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Redaksjonen

Hei så er der ny redaktør på filatelist nytt
Birger Risvig Hansen.

Litt om meg eg er dansk 54år bor på skodje hvor eg jobber på
barneskulen.
mitt danske islett ville kunne ses inn imellom på måten eg skriver men bli nok bra og
leseligt.
Eg har en verdens samling dvs. Eg samler på alt men de områter som eg bruker tiden
på er alle lande med kolonier men primært engelsk commonwealth

LEDER:

Arve Hoel

Formannens hjørne nr. 2 – 2020
Gode medlem
Klubbaktiviteten denne våren har vært avlyst på grunn av koronaviruset. Der stiller vi
på lik linje med foreninger og aktiviteter over det ganske land. I skrivende øyeblikk
vet jeg heller ikke når vi kommer i gang igjen, men medlemmene informeres
gjennom direkte meldinger og hjemmesida vår. Vi har flere utsatte programposter og
aktiviteter som vi tar opp igjen når klubbmøtene begynner på nytt.
Det har vært en mindre nedgang i frammøtet på klubbmøta det siste året, og styret
prøver med flere tiltak for å se om det kan øke aktiviteten. Vi prøver med mindre
auksjoner med objekt med lave utropspriser på hvert medlemsmøte (medlemmene
oppfordres til å levere inn frimerker, brev,
postkort de vil selge), naturligvis så har vi våre faste hovedinnlegg om et filatelistisk
emne og det er åpent for enhver som vil informere om egne ting («medlemmenes 5
minutt»), vi prøver oss med quiz, loddsalg, gratislodd og selvsagt så blir det også tid
til en kaffekopp.
Styret oppfordrer også medlemmene til å ta med egne byttebøker.
Hva vi får til av eksterne aktiviteter til høsten, vet jeg ikke.
Det er tillyst ei samlermesse i Ørsta lørdag 10.oktober og klubben vår stiller med
egen stand på det arrangementet. Jeg håper og tror at situasjonen er slik at
arrangementet gjennomføres og at klubben vår stiller i Ørsta.
Det skal ikke alltid være lett å være frimerkesamler. Tidligere fikk vi nye frimerker
på post som kom i familiens postkasse. I dag får vi knapt nok brev i postkassa, og
ikke sjeldent er det «gjenbruksfrimerker» som er brukt som porto, eller kanskje
brevet er kjørt gjennom ei frankeringsmaskin. Det betyr at om du samler norske
frimerker, så kan det være rett så vanskelig å skaffe de nye frimerka som kommer ut.
Selv samler jeg fortsatt nye norske frimerker, men jeg må innrømme at noen av de
nye frimerka kjøper jeg på posten og stempler selv. Noen av de nye norske frimerka
har jeg knapt sett brukt på brev.
Frimerkesamling handler også om å samle kunnskaper – et frimerke, et brev eller et
postkort blir plutselig noe mer når det kan settes inn i en sammenheng. Kataloger,
håndbøker og tidsskrift er uvurderlige hjelpemiddel når vi skal skaffe oss kunnskap,
men du finner også mye god kunnskap blant andre medlemmer.
Jeg vet jeg har sagt det mange ganger, men en god ting kan ikke sies for ofte:
Bruk klubben, bruk medlemmene. Det er mange som vil hjelpe deg.
Derfor bør du møte opp på klubbmøta.
Vel møtt når vi begynner på igjen.

Arve Hoel
leder

Kyrkjehistorie frå Åland, del II
Kyrkjene i Finstrøm og Kumlinge høyrer til dei mellomalderkyrkjene som er best
tekne vare på i øyriket Åland. Begge har verdifulle murmåleri frå 1400-talet. Under
her ser frimerke frå Kumlinge kyrkje nr. 42, og nr. 227 som er murmåleri frå innsida
av kyrkja.

Nokre kyrkjer viser den kunstnariske prakta på utsida
slik som t.d. Finström kyrkja med det mektige og storslåtte tårnet. Viser til bildet av
kyrkja under her slik bygningen blir framstilt på frimerke nr. 37.

