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Redaksjonen 
jeg har kontakt styret og stopper som redaktør, der er flere grunde til dette, et er lite stof til 
flillatelist nytt ,men mest fordi jeg har haft mye jobb etter sommerferien og de enkle dage jeg har 
fri vil jeg gjerne bruke på andre ting. Håper styret finner en ny redaktør fra 1 januar.

                                                                                       Birger Hansen

 
Formannens hjørne 
Gode medlem
Da har vi kommet til slutten på 2021 og vi har greidd å avholde de fleste av de planlagte møta 
denne høsten. Koronasituasjonen har ført til et uvanlig klubbår, men jeg håper 2022 blir litt mer 
som vi er vante med. 
Under koronanedstenginga holdt vi kontakten ved hjelp de faste småauksjonene gjennom året og 
ikke minst ved at vi er digitale gjennom mailer, meldinger og Filateli – Nytt. 
Etter gjenåpninga har vi satset på varierte innslag etter «gammel og god» tradisjon.
Frammøtet har vært mindre etter gjenåpninga i september, men jeg håper vi kommer tilbake til 
tidligere oppmøteantall etter hvert. Styret skal i alle fall gjøre sitt beste for å holde ved like en 
levende klubb. 
En viktig del av vår hobby er kunnskap om samleområdet. Noen ganger kan det være detaljer som 
skiller mellom det ordinære og det uvanlige, mellom det vi har og det vi søker, men vi må vite hva 
vi skal se etter. Kataloger, håndbøker og artikler i de ulike blada klubben mottar, er kildene for den
som samler kunnskap. 
Illustrasjonen under med i utgangspunktet tre helt ordinære merker viser eksempel på at små 
detaljer gjør de mer interessante. Bare sjekk Norgeskatslogen.  



Noen ganger får du ny kunnskap gjennom innlegga på klubbmøtet som for eksempel et foredrag 
om maksimumskort på ett av høstens klubbmøter 
 Det var nok flere enn undertegnede som fikk en aha- opplevelse om slike kort, om hva som 
kjennetegner et maksimumskort og om hvorfor slike kort kan være gode samleobjekt.
Du kan lese litt mer om maksimumskort et annet sted i bladet.
Postkortklubben er ei underavdeling i frimerkeklubben, og alle som liker å holde på med postkort 
er velkommen på disse møtekveldene.
Noen har slått til lyd for at vi bør prøve å organisere en postkortklubb på tvers av 
frimerkeklubbene i vårt fylke og kanskje vi også kan strekke oss enda videre.
Er det noen av dere som leser dette, som har tid og lyst til å være med på å danne en 
postkortklubb her i Nordvest?
Da tar du kontakt med undertegnede.
Jeg sender ut en oversikt over vårens klubbmøter en gang mellom jul og nyttår og legger samtidig 
ved innkallingen til nyårets første klubbmøte onsdag 12.januar.
Jeg ønsker ei god jul til alle, ta godt vare på deg selv og dine nærmeste og så møtes vi til nye 
klubbmøter i 2022.
Arve                                       
                                         
                                       

   

                  Undervanns postkasse

                              Bahamas

Tidligere i år besøkte jeg et frimerkeshow i en liten by i Sør-Sverige. Ved et av 
forhandlerbordene fanget et fargerikt deksel oppmerksomheten min. Etter 
noen forhandlinger var jeg i stand til å kjøpe dekningen for tilsvarende noen 
fire australske dollar.

1940-omslaget hadde et poststempel fra 6. Det var åpenbart at dette omslaget hadde en 
interessant historie å fortelle.



                                                   

verdens aller første lim frimerke gikk i salg i England på 6 mai 1840 og bahamiansk cover 
ble produsert for å feire hundreårsjubileet for Penny Black.

Min forskning tyder på at Sea Floor postkontor på Bahamas åpnet 16. Et stort antall 
omslag ble poststemplet på undersjøisk Post kontor og sendt til samlere over hele verden. 
Noen omslag hadde billedlige cachets; andre hadde bare forskjellige varianter av 
kanselleringer som indikerer det uvanlige stedet å legge ut. Det må ha vært en interessant 
nyhet for dagens samlere.

I dag er det stor interesse for Sea Floor-omslagene. På eBay selger de for priser fra $ 30 til 
så mye som $ 200. Det ser ut til at jeg har et skikkelig røverkjøp.

