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Redaksjonen 
Vil starte med å unnskylde for vente tiden ,har vært litt personlig ting som har gjort det vanskelig 
for meg å få laget filatelist nytt denne gang men nu fikk jeg den laget.

Ønsker alle en god sommer                 Birger Hansen

 

LEDER:            Arve Hoel 

Formannens hjørne 
Gode medlem
Da har vi kommet til slutten på vårhalvåret 2021 uten at vi har avholdt de planlagte møtene denne
sesongen. Slik er det i denne tida prega av Koronaen.
Desto hyggeligere er det å meddele at klubbens skriftlige auksjoner synes å ha funnet ei form som 
har fungert med utsending av nye lister en gang i måneden. Listene sendes kun til klubbens 
medlemmer og buda nærmest «hagler inn» de første dagne etter utsendinga. Jeg noterer også at 
mange medlemmer har lagt inn bud på flere av auksjonene og det tolker jeg til at folk er fornøyd 
med kjøpa sine. Vi har fortsatt liggende permer, albumer, innstikkbøker, poser og esker til en 
rekke auksjoner utover høsten. Så det er bare å henge seg på når nye lister sendes ut fra 
august/september. Dersom vi kommer i gang med klubbkveldene, så gjennomfører vi auksjonene i
løpet av møtekveldene. 
Det blir styret som tar stilling til dette.



Landsmøtet i Norsk Filatelistforbund er utsatt til september på grunn av pandemien. 
Undertegnede er påmeldt som klubbens delegat. I tillegg til landsmøtet med tilhørende saker 
arrangeres det også ei nasjonal utstilling. Det er alltid både interessant og inspirerende  å se 
samlinger som stilles ut. Mange samlinger ligger på et nivå høyt over hva jeg kan drømme om å få 
til, men samtidig er det mange gode ideer og tanker å ta med til egne samlerier. Det er alltid noe 
nytt å lære. 
Og apropos lære: Klubben har kjøpt inn flere nye kataloger om brevmerker, oblater og julemerker 
forfattet av Vemund Ljødal og vi har også kjøpt inn stempelkatalogene som Nordfjordeid 
frimerkeklubb har gitt ut.  Norge Postal III har også kommet i hus og bibliotekar Ståle har nok flere 
planer om innkjøp utover høsten.
Her blir det garantert mye nytt både å lese og lære for de fleste av oss.
Helt til slutt vil jeg minne om forbundets nettside. Ta deg tid til å navigere rundt på sida – du finner
kanskje noe nytt og nyttig her også.
Jeg håper tidene forandrer seg og at klubben kommer inn i mer normalt gjenge fra august.  Styret 
legger opp til en høst med variert innhold, og vi krysser alle fingrene for bedre tider og håper vi 
sees over sommeren.
Med hilsen fra Arve

Svindler i millionklassen.

Svindel med frimerker er ingen ny ting og faktisk kan man bli millionær av det.
Det gjorde fx William B Hale som var født i 1871 og døde i 1930. 
Han er neppe særlig kjent på våre  breddegrader.



Hvis man søker han opp på ebay vil man finne noen flotte merker tilsynelatende utgitt i 1901 i 
anledningen av « The Pan American Exposition «. Disse merker likner noen tilsvarende offisielle 
merker i nesten samme design, men utgitt av det amerikanske postvesen også i anledning av 
utstillingen i 1901.

Da disse merker ble laget hadde Hale allerede et så dårligt rygte som svindler over det meste av 
USA . Da Hale var på reise i Europa var det en fransk forbindelse der fikk disse merker trykt og 
etter hva der sies stakk Hale fra regningen.
Hvis man ser grundig på merkene kan man se der nederst er trykt « William B Hale. Stamp 
Merchant «. Han fikk også trykt et annet merke som propaganda for seg selv og sin forretning.
Dette var et stort frimerkeliknende merkat , hvor man kunne se hvor bereist han var. 
Beskjedenhet var ikke en av hans dyder.