Andre kyrkjer kan vere meir uttrykkslause på utsida, men skjuler
kunstnarprakta som ein finn på innsida. I den samanheng kan ein nemne

skjærgardskyrkja St. Anna i Kumlinge, ein liten bygning med eit tamt ytre, men som
brettar ut ein imponerande kunst på innsida.

Bildet overfor her viser kyrkja i Kumlinge.
Men å komme inn i denne kyrkja er som å bli plassert rett inn i mellomalderhistoria.
Taket presenterer målarkunst som gjer at ein opplever reine himmelriket. Blikket
fylgjer ei rik blomsterprakt, omringa av bladslynger i ulike nyansar frå motiv til
motiv. Ein kan kanskje seie at utsmykkinga gjev ei orientalsk oppleving.

Her svevar englar (jfr. bilde over her) og
helgenar med granskande blikk. Mange av helgenbilda er av kvinner. Difor er denne
kyrkja blitt kalla "kvinnene si kyrkje". Viser her til bilde nedanfor.) Det er også verdt
å merke seg at ingen av veggmåleria opp under taket har nokon gong blitt måla over.
Fargane har såleis halde seg utruleg godt. Kunstnaren bak dei mange måleria er
ukjend. Ein veit ikkje kven han var og ei heller kvar han kom ifrå.

I tillegg til alle steinkyrkjene finst det også mange
trekyrkjer på Åland, spesielt i Brӓndö, Lumparland og Sottunga. Nedanfor ser ein
frimerke med bilde av desse kyrkjene, f.v. nr. 119, nr. 43 og nr. 78.Dei er bygde på
1700- og 1800-talet. I 1544 er dei likevel nemnde som kapell. Difor trur ein at det
allereie i mellomalderen eksisterte ei eller anna form for forsamlingshus i området
nær dei noverande kyrkjene.

Den vesle rødmåla trekyrkja Santa Maria Magdalena ligg i Sottunga, den minste

kommunen på Åland med berre 130 innbyggarar. Denne kyrkja blei fleire gongar
råka av ulike krigshendingar, men blei ikkje skada. Ja, kyrkja har også vore gjennom
andre historiske hendingar.
For eksempel historia om den unge presten Henrik Sundel og hans underlege
tiltrekkingskraft han hadde på folket. Han blei forvist nettopp til Sottunga av
domprosten i Åbo. Årsaka var bodskapen hans som hadde samla store tilhøyrarskarar.
Men dette blei til stor irritasjon for det kyrkjelege byråkratiet. Men den vesle kyrkja i
Sottunga hadde ikkje sjanse til å ta imot så mange tilhøyrarar. Sundel skal i denne
samanheng sjølv ha uttalt at Sottunga blei som eit slags Patmos, der apostelen
Johannes fekk sine syner og openberringar.

Historiene er mange knytta til dei gamle mur- og trekyrkjene. Alle har kvar sine
spesielle historier å presentere. Såleis er det viktige bygningar å ta vare på for
ettertida.

Agnar Aase

Personopplysingsloven styrer
utformingen av norske frimerker.
I utforming av frimerker må en ta hensyn til krav i personopplysningsloven av juni
2018.
Dette er en omfattende lov om beskyttelse av personvern som også angir
bestemmelser om deling av bilder. Når du skal publisere eller dele bilder der personer
er avbildet, må du forholde deg til personopplysingsloven. Personer som avbildes,
skal gi sitt samtykke før bildet publiseres, og dette gjelder både portrett og
gruppebilder. Dersom personen er mindreårig, er et foresatte som skal gi sitt
samtykke til publisering.
Og da er vi over til hvordan personopplysningsloven styrer utformingen av norske
frimerker illustrert med tre norske frimerker som er avbildet her:
NK 1628 fra 2006 er et Europamerke med integrasjon som tema. Fem ungdommer med

ulik nasjonalitet med et ansiktsuttrykk som speiler samhold, lek og glede, men
poenget her er at alle de fem ungdommene framtrer med individuelle særtrekk hvor
de kan identifiseres. Dette ser du tydelig på detaljene av frimerket som er gjengitt.