Det undersjøiske postkontoret ble opprettet av den amerikanske fotografen John Ernest 
Williamson (1881-1966). Han huskes i dag som en pioner innen undervannsfotografering, 
og han var også dypt involvert i produksjonen av en rekke filmbilder, inkludert en basert 
på Jules Vernes Tjue tusen ligaer under havet.

Williamsons far hadde oppfunnet et slags rør som kunne brukes til å lette kommunikasjon 
og luftstrømmen ned til dybder på mer enn 200 fot. I 1912 designet Williamson et slags 
kammer med et tykt glassvindu som var festet til røret og deretter senket til havbunnen. 
Fra dette utsiktspunktet var Williamson i stand til å observere de undersjøiske 
skapningene og ta bilder. Han kalte sin oppfinnelse "Williamson Photosphere".

Det krystallklare vannet på Bahamas gjør at sollyset kan trenge dypt ned, og det var et 
ideelt sted for Williamsons photosphere. I 1914 filmet han sitt første under 
vannbevegelsesbilde på Bahamas. Dette var den første av mange ekspedisjoner mange av 
dem var vitenskapelige i naturen.



 

Hans kone og datter hjalp ham også med å produsere undervannsfilmer. De ble vist under 
svært vellykkede (og lønnsomme) forelesningsturer over hele USA. Mye av filmmaterialet 
er nå donert til vitenskapelige institusjoner i USA.

juli 1938 utstedte Bahamas et 4-penny stempel som skildrer Sea Garden i Nassau. Det er 
en herlig design med tropiske fisker i et koralllandskap. Designet var basert på et fotografi 
av Williamson. Det samme stempelet ble deretter brukt til å franke mange av omslagene 
som ble lagt ut på Sea Floor-postkontoret.

I 1939 ble Bahamas-Williamson Undersea Expedition for å filme under vann startet. Dette 
var i utgangspunktet en vitenskapelig ekspedisjon, men det markerte også etableringen av 
Sea Floor postkontor. Dette var utvilsomt en utmerket måte å skape publisitet for 
ekspedisjonen på. Dagens filateliske presse skrev om Sea Floor postkontor og samlere over 
hele verden bestilte omslag. Det må virkelig ha økt volumet av post fra Bahamas.

Williamson hadde ganske mange berømte besøkende til sitt undervannskammer. Det er 
kjent at hertugen av Windsor besøkte fotosfæren. Etter å ha abdisere fra den britiske 
tronen for å gifte seg med kvinnen han elsket, tjente ekskongen som guvernør på Bahamas 
i noen år.

I 1965 utstedte Bahamas et langt sett med definitiver. Den 1 shilling verdien igjen avbildet 
sjøhagen. Williamsons fotosfære og Sea Floor-postkontoret fra 1939 er avbildet på fem-
shilling-kirkesamfunnet. De samme bildene ble brukt igjen i 1966 og i 1967 på nye 
definitive frimerker i forbindelse med endringen til desimalvaluta.



          mitt brev fra undervannspostkassen. Birger.

Nå tilbake til dekket mitt er det sannsynligvis overbetalt, da det har et komplett sett med 
kroningsproblemet fra 1937 sammen med det ovennevnte 4d Sea Garden-stempelet. Alle 
er pent kansellert av Sea Floor Bahamas datert poststempel. Cachet skildrer Williamson 
Photosphere.The cover har også en rettlinjet cachet som indikerer at det var "Postet i 
Williamson Photosphere".Omslaget ble sendt av Grace Williamson på det amerikanske 
konsulatet i Nassau til Henry S. Villard ved Utenriksdepartementet i Washington, DC. 
Hvorfor og hvordan dette omslaget endte opp på en forhandlers bord langt borte Sverige er
noens gjetning, men frimerker og deksler har en tendens til å komme seg rundt.Sea Floor-
postkontoret bleknet til glemsel tidlig på 1940-tallet. Da hadde folk over hele verden langt 
mer presserende saker å ta seg av.

http://s3-us-west-2.amazonaws.com/philatelic-db-wp/wp-content/uploads/2009/05/02124620/stamp-bahamas-1965-1.jpg