Det var dog ikke forfalskning av frimerker der gjorde han rik, men en helt annen forretning.
Han fant ut å få innsamlet frimerker i store mengder. Faktisk hadde han flere ansatte til å skaffe 
seg frimerker. Merkerne ble vasket av og med kjemikalier fjernet han stemplene på merkene. 
Deretter ble merkene regummirert og solgt til forretninger med stort behov for frimerker. Prisen 
han solgte for var mellem 50 og 90 % av pålydende.
Faktisk var det så innbringende at han flere år før politiet kom på døren, bodde permanent på et 
hotell hvor han hadde to værelser, et til at bo i og det annet til vask, kjemikalier og gummi.

Hale dødde i fengsel og ble begravd dagen etter sin død.

Kim Henriksen ..Tekst lånt av Otto Kjærgaard.      



                                         

                                  “Komet" på nordlysfrimerket.
15. november 2001 blei NK 1452 (og NK 1453) utgitt. Bildemotivet var nordlys over skog-/fjellområde 
(design: A. Booth). Viser til bildet under her.

Valderøya hadde på denne tida eige postkontor på Øysenteret. Der fekk eg som filatelist svært god service. 
Her kunne eg oppleve at dei tilsette tok kontakt med meg viss dei trudde at dei hadde funne noko av 
interesse å tilby meg som frimerkesamlar.
Dette fekk eg erfare ein februardag i 2002. Då var eg innom på Øysenteret for å handle. I det eg gjekk forbi 
postkontoret, var det ein av postfunksjonærane som vinka på meg. Nokre dagar før hadde eg vore innom 
og spurt etter NK 1453 fordi ein samlar hadde oppdaga ei perle oppe i venstre kant. Vedkomande lurte på 
om andre hadde registret tilsvarande. No hadde postfunksjonæren oppdaga fleire ark med "perler" på. Eg 
konstaterte raskt at dette berre var restar frå utstansinga då frimerka blei perforerte. Med lim frå baksida 
hadde restane klistra seg til frimerka og var berre å knipse av.
Medan eg studerte på dette hadde Berit, som postfunksjonæren heitte, sett på bunken av NK 1452 som låg 
like ved. I ein litt humoristisk tone meddelte ho at ho hadde oppdaga ein kvit prikk på eit av frimerke, og at 
denne prikken ikkje var på dei andre frimerka. Eg blei sjølvsagt interessert, og fekk sitje der i ro og fred å
studere alle arka postkontoret hadde av NK 1452.



                         

På bilde av fireblokka over her, kan ein sjå den kvite flekken på frimerket nede til høgre, rett under 
portotaksten.
Eg oppdaga fleire nordlysfrimerke med den kvite prikken, eller "kometen" på himmelen. Etter nærare 
studie viste det seg at "komet"-frimerket var det siste frimerket i rad 4 på høgre side. Eg fann til saman 11 
slike frimerke, alle plasserte på same stad.

                                          

Eg veit at eg har teke dette temaet opp i Filateli Nytt og NFT for om lag 20 år sidan. Då lurte eg på om dette 
var ein variant, men eg har ikkje fått noko svar, ei heller funne ut noko meir sjølv heller. 
Når det no har gått så lang tid sidan første gongen eg etterlyste den kvite flekken på NK1452, så kanskje kan
det vere nokon som no sit på opplysningar og såleis kan gi meg tilbakemelding på "komet"-spørsmålet?
Agnar Aase

BYTTELEDER                             Leif-Otto 
Engelberg
 kke møteaktivitet siden forrige utgave av Filateli-Nytt – og dermed heller ikke anledning til å bla i 
framlagte utvalgshefter.  Klubbens annonse i NFT har vært opprettholdt – liksom andre klubber, 
men «alle» tilbydere har nok også innsett begrensningen mht avsetning / plukk fra utvalgshefter  
og dermed har vi heller ikke fått hefter tilsendt. Det er jo å håpe at pågående vaksinering vil 
muliggjøre lettelser på mange restriksjoner og at vi over høysommeren – dvs i august – igjen kan 
ta opp møteaktiviteten og glede oss over tilsendte utvalgshefter.



