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Redaksjonen
Efter litt vanskeligheter med å få inn stof til filatelist nytt er der klar 3 utgave av filatelist nytt
mye har forandret seg pga corona krisen. Men vi må se fremad og håpe på det best i
fremtiden.

LEDER:

Arve Hoel

Formannens hjørne nr. 3 – 2020
Gode medlem
Jeg må først annonsere en endring av måten vi organiserer klubbmøtene på denne høsten, men
med koronasmitte så må vi følge reglene for smittevern.
I tillegg til avstand, renhold og generelt smittevern, så må vi endre på praksis med auksjoner,
lotteri, utveksling av byttehefter og byttebøker. Heldigvis så har vi funnet gode ordninger, så det
blir klubbkvelder både med foredrag, quiz, mulighet til å skaffe deg nye frimerker til samlingene og
ikke minst den gode samtalen.
Alt dette blir det informert og påminnet om når du kommer på klubbkveldene.
Klubben har fått inn en god del objekt som skal auksjoneres bort og mer er underveis, og i
skrivende stund har vi bestemt at vi skal prøve på en rein skriftlig auksjon i oktober. I tillegg skal vi
ha noen mindre auksjoner på klubbmøta utover høsten. Det skulle derfor være gode muligheter til
å supplere samlingene for den som ønsker det.
Vi ser at strukturer i samlermarkedet endrer seg: Frimerkebutikker stenger dørene og
tradisjonsrike auksjonsfirma legger opp, men samtidig blomstrer netthandelen med både frimerker
og postkort.
Jeg leser også på Postens hjemmeside at antall postkontor i løpet av et par år skal reduseres til

totalt 6 – seks- postkontor. Fylkets eneste postkontor på Molde skal også legges ned sammen med
de fleste andre i landet. Dette er naturligvis en følge av digitaliseringen, men samtidig har vi en
rekke Post i Butikk (PiB) hvor du kan få utført nødvendige postale tjenester. For oss samlere betyr
det vansker med å skaffe nye frimerker og ikke minst vansker med å få stemplet disse frimerkene
slik at vi ser de som samlebare. Du får benytte stempelet med «Ålesund» som de har på PiB
Torghallen (så lenge de har dette stempelet tilgjengelig).
Men det er ingen grunn til å fortvile som frimerkesamler, for det er mye å samle på.
Hvorfor ikke utvide horisonten og kunnskapen og begynne med et nytt land eller område?
Selv samler jeg Australia, og jeg har utvidet til de australske statene New South Wales, Tasmania,
Victoria osv. Jeg bruker Michelkatalogen og albumsider som jeg henter fra et amerikansk nettsted.
Disse er riktignok ikke samkjørte, men det forenkler monteringen med ferdigtegna sider. Dette er
områder med mange gamle og klassiske merker til en billig penge, og det dyre har jeg egentlig ikke
behov for å ha med.
Du kan bare velge og vrake blant mange gode frimerkeland og områder, og det er heller ikke
vanskelig å skaffe frimerker om og når du begynner på noe nytt.
Det er flere i klubben som har dubletter av mangt og mye som kanskje dekker ditt/dine område(r).
Vel møtt til høstens klubbmøter.
Arve

Jeg søker Australia
De avbilda merka som du ser her, har jeg. Har du dubletter av Kengurumerker, Georgmerker og
ulike jubileumsmerker fram til 2000, så ta kontakt med meg. Jeg følger Michel og kjøper gjerne om
du kan fylle noen hull i albumet mitt.
Arve Hoel
arve.johan.hoel@gmail.com

r viser kyrkja i Kumlinge.

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.
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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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:
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 Vatikanstaten
leif.otto.engelberg@gmail.com
.........................
3/2020
Her kunne din annonse ha stått !
…………………………………….