Imidlertid er det en interessant vri på historien. I 2003 utstedte Stillehavsnasjonen 
Vanuatu frimerker som skildrer undervannspostkontoret på Hideaway Island. Besøkende 
dykkere og snorkellere kan legge ut spesielle vanntette postkort på 
undervannspostkontoret. Det er absolutt ikke den samme typen Sea Floor postkontor som 
den på Bahamas, men jeg antar at det bidro til å skape litt interesse for Vanuatu og dets 
frimerker.                   Lånt fra Christer Brunstrøm marts 2013

Konvolutt fra Saint-pierre og Miquelon datert 15 juni 1942 med frimerker fra  
utstilling New York 1939 med overtrykket “france libre”

VESTERÅSFONNA
Et postkort kan også fortelle om livets tragiske sider.
Vedlagt postkort som du ser her, er et bilde tatt etter ei større skredulykke i Geiranger.
I bygdeboka til Sunnylven og Geiranger leser vi «Lendet er slik i desse bygder at det er meir eller 
mindre øvefåre (dvs fonnefare) på dei fleste gardar. Her er ikkje rett mange heilt trygge gardar. 
Mang ei ulukke har hendt, hus og heim vekksopte, og menneskeliv gått til spille». 
I bygdeboka leser vi om flere ulykker med fonner som har sopa vekk hus, dyr og menneske. 
Dette er før krisepsykiateren ble en profesjon, før det var oppretta kriseteam i den enkelt 
kommune, ei tid hvor folk klarte seg selv eller ved hjelp av granner som best de kunne. 
I Sunnmørsposten lørdag 20.november i år leser vi om Molaupulykka 50 år etter hvor sju personer 
omkom og hvor ingen familier på Ytre-Standal hadde begge foreldre i live lenger. Så dette er 
naturkrefter bygdene på Sunnmøre har fått smake på mange ganger.



Tilbake til postkortet som er avbildet her -   et minne om Vesteråsfonna i Geiranger i 1907.
Den 22.februar 1907 gikk fonna etter at det hadde snødd uavlatelig i mer enn tre døgn, og dagen 
etter, den 23.februar kom et enda større skred. Totalt 13 mennesker omkom og ikke før i mai ble 
de siste funnet i rasområdet.
Kortet som jeg har i samling mi, er fotografert av Kirkhorn i Molde, datert 1907. Bildet må være 
tatt rundt sommerstid og viser ruinhaugen ved hustomtene og bygningsrester som ligger vel 150 
meter nedenfor hustomtene.
I bygdeboka leser vi at ulykka ble omtalt i alle større avviser landet over og jeg vil tro det må være 
gitt ut flere postkort som viser denne store ulykka.
Arve Hoel

       

 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. 
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91338258
                              
Valgkomite: Kåre Flatmark           kaareflat@gmail.com

                                         91338258      
Agnar Aase      utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

 KASSERER:                   Terje Waksvik

                                                        

                  jule quiz. Hvad er dette?

1. Fransk post I kina ?

2. Fransk-indokina  post I kina ?

3. lokal overtryk ?

4. Fup og falsk overtryk ?

                             

                                 

                          hva tro du skriv svar på FB   …........Jeg kjenner ikke svaret 

mailto:utdanningsforbundetgiske@yahoo.no
mailto:kaareflat@gmail.com


                        Postkortklubben
Det har vært to møter i Postkortklubben denne høsten, den 6.10 og 17.11.  På begge 
møtekveldene møtte det 10 – 12 ivrige postkortsamlere.
Lars Muribø møtte begge kveldene med utvalg fra sitt postkortlager og de frammøtte bladde ivrig i
eskene. Det var visst flere om fant nye tilskudd til samlingene sine disse kveldene.
Kort med lokale motiv fra Sunnmøre er naturligvis ettersøkte, men folk samler også mye annet av 
ulike tema og kort av ulike kunstnere.

Jeg har ikke oversikt over hvilke kunstnere som samles, men inntrykket er at det er stor variasjon.
Illustrasjonen viser et humoristisk kort signert Marit Walle datert 1993.  
Teksten er «Du glemte skjerfet, Oscar».

Ifølge Nutta Haraldesens bok «Norske Postkort» er Marit Walle født i 1941 og hun har gitt ut 
postkort med flere enn 100 ulike motiv. Mange av Marit Walles postkort er humoristiske 
øyeblikksbilder av muntre gubber og kjerringer som ikke tar hverken alder eller overflødige kilo så 
nøye. Illustrasjonen er et slikt eksempel.