.
NK 1983 og NK 1984 fra april 2018 Merkerer Norges Musikkorps Forbund 100år. .

NK 1983 er Spjelkavik skolekorps

NK 1984 fra april 2018 Merkerer Norges Musikkorps Forbund 100år.

Denne utgaven er gitt ut før personopplysningsloven trådte i kraft i juli samme år,
men designer Kristin Granli styres allikevel av lovens krav om personvern. Begge
frimerka bygger på foto – Fridgeir Walderhaugs bilde skolekorpset i Spjelkavik og
Morten Holmes bilde av Kampen, men medlemmene i begge gruppene anonymiseres
av designeren ved at individuelle ansiktstrekk fjernes. De framtrer mer som gruppe en
som individ.
Dette ser du tydelig når vi forstørrer en del av frimerka hvor du ser at ansiktstrekka
på personene har mistet sine individuelle trekk og framtrer som omtrent like.

Arve Hoel

arve.johan.hoel@gmail.com

NESTLEDER /
BIBLIOTEKAR: Blad kommet inn til klubbens postboks.

Ståle Furnes

Her lister vi opp blad som er kommet inn de siste månedene til klubbens postboks og litt om
hva de skriver om.
Moldefilatelistene nr. 1 – 2020. Terje Lindstad skriver om M/S Fanefjords historie og Konrad Moe
forteller om hvordan han begynte å samle frimerker.

Seilsluppen «Restauration» nr. 1 – 2020. I denne utgaven av Karmøy Frimerkeklubb sitt
medlemsblad skriver Geir Lunde en god artikkel om frontkjemper Johan Myrdal.
Tore Gjelsvik har gitt ut ei bok han kaller «Palmares». Han presenterer medaljer, diplomer og ulike
utmerkelser mottatt gjennom et langt liv i filatelien.
Dansk Filatelistisk Tidsskrift nr. 1 – 2020 skriver om Fristaden Danzig, DDR – feil og
finurligheter, Danske arbeidere i Tyskland 1940 – 45, Karavel boktrykk 1927 og mye annet.
Nordisk Filateli nr 1 – 2020 skriver om Den siste tsaren og hans familie, Madeia, frimerker fra
Preussen, frimerker med Greta Garbo og mye mer.
Nr. 2 handler om Kennedy, inflasjon i Tyskland 1923, Tierra del Fuego og mye mer. Dette er et
blad for den som liker å lese om vår mangfoldige hobby.
NFF – Varianten nr 1 – 2020. Terje Karterud skriver om brevhuset Ildjernet og poståpneriet
Steilene, Knut Glasø skriver om fraktmerker fra NSB og Geir Vikan om dampskipet Erik Jarl.
Budstikka nr 1 – 2020. Du leser gode referat fra klubbens møter, om portofrie brevkort, postkort
fra Japan, Svinesund grensepostkontor og mye mer.
Samling om Postkortet – nr. 79 omfatter stort sett vårauksjonen og noen mindre notiser.
Filatelisten nr. 2. Du leser om lokalpost, postkort, posten og krigen på Island, Grønland og
Færøyene, Gustav II Adolf og mye mer.
Den blaa Løve – nr. 1 – 2020 her kan du lese Arne Eriksens refleksjoner om å samle FDC (kjekt å
lese) og du kan lese om Jan M. Sulens jakt på NK 855 (her vil nok flere kjenne seg igjen).
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Frimerkets Dag 2020 – frivillig(e) etterlyses
Lørdag 3.oktober blir det Frimerkets Dag.
Klubben kan stille med stand på Moa kjøpesenter (eller annet sted), men vi mangler
en/noen som kan ta ansvar for arrangementet.
Kan du stille for klubben noen timer en lørdag formiddag den 3.oktober?
Da ringer du Arve på telefon 99 52 31 74 eller mailer meg på
arve.johan.hoel@gmail.com.

