gitt ut de eldste motiv fra Aalesund, en serie med 

motiv fra 1860-årene. 

Johannes Aarflot kom til Aalesund fra Ørsta midt på 1800-tallet. Han 

var sønn av den kjente salmediktersken Berthe Kanutte Aarflot. Hans 

morfar var Sivert Aarflot som grunnla det første trykkeri på landsbygda 

i Norge. Aarflot var en tid butikkbetjent hos bokbinder og kjøpmann M. 

Brudevold i Skansen. I 1860 startet han egen handel med bøker og 

papir i Kipervikgata.. To år etter fikk han bygd seg eget hus i Kirkegata, 

der vi finner Aarflot også i dag. Som en samfunnsengasjert mann ble 

han ordfører i Aalesund i flere perioder, stortingsrepresentant og 

initiativtaker og redaktør da avisa Aalesunds Handels- og 

Søfartstidende kom ut i 1856. 

Da Johannes Aarflot d.e. døde i 1891 var hans sønn med samme navn 

utdannet til cand. jur. og overtok drifta av firmaet i 1892. Det var 

deretter at utgivelse av postkort kom i gang, så det er nok den yngre 

som skal ha æren for at firmaet engasjerte seg så sterkt innen dette 

området. 

Johannes Aarflot d.y. var også samfunnsengasjert og engasjert i det 

politiske og kulturelle liv i Aalesund. Også han var ordfører og medlem 

av bystyret. 

På kortene fra Apothekergata kan vi trekke frem to bygninger. Som 

gatenavnet sier så var det her vi fant byens apotek. 

Området «Hellen» var et av de første handelssted i Aalesund. Her ble 

byens første apotek anlagt. I 1819 fikk Peder Jalles Øwre, som kom fra 

Molde, bevilling til å anlegge og drive apotek. De første 4-5 årene ble 

apoteket drevet som filial av Molde apotek, men fra 9. april 1824 fikk 

Øwre bevilling som selvstendig apoteker i Aalesund. 

Sammen med Carl E Rønneberg og Mikal Baade Rønneberg var 

apoteker Peder Jalles Øwre de tre første som tok handelsborgerskap i 

1824 i ladestedet Aalesund. 
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Bildetekst 1: 

Bildeserien er utgitt av J. Aarflot. En gang før bybrannen, ca.1900, eller seint på 1890-tallet. 

Nederst i høyre hjørne kan en se forskjell i teksten. Der er tilført Aalesund 1904, og på 

mappeomslaget er angitt «Aalesund før branden 23. januar 1904». 

En kan også se at på siste utgave er retusjert vekk to personer. Spørsmålet er «hvorfor»? Ble 

kortene utgitt enkeltvis, eller finnes det også mapper med den første utgaven? 
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Den store bygningen til venstre på kortet er Øwres apotek og bolig. 

Huset til høyre med tårn tilhørte P. D. Stafseth.Det er blant de eldste 

firma i Aalesund som er i drift i dag. Brødrene Peter Didriksen Stafseth 

og Ananias Stafseth startet virksomheten i Kipervika i 1867, og har 

således vært i virksomhet i 155 år. Etter noen år skilte brødrene lag, 

Ananias Stafseth kjøpte handelsstedet Vegsund og flyttet dit. P. D. 

Stafseth drev videre og flyttet i 1889 til Apotekertorget. 

                                                                                                         ojm 

                     

Bildetekst 2: 

Når det gjelder dette kortet og trykkfeilen i gatenavnet så er det et hendelig uhell og kan 

forklares, men også på dette kortet er det foretatt en retusjering. En person og en vogn er 

forsvunnet. Hvorfor det? 

 

Medlems annonse!  

Ønsker speiderfrimerker til min motivsamling. 

Ta kontakt om du har noen som du kan unnvære. 

Hilsen Odd-Arne Madsen, 98818119 
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Studiekveld? 

 
Vi hadde ikke satt opp noen studiekveld 

som ekstramøte denne våren. Meningen 

med disse ekstramøta var å sette fokus på 

helt spesielle emner ved frimerkesamleriet 

som medlemmene ville fordype seg i. 

Dette forutsetter naturligvis at det er medlemmer som går sammen om å 

fordype seg i et emne/tema.  

Ta kontakt med lederen om du har forslag til studiekveld(er) med tema. 

 

 

Fellesmøte og samlermesse 
Til høsten kan du glede deg til to arrangement med andre klubber. 

Søre Sunnmøre Samlarklubb (tidligere frimerkeklubben i Ørsta) 

planlegger et samlertreff på samfunnshuset/kulturhuset i Ørsta.  Sist 

det var avholdt et slikt treff (det er noen år siden), så var det «stinn 

brakke» med mange deltakere fra ulike samleområder.    

Vi planlegger også et samlertreff på 

Vestnes med frimerker og postkort i 

fokus i løpet av høsten. Dette blir et 

fellesarrangement sammen med 

Molde frimerkeklubb, Søre Sunnmøre 

Samlarklubb, Vestnes sogelag, 

Postkortklubben og Aalesund 

Filatelistklubb. 

Medlemmene får mail om møtedatoer og program straks dette blir 

klart, og vi legger naturligvis ut informasjonen på hjemmesida vår også. 
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HVILKEN VERDI HAR ET SERTIFIKAT? 
Av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

Jeg var så fornøyd med de tre «King Farouk» objektene [fra Aden] som er på 

veg til min postkasse, at jeg satte meg ned i går kveld for å søke litt mer på 

eBay etter enda flere objekter. Det dukket opp et objekt ganske fort, som 

fattet min interesse. Et egyptisk frimerke med fransk tekst på en konvolutt 

uten stempel. Det var det som fikk meg til å stoppe og se nærmere på 

objektet. Hadde forventet i det minste et stempel på konvolutten. «Royal 

Egyptian Stamp» Collection of King's Farouk & Faud, Signed By King Bileshi, 

stod objektet oppført som, til salgs for $499.99 og det fulgte med et 

autentiseringssertifikat.