Kortet måler 21 x 15 cm og er vel ment som et gratulasjonskort. 
Det avbilda kortet er kjøpt i bokhandelen for ikke så lenge siden og du finner flere kort av Marit 
Walle hos bokhandleren.
Så hvorfor ikke begynne samlinga med kunstnerkort med et besøk i en lokal bokhandel?
Arve Hoel  

 



                               
                                      

                                           



                                                      

                                                         MAKSIKORT
Et samleområde å ta fram igjen?
Johan Daae – Qvale hadde et interessant innlegg om maksikort på et av høstens klubbmøter. 
Interessen for maksikort var på topp i Norge rundt 1980 – tallet, men det har deretter gradvis blitt 
færre som samler maksikort. Daae – Qvale opplyste at i land utenfor Norge er maksikort et stort 
samleområde i dag.
FIP har et reglement for maksikort eller maksifilateli som sier at frimerket skal være klebet på 
billedsiden av et postkort. 
Postkortets bilde skal også oppfylle bestemte krav til samsvar med frimerkemotivet. 
Bildet skal vise størst mulig samsvar med frimerkets motiv eller med ett av motiva, hvis det er 
flere.  Av dette følger at det ikke er tillatt å bruke postkort som helt eller delvis gjengir selve 
frimerket.
Avstemplingen skal samsvare med sted gjennom tilknytning til frimerkets og kortets motiv og 
samsvare i tid ved at stempelets dato må ligge innenfor frimerkets kurseringstid. Frimerket skal 
være et feilfritt, gyldig frankeringsmiddel. 
FIP-reglementet gir flere kommentarer og presiseringer til kravene som stilles til et maksikort, og 
jeg vil tro en samler av makikort må ta stilling til mange kort som ligger i «gråsonen».  
Det er ikke registrert mange ulike maksikort fra vårt fylke. Ei komplett samling maksikort fra Møre 
og Romsdal tror jeg derfor ikke fyller mange ark, men du skal bruke litt tid på å skaffe deg et 
overblikk over hva som finnes og ikke minst hvor du kan finne disse korta.
Undertegnede har til utdeling kopi av FIP -reglementet og kopi av gode eksempler på maksikort. Så
ta gjerne kontakt om du er interessert.
Illustrasjonen er hentet fra Johan Daae – Qvales samling og viser to gode eksempler på maksikort 
med motiv fra Geirangerfjorden. Korta er gode eksempler på maksikort da det er samsvar både 
mellom kortets motiv, frimerkets motiv og avstemplingen.
Har du maksikort fra Møre og Romsdal så håper jeg du vil presentere de i Filateli – Nytt.
 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 !
…………………………………….                 

        

           Innkalling til årsmøte 26.01.2022
Det kalles inn til årsmøte 26.januar kl.19.00 på klubbens 
møtelokale. 
Sakliste iflg klubbens lover.
Innmeldte saker til årsmøtet må være mottatt av 
styreleder senest 27.12.21. 
Arve Hoel



...........................................................................................................................

BYTTELEDER                             Leif-
Otto Engelberg
Høstsesongen er avsluttet i klubbsammenheng og juletiden står for døren. Det blir kanskje en liten pause i 
frimerkeaktivitetene når familiære aktiviteter får høyere prioritet.
Med et tilbakeblikk på året 2021 må det vel kunne sies at corona-pandemien har vært fremherskende og i 
stor grad har påvirket medlemmenes deltagelse i klubbvirksomheten.  Det har likevel vært mulig å 
gjennomføre flere medlemskvelder og interessen for budgiving i mange mindre auksjoner har klart vært 
tilstede  -  og  budene har til dels vært friske.  Flere har sikkert opplevd hyggelige stunder når man i 
etterfølgende hjemmesituasjon har kunnet gå dypere inn i nyanskaffelsene.  
Tilgangen på utvalgshefter har nok vært meget begrenset denne høsten til tross for flere henvendelser til 
potensielle «produsenter», - skyldes kanskje usikkerhet mht transportert smitte..?  Spritvask av hender før 
og etter blading i heftene antas dog å ha lignende virkning som ved bruk av handlevogner i butikkene.
DU ser klubbens annonse i NFT og på klubbens hjemmside på nettet. Er teksten dekkende for DINE ønsker ?
...   Kom gjerne med innspill til bytteleder om noe bør justeres.
Jeg har inntrykk av at medlemmene hovedsaklig samler på filatelistiske objekt med basis i geografi, dvs 
enkelt-land /områder, og bare noen få fokuserer tema-/motiv-samlinger.  Hva med flora og fauna? Ulike 
biltyper, kunst / kunstmalere og deres arbeider, Nobelpris-mottakere , statsoverhoder, flagg, riksvåpen & 
byvåpen   .......
Har du registrert at det er noen av klubbmedlemmene som den senere tid har synliggjort sin interesse for 
sensurpost? Smitte-effekt?  Kanskje DU tar initiativ til neste tema! Litteratur har vi i klubbens bibliotek – og 
mer kan skaffes om interessen har et visst omfang! Kontakt bibliotek-forvalteren / klubbens nestleder.
Det er også mye inspirasjon å hente ved å lese andre klubbers medlemsblad og tidsskrift som 
klubbenabonerer på – så meld deg på sirkulasjonslisten!!!
                                   