I mellomtiden har vi fortsatt tid og mulighet til å bearbeide våre respektive samlinger og gjerne 
utvide samleområdende ved utnyttelse av eget «materiale» som har vært lagt til side med tanke 
om at en dag finner man kanskje en anvendelse.

Jeg har flere ganger bett om tilbakespill fra medlemmene om HVA man samler på / ønsker 
utavalgshefter fra for utplukk / kjøp  slik at dette kan formidles til potensielle utvalgshefte-
leverandører.  Jeg har fått noen innspill, men for å gi også deg en mulig god opplevelse, så 
vennligst send meg noen ønsker.  Jo før, jo heller – det tar tross alt litt tid å sette opp utvalgshefter
– og det er bare  tre - fire måneder til vi forhåpentligvis kan møtes i klubben.

Du ser klubbens annonse i NFT under UTVALG SØKES. Dekker den dine ønker ?  Annonseteksten 
kan utvides. Hva ønsker DU vi skal ha med ? 

Kanskje en tanke å prøve seg med en gratis-annonse i Filateli-Nytt :  Du ønsker / Du tilbyr  ...
kjøp / salg / bytte.     Send manus til redaktør!

Og som et bidrag til klubb-aktiviteten ....  inspirasjon til øvrige medlemmer  :   Styret tar gjerne 
imot forslag til kåseri-emner utover høsten  - gjerne at dine interesser / kunnskaper synliggjøres   - 
det må ikke nødvendigvis være «studier på høyt plan» - «alminneligheter» (etter din oppfatning) 
vil også kunne vekke interesse og være inspirasjon for de som opplever dette som «ukjent mark».  
Eller  det er et tema du ønsker å få belyst ? – gi et innspill til styret, så kanskje vi kan finne fram til 
en grei kåsør.

Jeg ønsker alle medlemmer en fin sommertid – og håper på en snarlig tibakemelding mht dine 
ønsker  til
                                             leif.otto.engelberg@gmail.com

        

 NESTLEDER /       Ståle Furnes
BIBLIOTEKAR: Blad kommet inn til klubbens postboks.
Her lister vi opp blad som er kommet inn de siste månedene til klubbens postboks og litt om 
hva de skriver om. 

KLUBB-FAKTA:

Aalesund Filatelistklubb Opprettet  06.02.1941
Pb 612 Sentrum     / Keiser Wilhelms gt  7 (ved Rutebilstasjonen)
6001 Ålesund
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www.aalesundfilatelistklubb.no Tilsluttet Norsk Filatelistforbund
Bankkonto:   3900.32.07424 Frivillig organisasjonsnr:  993 841 781
Auksjonskonto:  3910.34.04812

Tillitsvalgte etter årsmøte 22.01.2020:
Styre:

Leder: Arve Hoel arve.johan.hoel@gmail.com
99523174
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Sekretær: Patrick Young        patrick@young.no

              90781165
Kasserer: Terje Waksvik    evaogterje@online.no

94152658
    Bytteleder:       Leif-Otto Engelberg         leif.otto.engelberg@gmail.com
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Vara 1: Bjørn Vatnehol  bjorn.vatnehol@mimer.no            
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                                                                                                 99592777
Revisor:  Terje Løvnes          terje.lovnes@alesund.kommune.no
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Vara: Jens Petter Grebstad jens.grebstad@mimer.no
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Postkortklubben:
Arbeidsutvalg: Arve Hoel arve.johan.hoel@gmail.com
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Redaksjonsutvalg Filateli-Nytt:
Leder: Birger hansen               cmr05@live.no 

                                                                                                   47670711
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91338258
                              
Valgkomite: Kåre Flatmark           kaareflat@gmail.com

                                         91338258      
Agnar Aase      utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

 KASSERER:                   Terje Waksvik

                                                        