Norske førstedagsbrev med vignetter
Ole Brænne har forfattet to bind på samlet 1500 sider om norske førstedagsbrev med
vignetter. Brænne har registrert over 11.000 ulike vignetter fra 1855 og ut 2019. Det
er vel neppe noen gitt å samle alle disse vignettene, men å samle vignetter fra egen
by, bygd, fylke eller fra en bestemt utgiver er fullt mulig.
Brænnes registrering er et godt utgangspunkt. For Møre og Romsdal har klubbene i
Molde og Ålesund produsert flere FDC med klubbens logoer som vignetter.
Jeg vil gi et par eksempler på FDCC med vignetter fra Sunnmøre hvor vår egen klubb
står for størsteparten av de registrerte FDC-er.
Vignettene er klubbens logo som er påtrykt konvolutten. Brænne har fått med seg
mange av utgivelsene våre, som utgivelsen med Johan Svendsen stemplet på
Frimerkets Dag 5.10.1990 med blå vignett. Andre utgaver er ikke med i
registreringen som utgaven med Kong Christian IV stemplet på Frimerkets Dag
7.10.1988 med grønn vignett.

Klubben har kjøpt inn begge binda til biblioteket. Så her er det bare å bla gjennom og
finne ut hva som er gitt ut for ditt område for den som vil lete og finne.
Alle vignettene er avbildet, så det er greit å lete seg fram til de som er registrert og
derved er det også lett å se om/når du finner vignetter som ikke er registrert.
God jakt.

Arve Hoel

POSTKORTKLUBBEN
Møteplan 2020:
Avlyst
9.9. Steinkopf Wold på Sunnmøre v/Terje Aarseth
4.11. Årsmøte

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF

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

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

1/2020

Søker frimerker og helsaker brukt til rørpost.
Postvesenet brukte rørpost i en del europeiske og amerikanske storbyer. Jeg søker frimerker og/eller
helsaker brukt til rørpost i ulike land. Illustrasjonen under viser tre rørpostfrimerker fra Italia.
arve.johan.hoel@gmail.com
.........................
2/2020
BYTTE British Commonwealth Forente Nasjoner
leif.otto.engelberg@gmail.com
.........................
3/2020
Her kunne din annonse ha stått !

Vatikanstaten

…………………………………….

PROVENIENS – OLE KITTELSEN
Proveniens er et fremmedord som vi kan benytte om en del av de filatelistiske
objekta vi har i samlingene våre.
Begrepet «proveniens» benyttes ofte i museumsverdenen. Ordet har litt ulike
definisjoner, men ofte defineres det som en «redegjørelse for hvor og når en
gjenstand er fremstilt og hvem som har eid eller brukt den». Vi ser umiddelbart at
dette er et nyttig begrep når vi har en museumsgjenstand som skal dokumentere levd
liv og aktivitet.
Det er imidlertid også et nyttig, eller i alle fall et interessant, begrep for en
frimerkesamler.
Det blir også sagt at et objekt med en dokumentert proveniens kan ha større interesse
(og noen ganger også større verdi) enn et objekt uten proveniens.
På de store auksjonene leser vi ofte at objekt har tilhørt den ene eller andre
storsamleren. Det blir nærmest sett på som en garanti for at objektet er ekte, en
garanti om at det er noe som mange vil ha i samlingene sine. Det blir et objekt med
høyere verdi enn et tilsvarende uten proveniens.
I Postiljonens auksjonskatalog nr.227 som jeg fikk i postkassa for noen dager siden,
finner jeg mange eksempler på at begrepet benyttes. På noen få objekter leser vi «
Provenance: ………..» Det gjelder ofte objekt i svært høy prisklasse (flere tusen
euro), men på mange av objekta er det ført opp hvem objektet har tilhørt på følgende
måte:

« obj. 733 Very beautiful 10 penni roulette I on ordinary paper, small bend at
bottom. Ex Faberge. Cert. Schwenson». Se illustrasjonen av det finske merket som
ligger ved.

Det betyr at dette merket har en attest fra Schwenson og at det har tilhørt samlingen
til Faberge. Absolutt to gode kriterier for at det kan være noe å satse på for en som
samler området.Vedlagt illustrasjon av NK 302 – 305 – Rikard Nordraak - er for meg
et lokalt eksempel på proveniens.