                                                                                      Bahamas    



   
                              

              



       
                               Andre klubbers medlemsblad

Vår klubb har nylig mottatt medlemsblad fra andre klubber:
           MOLDEFILATELISTENE nr 178   4-2021   44.årgang
               med innhold bl.a.
                    Oksens år / Chinesisk horoskap
                    Hekkeløp (ref. Karsten Warholm)
                    Julekort
          TFK-NYTT (Troms F.k.)  nr 2/2021  74. årgang
               med innhold bl.a.
                    Dagliglivet på Jan Mayen
                    Jan Mayen    Meteorologiske observasjoner i 100 år
                    Krigspost fra Tromsø
                    Hvit V (NK 293) oig litt om frimerkeautomater
                    Varianter på 1 kr Olav 1959 og 1969  (NK 469 og 636)
                    Salg av gamle klubbobjekter
          SEILSLUPPEN «RESTAURATION»  (Karmøy F.k.)   nr 4 – 2021   39. årgang
               med innhold bl.a.
                    Etterretningstjenesten i Stavangerområdet
          SAMLING OM POSTKORTET (P.k.-samlere i Vest)   nr 86   desember 2021   38. årgang
               med innhold bl.a.
                    Harald Øglænd – En allsidig tegner fra Jæren  (Div. Julekort  etc.)
                    Postkort med samiske motiver
                    Jøssingkort
                    Glamour-artister
                    Bunad i postkortmotiver
                    Frimerker på forsiden av postkort
                    Fra sort/hvitt til farge
Send meg en melding på e-post:   leif.otto.engelberg@gmail.com så noterer jeg deg på 
sirkulasjonslisten.

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com


                   
                                         Litt jule humor 

                                                      Private frimerker 



                

Julekort frå 1912

Dette er eit julekort som er neste 110 år gammalt, frå 1912 og med teksten "Glædelig Jul". Fargebruken var 
ganske spesielle på denne tida. Men det som ein kanskje legg mest merke til er kor flott det er dekorert 
med "gull". Dette blei ofte gjort. Når dei andre fargane var på plass, blei gullfargen lagt oppå.



På baksida av julekortet kan ein sjå at det ikkje er laga her i landet, men importert frå utlandet. Det er 
merka heilt nede i venstre hjørne: "IMPORT". 

Kortet er sendt til Ida Aase. Ho var tante til mine tanter på farssida. Då ho blei voksen, flytte ho frå Åse i 
Gaular kommune (no ein del av Førde kommune). Som mange andre i dette området reiste ho til Bergen for
å jobbe der, den sikraste måten å tene pengar på blei det sagt. Der jobba ho hos "Herr Andersen" som 
tantene mine brukte å seie.
Ida fekk ei god venninne, Oline, som budde på Os (viser til poststempelet på kortet). Etter at Ida blei 
pensjonert, reist ho tilbake til heimbygda si, Åse. Men kontakten med Oline hadde ho i mange år likevel.
Litt artig å legge merke til at øverst opp på kortbaksida står det skrive "juleaften" Det var fordi det skulle bli 
lest på julekvelden (er det blitt meg fortalt).

Agnar Aase

            

 



 