BYTTELEDER:

Leif-Otto Engelberg

Høsten nærmer seg. Klubbmøtene var plassert på kalenderen for lenge siden, første
medlemsmøte ment å være 19/8 ... men slik ble det altså ikke pga Corona / Covid19-situasjonen. Så får vi se om neste møtedato - 2/9 - blir mulig å gjennomføre.
Den sosiale kontakten - under hensyntagen til smittevernreglene - er gjerne ønsket
av flere av medlemmene.
Det ble på forsommeren sendt e-mail til de som var oppført med e-mail-adresse på
medlemslisten, med anmodning om tilbakemelding om hva / hvilke områder det er
ønskelig å få inn utvalgshefter fra. Jeg har mottatt tilbakemelding fra kun 3
medlemmer. Litt skuffende!
Det er imidlertid gjort henvendelse til ca 20 potensielle «kilder» og i skrivende
stund har vi mottatt 3 sendinger med utvalgshefter. Her er utvalgshefter fra Norge,
Danmark, Grønland, Island, Sverige, Finland, Italia, Storbritannia, Br.Commonwealth
m.m. – både klassiske objekt og nyere utgaver ... postfrisk og stemplet – en hel del
prakt-/lux-stemplet. Greie priser!
Hovedregel: IKKE returrett – så vurder objektene «nøye»!
Som vanlig: heftene legges frem på medlemsmøtene for salg der og da – eller hefter
kan lånes med hjem for vurdering opp mot det man allerede har i sine respektive
album – HJEMLÅN FORUTSETTER TILBAKELEVERING (sammen med uttaks/oppgjørsliste) TIL BYTTELEDER PÅFØLGENDE MØTEDATO iflg møteplanen ...
tilbake-levering direkte til bytteleder hvis møte(r) avlyses.
DET APPELERES TIL DEN ENKELTE Å AVSTÅ FRA KONTAKT MED
2.UTVALGSHEFTENE HVIS MAN ER SMITTET ELLER HAR MISTANKE OM DET !
OG TILBAKEMELDING TIL BYTTELEDER OM DET I LÅNEPERIODEN OPPSTÅR SLIK
SITUASJON.
Betaling for kjøpte objekt – ihht uttaks-/oppgjørsliste – gjøres til konto
9230.09.30303.

Mange av medlemmene har samlet gjennom mange år – mer eller mindre intenst.
Hva gjør vi så med det materialet vi ikke har bruk for i våre nåværende samlinger?
Kanskje mer eller mindre systematisert lagt i konvolutter eller satt i innstikksbøker?
Kanskje du kan vurdere å utvide samlingen - nytt land, ny temasamling, ulike
stempler fra eget nærområde, stedsstempel fra Møre og Romsdal eller hele Norge ?
Det nærmer seg desember ... hva med en samling julemerker? ... løse eller på
julekort. Mange veldedige foreninger om har utgitt slike!
FDC er liksom ikke helt «stuerent», men har du noen liggende, er det kanskje ikke
«dumt» å plukke dem frem og klarlegge hva du mangler? .... eller gjøre dem
tilgjengelig for andre medlemmer som «tar utfordringen».
Det du selv er ute etter, kan gjerne «bekjentgjøres» ved at du lager en eller flere
mankolister / objektnr iflg de mest brukte kataloger: Norgeskatalogen /
Handlerkatalogen, Facit, Michel, Stanley Gibbons, Afa........
Det du ønsker å «kvitte deg med», kan hensiktsmessig gjøres tilgjengelig for andre
ved at du setter opp objektene i utvalgshefter som andre kan låne med hjem og
vurdere opp mot det man har i egne album.
Selv om det ikke er helt synlig, er det mange områder som samles av klubbens
medlemmer – vi kan kanskje bli mer «åpne»?
En del av klubbens medlemmer ser vi sjelden på klubbmøtene. Kanskje kollisjon med
andre aktiviteter, familie, andre forenings-/klubbmøter, arbeidssituasjonen, geografi
eller ..?? Ville være hyggelig om også DU finner anledning til å delta en og annen
gangen til gjensidig inspirasjon. Det sosiale miljø er viktig – og smittevernreglene er
vi alle tjent med å tilpasse oss.
Ønsker deg gode samler-opplevelser !