Et FDC med Rikard Nordraak er notert til kr 25 i Norgeskatalogen 2018. Brevet er
sendt til Ole Kittelsen, Ålesund (merk at det ikke er noen gateadresse, så i dag hadde
ikke brevet kommet fram til mottaker). Altså et filateliobjekt som verken Postiljonen
eller andre auksjonshus ville ha ofret et eget nummer (det hadde nok blitt lagt i ein
kassemed massevare)

.

Ole Kittelsen var en av stifterne og et mangeårig medlem i Aalesund Filatelistklubb.
Han var en storsamler og hadde vært medlem i de tidligere filatelistforenigene i
Ålesund. Kittelsen var en sentral representant av den organiserte filatelien i Ålesund
som blir behørig omtalt i vår jubileumsbok. Torgeir Melsæter mener Ole Kittelsen
høyst sannsynlig var med i Aalesunds Philatelistklub i 1890 – åra. Videre at han var
en av de sentrale stifterne i Aalesunds Filatelistklub i 1929 og Aalesund
Filatelistklubb i 1941. I klubben fra 1941 hadde han en rekke ulike styreposisjoner til
1960 (Melsæter: Under brevduens vinger s.18/19).
Jeg har i årenes løp sett mange ulike FDC adressert til Ole Kittelsen, og samtidige
medlemmer har fortalt at Kittelsen hadde store lager med FDC som han abonnerte på.
Derfor antar jeg at et FDC med Richard Nordraak adressert til Ole Kittelsen ikke er
noen spesiell sjeldenhet - kanskje heller en massevare.
Verdien forblir derfor uforandret kr. 25.
Like fullt er denne FDC-en med Rikard Nordraak et eksempel på lokal proveniens
med en kjent og sentral frimerkesamler fra Ålesund og et sentralt klubbmedlem som
mottaker. Ole Kittelsen er et sentralt navn i klubbens historie og et sentralt navn i
historia til den organiserte filatelien i Ålesund fra slutten av 1800 – tallet og helt fram
til 1960.
Det blir derved et ekstra historiens sus over et slikt førstedagsbrev.
Arve Hoel
arve.johan.hoel@gmail.com

Bypost og helthjem
En filatelist kan undre seg over så mangt. Nå har plutselig ordet "Bypost" dukka opp
på forsendelser som etter alt å dømme er distribuert gjennom Posten Norge. Men de
gamle bypostene i norske byer på 1800-tallet var jo private tiltak. Så her måtte det
undersøkes, noe Leif-Otto Engelberg gjorde. Han fant ut at det slett ikke hadde noen
likhet med virksomheten til 1800-tallets private bypostformidlere, men er heller et
mellomledd i befordringa av forretningspost og masseutsendelser fra firmaer til
potensielle kunder eller fra organisasjoner til potensielle bidragsytere og
medlemmer.På et klubbmøte blei det stilt spørsmål om konvoluttene hadde fått
portopåtrykket fra Posten Norge før "Bypost" blei tilføyd, eller eventuelt etter. De
konvoluttene som jeg har tatt vare på, gir ikke svar på dette, men påtrykka er ulike.
Det ene har det velkjente "Klimanøytral distribusjon Levert av Posten" ved siden av
NORGE P.P. samt logo, det andre har PRIORITY på svart bunn ved siden av logoen.
Et internettsøk fører til firmaets hjemmeside, der det bl.a. står:

