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Redaksjonen
Så er vi i gang med klubbmøter igjen. Vi opplever at det skjer ganske mye på møtene for tiden.
Mange medlemmer møter opp. Ofte har vi miniauksjoner. Medlemmer er flinke til å ta med fra
egen samling. Sist fikk vi se en fin serie av Norge nr.1, og flere Ålesund-stempler hadde denne
personen med. Det lover godt for fremtidige møter. Nevner også at klubben har fått et internettløft med ny facebook side av Kim Henriksen og med kommende kurs i bruk av internettet til kjøp
og salg av frimerker

LEDER:

Arve Hoel

Formannens hjørne nr. 4 – 2020
Gode medlem
Klubben opprettholder møtevirksomheten i koronatida, men vi følger alle restriksjonene om
avstand, maks antall personer som får møte, reinhold av hender og ikke minst at du holder deg
heime om du ikke er i form. Så langt har alt fungert fint og jeg håper vi greier å fortsette
møteaktiviteten vår videre framover i 2021.
Uansett så er vi inne i ei krevende tid med restriksjoner som gjør at vi ikke kan drive en
klubbaktivitet slik vi er vant til. Men vi må bare tilpasse oss de krav som stilles.
Klubben har arvet ei svær frimerkesamling fra en hele verden samler. Det hele er satt opp i noen
hundre innstikkbøker. permer og albumer i tillegg til alt som ligger i poser, pakker og esker. Styret
har gått gjennom og satt opp til en rekke mindre klubbauksjoner som skal gå utover hele 2021. Her

blir det frimerker for noen og enhver – alt etter hvilke land og område du samler på.
Klubben gjennomførte i oktober en rein skriftlig frimerke – og postkortauksjon for første gang. Vi
gjorde en del erfaringer som vil være gode å ta med videre om vi skal prøve oss på en ny auksjon
av samme slaget til våren. Tida vil vise hva vi går for.
Klubben vil på nytt prøve å få til ei Facebookside med Kim Henriksen som ansvarlig for sida. Skal
Kim lykkes med å få til ei levende side, så er det avhengig av at dere andre i klubben støtter tiltaket
ved å bruke sida aktivt.
Herved er aktive medlemmer på Facebook utfordret.
Filateli – Nytt trenger også bidra fra deg. «Jeg skriver ikke bra nok» er det beskjedne svaret noen
medlemmer gir når de blir forspurt om å levere et bidrag til Filateli – Nytt.
Mange av dere sitter med både kunnskaper og illustrasjoner om frimerker eller postkort som vi
andre gjerne vil lese om og se på. Synes du det er for tungt å få til en tekst, så tar du kontakt med
en av de andre som du ser skriver i bladet. Da får du den hjelpa eller det puffet du trenger. Det er
med skriving som med så mye annet her i livet, det gjelder å øve.
Herved er også den utfordringen gitt.
«Posten skal frem» har vært et godt slagord for en kjent virksomhet gjennom flere århundrer. Men
det var før. Vi vet alle hvilken vei det går med brevforsendelser og andre typer postale tjenester –
nedover.
Sirkelen synes ubrytelig: Færre brev – færre frimerker solgt - mindre frimerkeopplag – færre (snart
ingen) postkontor - færre samlere av norske (og utenlandske) frimerker.
Men fortvil ikke, for det er mye å samle på.
Vel møtt til klubbmøter

Arve

Frimerke gøy

Etter Watergate-skandalen 1974 utgav et privat firma
et chindarella-frimerke for å minnes dagen. Birger

Etterlyser poststempel frå Valderøy.
I 1972 kom eg til Valderøy i samband med jobb. Eg var så heldig at eg fekk hybel berre 30 - 40
meter frå det som den gongen var postkontoret på øya. "Post-Bjarne" blei eg godt kjend med, og
når det kom nye frimerke, var han rask å gi meg melding. Posthuset låg like ved det gamle
ferjeleiet. På Valderøy-bildet under her låg posthuset heilt nede til venstre, like oppom der ein ser
den lange moloen stikke fram.