FORENTE NASJONER
24/10 1945 ble FN-charteret undertegnet – altså nærtstående 75-års-jubileum!
Etter beslutning av FN’s hovedforsamling ble det opprettet en egen postforvaltning
for organisasjonen.
28. mars 1950 undertegnet representanter for FN og USA en avtale om at USA’s
postvesen skulle besørge forsendelser som var frankert med FN-frimerker.
Den første serien med FN-merker kom i oktober / november 1951, første

utgivelsesdato 24/10 1951.

3
LOE
ANNONSER:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Storbritannia / Queen Victoria

Jeg ønsker «massevare» av
St.Gibbons nr 43/44
Michel
16
Afa
16
leif.otto.engelberg@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaticanstaten

Mangler en del ** og O. Mancoliste.
leif.otto.engelberg@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------USA PRECANCELS

Jeg ønsker «massevare» av denne typen
leif.otto.engelberg@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------Birgers salg på facebook.. her er litt bilder fra mine salg

Se vedleg høstens auksjonliste

Ålesund Filatelistklubb
Skriftlig frimerkeauksjon 24.10.2020

Brev frå Kina
For ein del år sidan fekk eg besøk av ei endre dame som kom med
frimerke til meg. Ho hadde høyrt at eg samla frimerkesamlar, og no hadde
ho rive av frimerke frå mange brev og kort. Eg takka så mykje og sa at kom
ho over meir, så hadde det vore fint om ho ikkje reiv merke av
breva/korta.
Om lag ei veke seinare kom ho med bl.a. brevet som er avbilda under her.
Det var ein slektning av henne som hadde fått det frå ein person som var
misjonær i Peking (Beijing) i Kina.

Framsida på brevet.
Brevet har kinesiske frimerke både på framsida og baksida. Dei kinesiske

poststempla er ikkje særleg skarpe eller tydelege. Når det i tillegg er
kinesiske teikn, blir det vanskeleg å forstå.
På framsida kan det sjå ut som det er 3 Beijing-stempel. Teikna øvst på
desse poststempla kan minne om kinesisk for Beijing ( 北京 ).

Baksida av brevet.
Brevet er sendt tidleg på året 1917. På baksida kan ei tydeleg sjå datoar både
frå januar og februar dette året. Det er altså sendt frå Kina til Noreg/Ålesund
medan den første verdskrigen herja. På framsida, øvst til venstre, står "Via
Siberia". Brevet er altså frakta til Europa via den transsibirske jernbane. Viser til
kartet under her.

Dette var nok den sikraste frakteruta på denne tida. Denne jernbana blei opna
1. januar 1905. Riktig nok blei den siste delen bygd ferdig nord for Kina etterpå
og stod ferdig i 1916. Dermed strekte denne jernbana seg heilt frå Vladivostok
i aust til Moskva i vest, ei reiserute på om lag 9 døgn og ei strekning på 9289
km.
Brevet blei altså sendt frå Beijing (grøn ring rundt bynamnet nede til

høgre på kartet). Sendedatoen klarer eg ikkje å tyde. Så dersom nokon
sem les dette og kan kinesiske tal og teikn, hadde det vore kjekt med
tilbakemelding.
Slik eg tolkar stempelet på baksida, ned til venstre, har brevet vore innom
byen Manzhouli (grøn ring rundt bynamnet til høgre på kartet). Derifrå er
det ganske kort veg for vidaresending med den transsibirske jernbana.

Eit av dei mest tydelege stempla er når brevet er kome til Petrograd,
poststempla 16.1.17. Petrograd var namnet på byen på denne tida. I 1924
fekk byen namnet Leningrad som byen heitte heilt fram til 1991.Då fekk
byen tilbake namnet som tsar Peter den store gav staden i 1703, St.
Petersburg. (Grøn ring rundt bynamnet på kartet heilt til venstre.)

I denne byen blei brevet sensurert. På framsida av brevet kan ei sjå dette,
russisk skrift på høgre side. Oversett til norsk : Militær sensur. Viser til
bildeutsnitt under her.