 

Dette måtte jeg jo undersøke videre. Det var til og med en signatur på 

baksiden som kanskje kunne øke verdien på objektet. 

  

 

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
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Med mysende øynene klarer jeg å lese hva som er skrevet på baksiden med 

skrivemaskin: This is to certify that the attached stamp comes from the 

collection once in possession of the late King Faud and the ex-King Farouk of 

Egypt. Signert K Bileshi.  

Det neste bildet var selve sertifikatet som var avbildet. 
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Det var teksten «An interesting stamp documented which is signed by a 

King Bileshi” som fikk min oppmerksomhet, samt at sertifikatutsteder hadde 

40+ år som ekspert. K Bileshi var da fryktelig nærme Karimi Bileski, som var 

den canadiske frimerkehandleren som hadde kjøpt opp store mengder av 

samlingen til King Farouk i 1954.  

Så jeg sendte en mail til selger om forvekslingen av King Bileshi og 

frimerkeforhandleren Karimi Bileski og forundret meg over autentiseringen 

som var gjort av sertifikatutsteder og om sertifikatet som faktisk var utstedt 

13.feb.2022 egentlig var verd papiret det var skrevet på. Fikk et svar etter et 

par timer som fikk meg til å reagere på selgerens troverdighet også. Svaret 

var faktisk så skarpt at han bad meg om å dra til h€…€! På toppen dukket det 

opp et tilbud fra selger på objektet til $249 

Jeg ser igjennom flere av objektene til selger og finner fort ut at 

sertifikatutsteder benytter seg av flere typer maler og at det er umulig å 

sjekke direkte på selskapets sider om sertifikatnummeret er ekte eller ikke. 

Merkelig nok er det flere av selgers objekter som har forskjellige utstedere, 

hvor man må skrive inn til selskapet for å sjekke ektheten av sertifikatet. 

En ting er i alle fall sikkert: King Bileshi har ikke hatt et kongedømme og jeg 

kjøpte ikke objektet, men fant meg heller et interessant bilde med signatur 

av John Glenn med tilhørende sertifikat som skal henge på veggen på mitt 

nye oppussede hjemmekontor. 

 

Medlemsannonse. 
 
Da jeg prøver å utvide min motivsamling med 
speiderfrimerker, håper jeg at noen har noen 
dubletter som de kunne tenke seg og gi bort 
til meg hadde jeg vært veldig takknemlig. 
 
Hilsen Odd-Arne Madsen, redaktør.  
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ANBEFALT BOK – STANLEY GIBBONS FALKLAND ISLANDS & DEPENDENCIES 

En serie av Terje Løvnes (Terje.Lovnes@Outlook.com) 

Boken er utgitt i 2019 (ISBN 9781911304470) og er 

den 8.de utgivelsen. Første utgivelse kom i 2002, så 

det er tydelig at katalogen inneholder en del 

endringer opp igjennom tidene. Katalogen er på 83 

sider og koster £18.95. Katalogen dekker Falkland 

Islands, Falkland Islands and Dependencies, British 

Antarctic Territory og South Georgia and the South 

Sandwich Islands. 

Falkland Island dekkes Victoria merkene fra 1878 til 

QE II 2019 (SG1439). Victoria merkene har en del vannmerke og 

fargevarianter. Totalt er hoved nummereringen på 40 merker. Om jeg klaret 

å telle riktig, så er det i tillegg 56 varianter og 2 specimen sett. 

                                                     

Fant et hull i nummereringen (SG39 og SG40) og tenkte at her måtte det 

være en trykkfeil. Undersøkte også i Commonwealth katalogen og så at de 

manglet der også. Heldigvis er det forklart i innledningen til katalogen om 

hvorfor det kan mangle enkelte nummereringer. Enkelt forklart: Hoved 

nummereringen SG39/SG40 er nå varianter. 

Falkland Islands Dependencies er vel den delen som for meg appellerte mest, 

fordi her var det mulig å starte og slutte uten å måtte samle på tusenvis av 

merker.  Hovedgruppen Falkland Islands Dependencies har igjen flere 

undergrupper: Graham Land, South Georgia, South Orkneys, South Shetlands, 

Falkland Islands Dependencies, South Georgia (igjen), Falkland Islands 

Dependencies (1980-1985). Som dere kanskje skjønner er dette egentlig lite 

brukte merker, men her er et «hav» av varianter å boltre seg i. 

 

mailto:Terje.Lovnes@Outlook.com
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ANBEFALT INTERNETTSIDE – SPINK.COM 
En serie av Terje Løvnes (Terje Lovnes@Outlook.com) 

Hvis du mangler det aller siste gullkornet for å ferdigstille samlingen din, men 

klarer ikke å få tak i det, kan SPINK.com faktisk være din redning. På dette 

auksjonshuset må du betale det objektet koster. Dette er virkelig et 

Premium-auksjonshus. Her finner du de dyreste merkene, men her finner du 

også objekter du ikke visste fantes i ditt samlerområde. Det er lov å også bare 

titte! 

                 

   

 

mailto:Lovnes@Outlook.com
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Mange forskjellige frimerke 

 

 