Då Øysenteret vart opna, det einaste butikksenteret på øya den gongen, blei postkontoret flytta dit
frå murhuset ved ferjeleiet. Her heldt posten til heilt til postkontoret blei nedlagt i 2002. Også her
opplevde eg som filatelist å få god service. I samband med nedlegginga hadde eg lyst å få stempla
frimerke med alle dei Valderøy-stempla som då var i bruk. Dette fortalde eg til dei tilsette ved
postkontoret. Dei som jobba der sende så melding til alle landpostbuda om ta med stempla dei
brukte til dagleg. Dermed fekk eg stempla frimerke med alle dei poststempla som var tilgjengelege
den dagen postkontoret vart nedlagt. Snakk om service!
I alt fekk eg stempla frimerke med 11 ulike stempel, 5 nummererte stempel, 5 LP-stempel og eitt
"ordinært" Valderøystempel.
Ei stund seinare då eg sat og studerte desse stempla, oppdaga eg det var noko som mangla: Eitt LPstempel og eitt nummerstempel. Dermed tok eg kontakt med ein person som hadde jobb ved
postkontoret tidlegare. Eg fortalde då om dei stempla som eg sakna. Vedkommande kunne då
fortelje at nokre stempel var blitt skada /gått sunde, og det var mest truleg dei eg mangla.

På bildet over ser vi frimerke med dei 5 LP-stempla som var i bruk i 2002. Som vi ser manglar LPstempel 4. Spørsmålet mitt er om du som les dette har sjanse å skaffe meg frimerke med stempel:
Valderøy LP E, eller veit om nokon som kan skaffe meg det.

På dette bildet ser vi dei 5 nummererte Valderøy-stempla (pluss det ordinære handstempelet som
truleg blei mest brukt den siste tida på postkontoret). Som du sikkert legg merke til så manglar eg
frimerke med stempel: Valderøy 4. Spørsmålet er igjen om nokon kan skaffe meg dette.
Svært takksam om eg får tilbakemelding, gjerne via Filateli-Nytt.
Valderøy, 14.11.20.

Agnar Aase

Valderøy

BYTTELEDER

Leif-Otto Engelberg

Høstens aktiviteter har vært påvirket av corona-situasjonen. Medlemsmøtene har vært avviklet etter
oppsatt kallender – dog med forhåndspåmelding for å være innenfor myndighetenes anbefalinger / pålegg
om antall deltagere ved arrangement / samlinger – og det har medlemmene respektert.
Tilgangen på utvalgshefter har vært mindre enn vanlig – usikkerhet om smittefare ved blading i heftene har
nok også påvirket avsetningen ... selv om desinfeksjonsmiddel har vært obligatorisk ved fremmøte. I tillit til
at de enkelte medlemmer respekterer smittevernreglene, har styret funnet det OK at utvalgshefter ligger
fremme og er mulig å låne med hjem for at man i fred og ro der skal kunne vurdere tilbudene mot det som
allerede finnes i egen samling. KONTAKT BYTTELEDER !
Inntrykk er at medlemmene har koset seg med sine samlinger hjemme – kanskje «endelig» fått anledning til
å håndtere objekter som har ligget «på vent» - og gjerne funnet nye anvendelsesområder for det vi bare
«har tatt vare på».
Motiv-/Temasamling synes å ha fått oppblomstring – og da gjerne i tilknytning til andre interesser den
enkelte har - eller til aktuelle begivenheter. Omfang selvfølgelig slik den enkelte lyster.
For øvrige klubbmedlemmer er det inspirerende å få nye impulser når noe vises frem på møtene – gjerne
ved oppstilling av noen albumblad på tilgjengelige rammer - uten at man nødvendigvis må ha et muntlig
kåsseri! - og det kommer gjerne noen kommentarer / råd fra tilstedeværende som bidrar til fortsatt

bearbeiding.
I disse tider er det kanskje en passende aktivitet å sette opp utvalgshefter med objekt en selv «har til overs»
- kanskje andre medlemmer har interesse av disse.
Og hva har du selv interesse av ? SYNLIGGJØRING !!
MANKOLISTER / ØNSKELISTER er gjerne stikkord
Noen har kanskje det/de opplistede objekt – som du kan få vurdere for innbytte / kjøp.
Mankolisten (skriver / lagrer du på PC’en for enkel oppdatering) settes opp f.eks. slik:
Eget navn
Mankoliste
Katalog
** / *

e-post-adresse
NEDERLAND
Michel
....... 374 375 382 517 .....
Tj.m: .... 17 18 35 ....
P.m.: ... 8-II 9-III 33 42a ....