På baksida, heilt til venstre, ramma inn i firkanten, står at brevet er opna
og av kven. Heilt på kanten på venstresida står namnet på
militærseksjonen som opna brevet: Petrogradnaja.

kkje alt som er skrive/stempla på dette brevet er så lett å skjøne. Til
dømes poststempelet på baksida med datoen 25. februar 1917 saman
med lilla handskrift 131. Er det nokon som finn ut av dette? Likeins to små
stempel, eitt på baksida og eitt framsida, kva fortel dei? Viser til bilda
under her:

Her er kanskje meir interessant på dette brevet som eg ikkje har nemnt. Send
gjerne innspel og svar på spørsmåla eg her stilt til Filateli-Nytt.
Til slutt vi eg takke nokre naboar som hjelpte til med å oversette frå russisk til
norsk.
Agnar Aase

INNBYDELSE TIL SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON
Aalesund Filatelistklubb inviterer til skriftlig auksjon med budfrist lørdag
24.oktober. På grunn av koronasituasjonen er det ingen visning av
objektene.

Ved betaling benytter du klubbens auksjonskonto 3910.34.04812 eller
Vipps nr………
Bud sendes til ett av alternativene under:
- klubbens mailadresse: alesundfilatelistklubb@gmail.com
- utfylt skjema som ligger på klubbens hjemmeside og sendes via
hjemmesida
- klubbens postadresse: Aalesund Filatelistklubb, Postboks 612, 6001
Ålesund
Auksjonsbetingeler
1. De angitte prisene er minstepriser.
2. Alle avgitte bud er bindende.
3. Objektene selges til høystbydende.
4. Kjøper betaler i tillegg en provisjon på 10%.
5. Betaling av kjøpte objekter skjer umiddelbart etter mottatt melding
om tilslag.
6. Objektene leveres ut etter mottatt betaling.
7. Betaling skjer direkte til klubbens auksjonskonto eller med Vipps.
8. Objektene leveres ut direkte til kjøper etter avtale eller sendes i
posten.
9. Betaling for postsending tillegges kjøper.
10.
Ingen reklamasjon på objekt med mer enn tre enheter.
Eventuell reklamasjon må skje umiddelbart etter mottak.
11.
Bud dirigeres etter følgende skala:
kr. 5 for objekt under kr. 50
kr. 10 for objekt over kr. 50
kr. 25 for objekt over kr. 100
kr. 50 for objekt over kr. 500
12.
Tilslag justeres ned til et trinn over nest høyeste bud. Byr du
f.eks kr. 50 for et objekt og nest høyeste bud er kr. 30, da blir
objektet ditt for kr. 35.
Styret i Aalesund Filatelistklubb

Auksjonskomiteen
Vi har nå fått opprettet et Vipps nummer som kan benyttes for betaling på
auksjonene vi arrangerer.

Primært ønskes vi nå at fremtide kjøp på auksjoner betales på følgende
måte, og i ønsket rekkefølge.
13.
Betaling med Vipps på auksjonen når objekt utleveres.
14.
Betaling med bankgiro til auksjonskonto etter auksjonen.
15.
Betaling med kontanter på møtet ønskes unngått pga
koronasituasjonen. Vi ikke har heller ikke med vekslepenger på
møtene.
Dersom du ikke har Vipps på din telefon vil jeg anbefale å få opprettet
dette, og dette er gratis for privat personer. Jeg har nå hatt Vipps i et ½ års
tid og er godt fornøyd med tjenesten.
Vipps nummeret er tilknyttet klubbens auksjonskonto og skal ikke
benyttes for betalinger til klubbens hovedkonto som for eksempel
betaling av medlemskontingent.

Helge Steffensen
Leder auksjonskomiteen
Ålesund 1848-1948

Det er økt oppmerksomhet på samling av merkater/oblater.
Til Ålesund bys 100års jubileum ble der utgitt 4 forskjellige oblater i ark a 60
oblater. Hvert ark kostet kr 6 og kunne bestilles fra Reklamekomiteen for
Aalesunds 100 års jubileum. Se vedlegg.
Og se spesielt nr 4 som gjelder jernbane til Ålersund. Vi venter fortsatt.
Patrick Young