                                  Å samle justermerker
    Å samle justermerker er en krevende oppgave fordi der er sparsomt med 
litteratur. Tradisjonelt snakker vi om Plate I og Plate II, der Plate I har Malteserkors 
på kronen, og Plate II har vanlig kors over kronen. Alt som vises på vedlagte fotos er 
fra Plate II. Men videre oppdeling har jeg ingen kunnskap om. Av de blå øremerkene 
ses her helark med 15x10 = 150 merker, og helark med 10x10= 100 merker.
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Og som ikke der er rart nok alene; se de røde kronemerkene som er arkdel fra Ark 
16x10? merker= ark a 160 merker.

 

                          



      

         det siste fotoet ses også variasjon i blåfargen fra et ark til et annet.

 

et morsomme med justermerker er at de er i trykket sammenhengende i ark med 
forskjellige øreverdier= blå og kroneverdier = røde, som senere

ble brune er kroneverdiene.

 Hvis du vet mer om dette vil jeg gjerne høre fra deg.

                                                                                                 Patrick Young



                               



                                   

                                        

                          POSTKORTKLUBBEN
På grunn av koronasituasjonen har vi bestemt at det ikke blir møter i Postkortklubben denne 
høsten. Styret vil i desember vurdere situasjonen og vi kommer tilbake til hvordan det blir fra
januar 2021. 
Begrunnelsen er at vi ser det som vanskelig å organiser møter når vi ikke kan bla i hverandres 
hefter og esker med postkortutvalg. Vi hadde avtalt noen spennende foredrag. Blant annet skulle 
Terje Aarseth presentere en del av sine registreringer av kort av Steinkopf Wold. Dette setter vi 
«på vent» til smittesitusjonen tilsier at vi kan starte opp igjen med møter.
Lars Muribø er en god bidragsyter på Postkortklubbens møter med sitt rikholdige utvalg postkort. 
Lars har et eget lokale i Valldal sentrum hvor han har sitt store postkortutvalg. Du kan ringe Lars og
avtale tid for gjennomsyn om det er noe du søker. 
Arve Hoel

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn

MEDLEMSANNONSER:

