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__________________________________________________________________ 

 
  Nr 1    -    2018   -    32. årgang   -  01.02.2018 

___________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

GODT NYTT ÅR !       ….   ønskes alle medlemmer og andre lesere.  

Årsmøte er gjennomført og det ble stort sett gjenvalg over hele linjen, så også mht 

teknisk redaktør.  Vi satser nå også på at et redaksjonsutvalg etableres og at 

meningsutveksling og diskusjon der vil bidra til positiv utvikling av medlemsbladet. 

Redaksjonsutvalget er referert på siste side sammen med øvrige tillitsvalgte. 

Vi håper på at det også i det nye år vil være rikelig tilgang på interessante artikler og 

andre innlegg – og at medlemmer og andre lesere finner inspirasjon til fortsatt og 

utvidet filateli-interesse  …  og tilsvarende mht postkort-området. 

DU inviteres også til å bidra med artikler og innlegg! 

Bladet distribueres som e-post til klubbens medlemmer og klubber / foreninger 

tilsluttet Norsk Filatelistforbund – og vi oppfordrer lederne å videreformidle til sine 

respektive medlemmer.   

En del av artiklene har i seg «undring» eller spørsmål om noen kan bidra med 

avklaring – jo flere som leser innleggene, jo større er muligheten for å få 

tilbakemeldinger / informasjon og utvidet kunnskap for oss andre.  

Redaksjonsutvalget mottar gjerne kommentarer.   

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne  

Vel møtt til klubbmøtene våren 2018. 

Årsmøtet er nok en gang vel gjennomført og klubben går inn i 2018 med 

mange aktiviteter foran oss:  

Vi satser på klubbmøter med foredrag både til informasjon og inspirasjon, vi 

holder våre årlige storauksjoner og faste resteauksjoner, vi fortsetter med 

Filateli-Nytt, hjemmeside og Facebook, vi deltar på Frimerkets Dag og vi 

driver Postkortklubben.  

Nytt av året er at vi også vil være med på Hareidmessa på Hareidhallen i 

mars. 

Noe har jeg sikkert glemt og noe kommer sikkert til, men det er uansett nok 

av grunner til at du kan bli med på klubbmøta. 

Filateli – Nytt blir fortsatt gitt ut med fire nummer i året, vi har ei god 

hjemmeside og vi følger opp med vår egen Facebookside.  

Styret ønsker å få flest mulig av våre medlemmer til å hive seg på en eller 

flere av disse aktivitetene. Enten du vil holde et innlegg på et klubbmøte, 

delta på stand, skrive et innlegg på hjemmesida, Facebook eller Filateli – Nytt 

så er du hjertelig velkommen. Det er alltid hyggelig når noen melder seg 

frivillig til å komme med et bidrag til fellesskapet eller uoppfordret sender et 

innlegg til Filateli – Nytt, hjemmesida eller Facebook. Husk at et innlegg på et 
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klubbmøte trenger ikke være noe dyptpløyende foredrag og en artikkel i 

Filateli – Nytt trenger ikke være noen stor avhandling og vi er glade for alle 

innlegg. Kravet er vel at det skal være knytt til det postale eller til tema 

postkort på ett aller annet vis. 

Skiforbundet sier at det snør ikke skiløyper. Det er noen som må trakke eller 

kjøre opp løypene og noen må holde de ved like. Det er noen som må gjøre 

jobben. Slik er det nok i alle lag og organisasjoner. 

Herved er utfordringa gitt. 

Så litt om attestatører.  

Noen ganger ligger det ved en attest når du kjøper et filatelistisk objekt på en 

auksjon. På et klubbmøte var det diskutert hvem som kan utstede attest på 

norske frimerker. Attesten skal være fra en spesialist, en som har stor 

erfaring og kan mye om emnet. Attesten er en garanti for at objektet du 

kjøper er ekte og at objektet er det som det blir solgt som. Norsk 

Filatelistforbund har pr. dato tre godkjente attestatører i virksomhet: Hans 

Enger, Finn Aune og den siste godkjente er Geir Flatheim.  I tillegg var noen 

godkjent for en periode som attestatører for norske bypostmerker,  og vi har 

naturligvis attester fra avdøde attestatører som for eksempel F.C. 

Moldenhauer. 

Jeg har lagt merke til at det også foreligger attester på norske frimerker fra 

andre norske attestatører og fra danske, svenske og andre utenlandske 

attestatører, men det er som sagt kun tre nålevende som er godkjent av 

Norsk Filatelistforbund.  

Så er det naturligvis opp til hver enkelt av oss om vi synes det har noe for seg 

med en attest på et norsk frimerker fra en person som ikke er godkjent av 

Norsk Filatelistforbund. 

Arve Hoel 
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:      

 

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk    
 Filatelisten   Svensk   8/2017  
 NFT    Norsk   8/2017  
 Nordisk Filateli   Svensk   8/2017  
       
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve    

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration» 4/2017  
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren    
Molde F.k.   Moldefilatelistene   
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten   
Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    
Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka    
Norsk Skipsp,h, Forening  Postlugaren    
Oslo F.k.    INFO      
Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet  
Sentrum Filatelistklubb  FrimerkeForum   
Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   
Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt   2/2017   
  
    

Tidsskrift / klubb-blad er tilgjengelig for medlemmene via sirkulasjonsliste.   
Rask gjennomlesing og viderelevering til neste på listen er ønskelig. 
Er du ikke med på sirkulasjonslisten ? 
Ta kontakt med Ståle om du ønsker å bli med. 