O

...... 216 418 1105 ....
Tj.m.: .... 17 18 ......
... 1011/1012 1035/1038 ...

FDC

Dato

Og så deler du ut en kopi til kolleger og/eller setter i en felles perm som kan ligge fremme / være tilgjengelig
under klubbmøtene. Kontakt bytteleder !
DU SOM TILBYDER: det går an å scanne objekt og oversende til mankoliste-eieren !
.............................................................................................................................................................

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).

KLUBB-FAKTA:
Aalesund Filatelistklubb
Opprettet 06.02.1941
Pb 612 Sentrum / Keiser Wilhelms gt 7 (ved Rutebilstasjonen)
6001 Ålesund
www.aalesundfilatelistklubb.no
Bankkonto: 3900.32.07424
Auksjonskonto: 3910.34.04812

Tilsluttet Norsk Filatelistforbund
Frivillig organisasjonsnr: 993 841 781

Tillitsvalgte etter årsmøte 22.01.2020:
Styre:
Leder:

Arve Hoel
99523174

Nestleder/
Bibliotekar:

Ståle Furnes
99547574
Patrick Young
90781165
Terje Waksvik

Sekretær:
Kasserer:
Bytteleder:

Leif-Otto Engelberg

Vara 1:

Bjørn Vatnehol

Vara 2:

Tor Arild Tafjord

Revisor:

Terje Løvnes
Vara:

Postkortklubben:
Arbeidsutvalg:

Arve Hoel

Aage Halkjelsvik
Lars Muribø

medlemmer:

staale@mimer.no
patrick@young.no
evaogterje@online.no
94152658
leif.otto.engelberg@gmail.com
92689068
bjorn.vatnehol@mimer.no
41616067
hd7771@gmail.com
99592777
terje.lovnes@alesund.kommune.no
92231313

Jens Petter Grebstad
jens.grebstad@mimer.no
90068196

Ingolf Eriksen

Auksjonsutvalg:
Leder:

arve.johan.hoel@gmail.com

Helge Steffensen
97662940
Ståle Furnes
Ole Grebstad
Terje Waksvik
Patrick Young

arve.johan.hoel@gmail.com
99523174
ingol-er@online.no
90183571
halkjel5@gmail.com
40448445
larsmuribo@gmail.com
91341384
helge.steffensen@mimer.no
staale.f@mimer.no
99547574
ole.grebstad@mimer.no
90781165
evaogterje@online.no
94152658
patrick@young.no

90781165
Facebook-kontakt:

ledig

Nettside-kontakt: Odd Arne Krüger

odd@micapp.com
92289448

Redaksjonsutvalg Filateli-Nytt:
Leder:
Birger hansen
medlemmer:

Kåre Flatmark
Agnar Aase

Valgkomite:

Kåre Flatmark
Agnar Aase

cmr05@live.no
47670711
kaareflat@gmail.com
92221397
utdanningsforbundetgiske@yahoo.no
91338258
kaareflat@gmail.com
91338258
utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

KASSERER:

Terje Waksvik

Postkort med klippfisk
Norge er i dag den størst produsenten av klippfisk i verden. Samtidig vet vi at storparten av all
norsk klippfisk blir produsert på Sunnmøre og at Ålesund er sentrum i denne produksjonen. Selv
om Sunnmøre og Ålesund i dag er sentral i produksjon og eksport av klippfisk, så begynner
eventyret på Nordmøre etter at en nederlender på 1600 – tallet begynne med klippfisktilvirkning i
Kristiansund.
Ålesunds historie som klippfiskeksportør kan tallfestes til 1824 da Ålesund fikk status som ladested
og 1835 som innleder spansketida. To sentrale årstall i historien om spanske skøyter som kom til
Ålesund for å hente klippfisk.
Ålesunds klippfiskhistorie er skrevet ned av Odd Vollan (kjent historiker og lektor ved Latinskolen i
Ålesund) og er ellers omtalt i ulike lokalhistoriske artikler.