2/2021



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

     Jeg fant.
I voksen alder fant jeg frem min gamle frimerkesamling fra guttedagene. Meldte meg inn i Ålesund
Filatelistklubb. Bestemte meg for å satse på å lage ei enkel norgessamling. Leste meg gjennom 
norgeskatalogen, og holdt nesten på å gi opp dette prosjekt. Alle de forskjellige utgavene og farger
av tilsynelatende like frimerker på posthorn skillingsmerker, og enda verre disse 20 mm. I tillegg 
mange andre lignende utgaver syntes jeg måtte bli en umulig oppgave å greie selv å skille fra 
hverandre. Jeg skjønte fort at å få dette til med de få frimerkene jeg hadde, ville ikke jeg greie det.
I 1973 kom det i posten en auksjonskatalog fra det danske auksjonsfirma Skandia som jeg studerte
nøye. I katalogen var der en utstykking fra en dansk storsamler hvor der blant annet var stemplede
norske øremerker. Jeg bød på følgende nummer fra norgeskatalogen: 24 – 51 og 54. Fikk tilslag på 
alle 3. Stor var overraskelsen da jeg mottok frimerkene at det innehold mange frimerker (totalt 41 
stk av Nkat. 51). Alle frimerkene var satt opp i de 4 plater, farger og graveringstyper. Nå hadde jeg 
endelig nok materiale til selv å studere disse nr. 51 – 3 øre. Jeg kunne selvsagt enkelt ha plassert 
frimerkene der den danske samler hadde plassert dem i sin samling. Men for å lære mer om denne
20 mm utgaven, bestemte jeg meg for selv å finne ut hvor de forskjellige hørte «hjemme». Det ble 
et møysommelig arbeid som tok tid, men det var frem for alt lærerikt og interessant. Til det brukte
jeg Nkat. og den første utgaven av Håndboken fra 1966 over norske frimerker. Det gikk forholdsvis 
greit                               med platene 1- 11 og 111 men det stoppet opp med IV.
I den nye Håndboken fra 1997 som jeg hadde kjøpt, så jeg det som sto i den gamle Håndboken 
ikke var helt likt. Jeg bestemte meg da for å se om jeg nå kunne finne ut mere om IV basert på den 
nye Håndboken. Det var 47 år siden jeg hadde sett på mine dubletter av IV. Nå er ikke det like lett 
å se de forskjellige trykninger på de gule 3 øre. Det første jeg la merke til blant dublettene var et 
frimerke som hadde en mer oransje farge. Alle de andre var fargen mer sitrongul. Dette frimerke 
var imidlertid skadd. Jeg studerte dette merke nøyere enn fargenyansen. Det var noe med 
taggingen jeg ble oppmerksom på som syntes noe annerledes. Jeg stusset. Kunne det jeg så 
virkelig være sant? Det var stemplet BERGEN I XII 93. Jeg trodde at det jeg nå hadde sett – var det 
mulig??!!.
I 1992 hadde jeg kjøpt på Moldenhauers auksjon den meget sjeldne grovtaggede 
taggingsvarianten av Nkat. 51IVbb med attest fra F.C. Moldenhauer jr. Jeg sammenlignet nå disse 
to merkene. Begge var helt like i stempel BERGEN. Hans merke – «del av dato? 2.XII.93.
Jo, nå hadde jeg 2 av denne variant. Det ene med ren skriftlig attest fra den gang spesialist på 
norske frimerker: «Godt eksemplar av den grovtaggete 3 øre». Det andre som var skadd hadde 
ligget blant mine dubletter uten at jeg visste det i 47 år. Ifølge Nkat. var det i 2018 utgaven 47 
kjente eksemplarer.
Et skadet frimerke har ingen stor verdi selv om det er sjeldent. Nå har jeg to eksemplarer. Det ene 
er feilfritt med attest. Det andre skadd. Men for meg er begge to like verdifulle med den historie 
det har.

Ålesund 18/3 2021



  





                          OM ET POSTKORT MED UTSTILLINGSSTEMPEL
Egentlig burde jeg ikke bruke mer penger på frimerkekjøp enn jeg allerede har gjort siden jeg gikk i
folkeskolen, tvert imot, men det hender jo at en stakkar blir frista til en liten anskaffelse. Så en 
gang for kanskje et par år siden, da jeg så gjennom en auksjonskatalog, kom jeg over et rimelig 
objekt - et postkort sendt fra Danmark til Tsjekkoslovakia i 1933. Jeg hadde riktignok alle 
frimerkene fra før, men det var noe med post- og verdenshistorien som fikk meg til å by. 
Interessen på auksjonen hadde neppe vært særlig stor, for objektet blei mitt. Opplysningene i 
katalogen var sparsomme, og bare forsida av kortet var avbilda. 

Som skannet viser, var kortet stempla på Dansk Arbejdes Jubilæumsudstilling i København 
17.03.1933, og portoen var 25 øre. I tillegg var et 1-øres frimerke stempla med et knapt leselig 
stempel - NAFILA Nakskov, August 1935. Det var nok en forestående begivenhet som man på 
denne måten reklamerte for.
Det er blitt brukt et 15-øres luftpostmerke og to 5-øres bølgelinjemerker som henger sammen som
par - og delvis skjult av luftpostmerket er et reklamevedheng som også som kjent har 
samlerverdi.Dessuten er der satt en luftpostetikett i nedre venstre hjørne.
 