"BYPOST ble etablert i 2006. Gründer og grunnlegger Øystein Isaksens idé var å
tilby hente- og bringetjenester av post på faste distribusjonsruter. Med over 20 års
erfaring fra Posten hadde han sett at det var mulig å oppnå en mer effektiv
distribusjon og lavere pris enn Posten, og 1. januar 2006 ble BYPOST etablert. Vi
startet med to biler som gikk i nærmiljøet i Grenland. I 2013 etablerte vi kontor i
Vestfold. To år senere stod Buskerud for tur, og i 2018 var vi på plass i Oslo."
Firmaet bruker altså egen distribusjon i noen områder på Østlandet, mens de i andre
landsdeler bruker Posten Norges tjenester.
I tillegg til "Bypost"-forsendelsene tar jeg med en konvolutt utsendt av Foreninga for
hjertesyke barn. Den kom i hus jula 2018, og har et påtrykt julemerke i tillegg til
teksten "Distribuert av Helthjem ad" På firmaets nettsider kan vi bl.a. lese at de er
"...eneste logistikkleverandør som leverer hjem, før frokost - også i helgene". Og
videre: "Helthjem er bygd på det landsdekkende nettverket av avisbud. (...)
Ekspresslevering over natt ble løsningen, og i dag leverer vi pakker, magasiner, post

og ferske bakervarer på samme måte." "Helthjem" er altså også et firma for
distribusjon av masseutsendelser. Men i motsetning til "Bypost" leveres ikke
forsendelsene til Posten Norge for videre distribusjon til mottaker. Om sendinga vi
mottok, var levert ut med eget bud eller av lokale avisbud, vet jeg ikke.
På LHLs "blomstermerke" står: "Helthjem/Artisti Dialog". LHLs "Helthjem"konvolutt har som returadresse en postboks i Grimstad. I Grimstad skal det holde til
et innsamlingskontor som mot provisjon betjener flere organisasjoner. Om det har
oppdrag for LHL, vet jeg ikke

.

Vil slike konvolutter bli oppfatta som samleobjekt etter hvert som mengden av post
distribuert gjennom et offentlig postverk stadig avtar? Den som lever, får se.
E. Røssaak

BYTTELEDER:

Leif-Otto Engelberg

Det ble bråstopp på møtevirksomheten pga corona-pandemien og dermed samvær i
det lokale filatelimiljø. Mange savner nok den sosiale kontakten og mulighet til
utveksling av tanker og ideer for samlingen av filateli-objekter / frimerker og
postkort – og kanskje ikke minst tilgjengelighet av objekt. Klubbens vårauksjon ble
naturlig nok avlyst / utsatt til høsten - og tilgjengelighet fra utvalgshefter på
klubbmøtene er heller ikke tilstede.
Eventuell smittefare tilknyttet sirkulasjon av utvalgshefter er kanskje uavklart, men
man skal jo være forsiktig med handlevogner i butikkene – så kanskje tryggest å
være «tilbakeholdende» også med nyanskaffelser til våre samlinger ... inntil videre.
Situasjonen avklares gjerne noe fram mot høst-sesongen (?).
For egen del har jeg valgt – i samråd med utenlandske byttekontakter – å legge
utveksling av objekt «på is» inntil videre.
Kanskje «hysterisk», men kanskje fornuftig med en viss skepsis ? - Hver enkelt får
vurdere opp mot myndighetenes pålegg / råd.
Kanskje er det nå tid for å plukke fram bortsatte esker / poser og søke fram lokale

stempler i «massevaren». Utvidelse av Norges-samlingen med vannmerkestillinger
på eldre merker ? .... og / eller ulike papirsorter på nyere merker ? .... eller et
«dykk» i tilsidelagte postkort / julekort – julemerker fra ulike organisasjoner kan
også systematiseres og kanskje bli en gryende samling! Kort sagt: det vi i
«beskjedenhet» ikke har samlet på, men bare «lagt til side», kan nå muliggjøre
hyggelig beskjeftigelse.
Har du forresten tenkt på at det i disse dager - 6. mai – er 180 år siden det første
offisielle frimerke ble tatt i bruk ..... 6/5 1840 ..... 1 penny / Penny Black Queen
Victoria / Great Britain.

Mange interessante objekt å hygge seg med innenfor Storbritannia og gjerne
utvidet til British Commonwealth - for de som overveier nytt samleområde .

Mai måned er tid for vårblomster. Hva med oppstart av en temasamling FLORA ?
Eller en temasamling tilknyttet en annen interesse – f.eks. speider-bevegelsen ?

Håper dere har likt første utgave ...ris og ros mottakes gjerne.
mvh redaktør Birger Hansen