Produksjon og eksport av klippfisk finner vi naturligvis også festet som motiv på postkort. Fra min
egen samling vil jeg trekke fram to kort med klippfiskproduksjon som tema.
Det eldste kortet er av M.B.Rønneberg og har nummer 106. Kortet er stemplet Aalesund 22.12.10
og er en jule- og nyttårshilsen fra desember 1910. Motivet er hentet fra Slinningsodden med
Ålesund i bakgrunnen Vi legger merke til teksten på kortet oppe til høyre: «/Hilsen fra Aalesund/
Mindesmærke på Sliningen for handelsmand Klaus Nilsen, som anno 1685 indførte brugena af
torskegarn i Norge». (
Støtten står fortsatt på Slinningen, skjønt ikke i så god forfatning som på dette bildet, men i vår
sammenheng er det fisken på berget rundt støtten som vi legger merke til.
Navnet klippfisk kommer kanskje av at fisken ble tørket på klipper i sol og vind, og på dette kortet
av Rønneberg ser vi de store, hvite flaka på berget som er klippfisk til tørking.

Det andre kortet er udatert, men fra rundt 1920 og viser tørking av fisk på Lorcheneset som var
Rønnebergs tørkeplass fra der vi i dag har Rutebilstasjonen. Studerer du kortet nøye, så ser du at
tørkeplassen ikke er et berg som på det første kortet, men oppbygd av stein. Slike oppbygde
tørkeplasser finner vi fortsatt langs sjøen rundt på Sunnmøre, og eksempelvis ser du oppbygde
tørkeplasser om du tar en tur langs fjøra på Valderøya.
Vi ser at fisken legges i la med tak over kanskje fordi det er mot kvelden eller fordi det er dårlig vær
i vente. Fiskearbeid på land var ofte kvinnfolkarbeid som vi ser her hos Rønneberg. I bakgrunnen
ser vi en del av Rønnebergbua (oppført i 1903 og revet i 1977) som er ett av husa som overlevde

bybrannen i 1904.
Arve Hoel

Hvorfor ikke samle lokale FDC?
Jeg har i flere runder skrevet om hvordan vi kan samle FDC, og jeg har pekt på lokale FDC som et
samleområde. Klubben har produsert flere lokale FDC på konvolutter med klubbens egen logos, og
her ser du et FDC med Norden VII som kom ut 27.mai 1986.

Motivet på de to frimerka er et parti fra Moss og et parti fra Ålesund, men for lokalkjente så vil vi
heller si at motivet er henta fra Brosundet. Det spesielle med dette førstdagstempelet er at
stempelet også har motiv fra Brosundet.

Ole Brænne har gitt ut «Norske førstedagsbrev med vignetter» i to bind hvor han registrerer flere
vignetter som klubben står for. Flere av konvoluttene er gitt ut i små opplag, og det speiler seg i
prissettingen hos Brænne. Dette finner du ut av ved å gå gjennom Brænnes registreringer
(katalogene ligger i biblioteket vårt).

Et godt utgangpunkt for å samle lokale FDC (du kan for eksempel avgrense det til FDC stempla
Ålesund eller du tar utgangspunkt i hele Sunnmøre) er at du prøver å få tak i førstedagsbreva som

klubben har produsert. Noen av de «flyter rundt» i rotelotter på våre lokale auksjoner, andre finner
du gjerne i byttebøkene til klubbvenner.
Arve Hoel

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 !
…………………………………….

Postmannen som meinte der var det var
for mye sex på merkene !!