Baksida var altså ikke avbilda, og var derfor en hyggelig overraskelse, om omsetningsverdien trolig 
ikke er stor. Merkaten for Dansk Arbejdes Jubilæums Udstilling i Forum og Industribygningen 17 
Marts - 2 April er dessverre skadd i høyre side, men "miniarket" på fire merkater for Nakskov 
Filatelistklub ser bra ut. Avsenderen H. L. Hoffman(n/d?) med adresse Søndergade 2 i Nakskov var 
trolig medlem av filatelistklubben. Rester av tape skjemmer litt, og jeg vet ikke hva stempelet i 
øvre høyre hjørne representerer. Det samme gjelder tallet 11 skrevet med rødt og med en sirkel 
rundt i øvre venstre hjørnet på forsida. Det kan godt være et objektnummer på en tidligere 
auksjon - jeg aner ikke.

Kortet kom raskt fram til mottakeren i Praha - eller "Prag", som den tyske og kanskje også den 
danske navneforma lød. Men først var det innom Berlin og fikk stempel 18.3.1933 kl. 10-11. 
Deretter var det allerede neste dag i Praha - Praha-Letis.. (de to siste bokstavene klarer jeg ikke å 
tyde) 18.3.33 kl. 15.

Jeg nevnte dette med en viss historisk interesse i forbindelse med kortet. 1933 var jo året da Hitler
kom til makta i Tyskland. Nøden og uroen hadde vært stor, og splittelsen blant partiene hindra det
politiske samarbeidet som kanskje - kanskje - kunne ha stansa Hitlers maktovertakelse. Det kunne 
for mange tyskere og andre virke som kampen om makt først og fremst sto mellom nazister og 
kommunister. Det politiske sentrum hadde bedt Hitler gi et skriftlig løfte om at hans nye 
fullmakter som han forlangte å få "for å rydde opp", bare skulle gjelde i fem år. Han forsikra dem 
om at han allerede hadde skrevet og sendt et slikt løfte til dem - "dere får det i dag". I tro på dette 
stemte de i Riksdagen for å gi Hitler disse fullmaktene. Naturligvis kom ikke noe skriftlig løfte, men 
fullmaktene var gitt, og det var umulig å stemme på nytt. 

Hva som skjedde videre, vet vi. Praha med restene av Tsjekkoslovakia blei overtatt av tyske 
tropper i mars 1939, trass i at Hitler i München i 1938 hadde lovt den britiske og den franske 
statsminister at om han bare fikk okkupere de tsjekkiske grenseområdene mot Tyskland, der 
mange tysktalende (opprinnelig tilhørende det tidligere østerriksk-ungarske riket) bodde, hadde 
han ikke flere "territoriale krav" i Europa. Først i mars 1939 gikk det opp for statsminister Neville 
Chamberlain at Hitler ikke var til å stole på. I Norge hadde flere foreslått at han burde få Nobels 
fredspris for sin avtale med Hitler om "Fred i vår tid, Fred med ære", som han uttrykte det. Det var
dessverre ingen av delene. Tsjekkia blei det tyske protektoratet Böhmen und Mähren, og Slovakia 
blei en "egen stat" under tysk kontroll. Begge fikk - som filatelister vanligvis vet .- sine egne 
frimerker

Egil Røssaak 
                                                              

             

 
 
  



                         



OSTEN NORGE AS OG FRIMERKESAMLERNE.

Mange land, også tidligere "seriøse frimerkeutgiverland" i Europa, spyr ut frimerker i ulike formater og 
varianter og lager ekstra "sjeldenheter" osv. Postbud kommer bare to eller tre dager i uka, og pakker kan bli
utlevert i butikker og bensinstasjoner -  eller i sjølbetjeningsbokser rundt om. Er dette de siste 
krampetrekninger før frimerker og brevpost på papir tar slutt, og vi alle bare må bli elektroniske? Jeg har 
ingen krystallkule, men det krever åpenbart kapital å være frimerkesamler i disse dager, skal man følge 
med. Og hva så når man ønsker å selge sine "investeringer"? Blir frimerkesamlerne da like nedslåtte som de
aller fleste av dem som i sin tid samla på pins trolig må være?

Grunnen til at jeg kom i slike dystre tanker, er nyeste nr. av "Frimerke posten" (nr. 2/21) - en vakker 
trykksak med bra stoff i tillegg til all reklamen. Her var det frimerkene til ære for Dovrebanens 100 år som 
skulle selges, i tillegg til eldre norske frimerker, der Posten Norge AS konkurrer med frimerkehandlerne. I 
tillegg til omtalen av jernbanejubileet har bladet på side 14-17 en presentasjon av hva man som samler kan 
kjøpe. Det er følgende:

To postfriske frimerker for "innland 20 g", som altså vil si til sammen kr 36,- Ønsker man i tillegg også å få 
disse merkene stempla, blir det nye 36 kroner. Da er vi oppe i kr 72. Men de utgis i hefter á 10 frimerker. 
Lett å regne ut - 36x10 - jo, det skulle bli kr 360. (Jeg plusser ikke på 360 kroner for å få heile 
frimerkeinnholdet i heftet også stempla - det får være måte på for en sunnmøring. Men hva gjør en person 
fra --- nåja, ingen nevnt og ingen glemt.)

Maksikort - det må vi vel ha. Bare 50 kroner pr. sett. Vi nøyer oss med ett. Burde vi ikke ta med 
presentasjonsfolderen til 52 kroner også, tro? Kjekt å ha? Samlersettet til 95 kroner inneholder vel det lille 
ekstra som kreves for å få oss til å kjøpe det også. Jeg aner ikke, men kan vi styre oss? Og noe så eksklusivt 
som et ekte "gullbrev" til kr 99,-, og med ekte gullstempel på merkene. Opplag bare 750? Jo, det må vi da 
absolutt ha!



På neste side er der også noe aldeles eksklusivt - et PRESTISJEHEFTE. Merkene i dette heftet har 
gammeldags lim - unnskyld - "gummiert papir på egne sider". Dette er jo en VARIANT - det slås fast i 
teksten. Den må vi absolutt ha. Vi vil jo ha vår Norges-samling komplett... Varianten er å finne "kun" i 
prestisjeheftet, som "kun" er trykt i 3.000 eksemplarer. (Hva har skjedd med det norske ordet "bare"?) Vi 
kan da ikke tape på å kjøpe dette! Kr 189 føles nesten som innbruddspris. Og fordi her ikke lenger er 
postkontor på Sunnmøre, må kostbarhetene bestilles fra Oslo. Da blir det et påslag på 50 kroner. Jaja, ei 
pølse i slaktetida...  Hva blir det da til sammen, tro? La oss se: 

Merkene postfriske og stempla: kr   72
Ett frimerkehefte kr 360 (eventuelt kr 720 for 

både ubr. og brukt)
Maksikort kr   50
Presentasjonsfolder kr   52
Samlersett kr   95
"Gullbrev" kr   99

Og så:  Prestisjeheftet! kr 189
 Evt. gebyr og porto                                                                                      kr   50

Forsyne meg blir ikke summen         kr  967,-  (eller kr 1.327 med to hefter)

Og alt dette for to frimerker á kr 18,- Vi må  naturligvis skaffe oss diverse album for å ha samlingene våre i, 
og kanskje trenger vi et nytt rom snart for å oppbevare alt dette på en skikkelig måte. Hva med et stort 
pengeskap? Skal vi følge med i galoppen på denne måten for hver ny utgivelse, blir det jo mange tusen 
kroner pr. år. Noen filatelister har visst gitt opp å følge med allerede.
I praksis styrer nok de fleste unna i alle fall en del av det tilbudte. Kanskje er der også overlappinger som 
gjør det unødvendig å kjøpe absolutt alt. Jeg vet ikke. 
De fleste postfriske frimerker fra 1960-90-tallet blir ved omsetning i dag betalt langt under pålydende. Men 
i framtida - kanskje ???

Egil Røssaak

                

            