1975 var FN`s internasjonale kvinneår, og i den anledning utgav det norske
postvesenet 2 frimerker. Men det blei for mye med nakne damer på merkene for en
ansatt på Haugesunds lokal postkontor. Han nekta å selge eller stemple det ene av
de to frimerkene (merkene har motiv fra Vigerlandsparken i Oslo). Den ansatte fant
det umoralsk å sette stemplet på disse "gestalter". Den ansatte fikk klar beskjed fra
postdireksjonen i Oslo om at det var hans plikt å stemple disse merkene :)
Birger Hansen

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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja til førstedagsstempel og maskinstempel
Noen ganger er det å foretrekke merker med førstedagsstempel eller maskinstempel framfor prakt- og
luksstempler som mange tilstreber. Overskrifta er imidlertid ikke ment som et ubetinget ja til merker med

førstedagsstempel eller maskinstempel.
Jeg tenker her på en del merker fra åra før og under krigen hvor ubrukte merker er notert til en minimal
verdi i forhold til merker stempla i korrekt tid.
Jeg vil som eksempel bruke serien med Dronning Maud og Den Norsk Legion (NK nr. 225 – 228 og 259).
Det sirkuleres og selges en del prakt/luks – stempla merker av disse utgavene til tross for at
Norgeskatalogen peker på at flertallet av prakt/luks-stempla merker er etterstemplinger – dvs.
forfalskninger.
Først litt historikk om serien med Dronning Maud.
I Norgeskatalogen leser vi at de fire merka ble gitt ut 24.juli 1939, de ble videre inndratt av tyskerne
26.september 1940 og gjort ugyldige til frankering fra 30.september 1940. Restbeholdningen ble konfiskert
av tyskerne og solgt i utlandet, og dette forklarer de lave prisene på ubrukte merker. Samtidig ble det ble
solgt under 200.000 eksemplar av hvert merke i kurseringstiden. Dette er forklaringen på at ubrukte merker
prises til noen få kroner mens merker stempla i kurseringstiden prises fra 50 til 100 kroner og oppover alt
etter stempelkvalitet.
Siden dette er et marked for luringer som vil gjøre penger på godtroende samlere sin lyst på prakt- og
luksstempla merker, så kan vi heller endre på kravet til hvilke merker vi vil sette inn i albumet vårt?
På de to plansjene under har jeg plukket fram noen merker fra min egen samling.
Den ene plansjen viser serien med Dronning Maud. Den øverste rada viser merka med ulike
hjørnestemlinger fra 1939 og 1940. Den nederste rada viser et merke helstempla (men verken prakt eller
luks) Nordheimsund 27.9.39.
Alle disse merka ligger godt innenfor bruksperioden og er derfor stempla i korrekt kurseringstid, men
usikkerheten er om det er etterstemplinger/falskstemplinger.

Da liker jeg bedre de tre makinstempla merka som alle tre er stempla i krigsåra.
Merka har stått på brev og passert ei stemplingsmaskin med en tekstklisje som var brukt innenfor gyldig
kurseringstid.

Den andre plansjen viser Den Norske Legion med et hjørnestempla merke uten årstall og et klipp med et
førstedagsstempla merke.
Det hjørnestempla merket kan jo være både korrekt stempla og en forfalskning. En liten ….LO … kan kanskje
indikere et førstedagsstempel fra Oslo, men da er klippet med fullt førstedagsstempel å foretrekke.
Det sirkulerer flere fullstempla merker med Den Norske Legion, men med varselet fra Norgeskatalogen i
bakhodet så foretrekker jeg et førstedagsstempla merke eller et merke med maskinstempel/ tekststempel
fra krigsåra.
Arve Hoel

Stempelmerker, avgiftsmerker og fraktmerker
Har du stempelmerker, avgiftmerker eller fraktmerker som du vil kvitte deg med?
Da tar du kontakt med meg.

Arve Hoel, tlf 99 52 31 74
arve.johan.hoel@gmail.com

Hugs å følge klubbens nye facebook side. Legg
gjerne inn ting eller spørsmål man trenger hjelp
med, slik at vi kan få flere samtaler i gang på
siden.