 
 
 
 

 
 
 
 
MANGLENDE NR AV NFT 

 

Vi mangler i biblioteket kun følgende nr av NFT: 
 1955: 7  8  9  10 
 1956: 2 
 2010: 2  
 2012: 5 
 

Vi håper noen – enkeltpersoner eller andre klubber – kan hjelpe oss med å få med 
også disse utgavene i klubbens bibliotek. 
Ta kontakt :   staale@mimer.no  tlf  99547574 
 
…………………………………. 
 
Kataloger og håndbøker kan lånes med hjem – mot kvittering på lånekort – og skal 
medbringes tilbake på neste medlemsmøte / leveres til biblioteket ved starten av 
møtet. 
 
…………………………………. 
 
Ta kontakt om det er kataloger / litteratur du mener bør anskaffes til klubb-
biblioteket ! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tilvekst til klubbsamlinga 

Ståle Furnes har ansvar for å vedlikeholde og bygge ut klubbsamlinga. I 2017 

vokste den med mange nye objekt, og Ståle er hele tiden på utkikk etter 

frimerker med pene stempler fra Ålesund eller underkontora som kan føyes 

inn i samlinga. Ta kontakt med Ståle om du har noe å donere eller selge. 

 
 

mailto:staale@mimer.no
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

 

Referat fra møte(r)  06.12.2017 

Møtelokalet åpent fra kl 18:30. 

Nestleder Ståle Furnes åpnet møtet kl 19:00 og da med 15 medlemmer tilstede. 

Det var innkalt til ekstraordinært årsmøte  ihht klubbens lover for fastsettelse av 

kontingent for 2018. 

Ingen innvendinger til innkallelsen og etter forslag fra styret ble kontingent for 2018 

vedtatt slik: 

 A-medlemmer / hovedmedlemmer  kr 450,00 (inkl. NFT) 

 B-medlemmer / støttemedlemmer  kr 150,00 

 Juniormedlemmer    kr   50,00 

 Postkortklubb-medlemmer   kr 150,00 

 

Ekstraordinært årsmøte avsluttet. 

Man fortsatte så med ordinært medlemsmøte.   

Det forelå ikke noe innkommet post.   

Kåre Flatmark hadde laget til en spørrekonkurranse ..  de tilstedeværende ble fordelt 

på 4 lag   …  og medlemmene i laget med høyest poengsum fikk hver sin 

julemarsipangris i premie – populært innslag! 

Dette var siste møte før jul  …  og dermed julemøtets tradisjonelle innslag med 

julemanna og rødbrus – denne gang supplert med bløtkake og kaffe  -  og hyggelig 

samtale rundt bordene. 

Avslutningsvis ønsket vi hverandre God Jul! 

Referent:   LOE   

………………………………….. 

 

 

 

Medlemsmøte/Årsmøte 10/1-2018. 

Arve Hoel ønsket medlemmene velkommen, og godt nyttår. Arve gikk gjennom 

posten. 

Årsmøte.  

Sak 1. Agnar Aase ble valgt til møteleder. Ole Grebstad til referent. 

Sak 2. Godkjenning innkalling. Godkjent. 

Sak 3. Roar Giskegjerde og Fritz Krüger ble valgt til å underskrive protokoll. 

Sak 4. Årsberetninger/Meldinger. 

- Styrets årsberetning ble lest opp av Agnar. 

- Årsberetning fra bytteleder ble lest opp av Leif-Otto Engelberg. 

- Melding fra Auksjonskomiteen, lest opp av Agnar. 

- Melding fra redaktør, lest av Leif-Otto Engelberg. 

- Melding fra bibliotekar, lest opp av Agnar. 

- Melding fra Postkortklubben, lå vedlagt styrets årsberetning. 

- Alle årsberetningene ble enstemmig godkjent. 

Sak 5. Kasserer presenterte inntekter og utgifter, balanse var ikke gjort ferdig. 

- Inntekter kr. 64.718,80. Utgifter 56.949,43. Resultat 7.769,37.  

- Melding fra revisor ble godkjent. 

- Regnskapet ble godkjent mot en stemme. 

Sak 6. Kontingent tatt til etterretning. 

Sak 7. Ingen innkomne forslag. 
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Sak 8. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent. 

Leder   Arve Hoel 

Nestleder  Ståle Furnes 

Kasserer  Terje Waksvik 

Sekretær  Ole Grebstad 

Bytteleder  Leif-Otto Engelberg 

Vara 1   Per Ole Myklebust 

Vara 2   Arne Aase 

Auksjonsutvalg  Terje Waksvik/Helge Steffensen 

   Ole Grebstad 

   Patrick Young 

Revisor   Patrick Young 

Vara revisor  Jens-Petter Grebstad 

Nettside kontakt Odd Krüger 

Filateli-Nytt  Leif-Otto Engelberg 

   3 medlemmer (styret oppnevner) 

Valgkomitéen ble enstemmig valgt: Patrick Young og Agnar Aase. 

Årsmøtet avsluttet.  

Etterpå var det kaffe og marsipankake, til medlemmenes store glede. Diskusjonen 

gikk ivrig rundt bordene. 

Antall tilstede 18. 

Ole Grebstad 

 

Referat fra klubbmøtet 24.01.2018 

19 medlemmer møtte på dette første klubbmøtet etter avholdt årsmøte. Lederen 

hadde først ordet, ønsket alle velkommen til ny møtesesong før han refererte 

innkommet post. Utdelingen av årets gullpenn ble utsatt på årsmøtet til denne 

kvelden og fortjent prisvinner var vår egen redaktør Leif – Otto Engelberg.  Prisen 

var velfortjent da Leif -Otto har vært redaktør av Filateli – Nytt siden bladet gikk over 

til digitalt format. Uten redaktørens innsats hadde vi ikke hatt noe blad å skrive i. 

Gullpenna er for øvrig ingen penn, men denne gangen var det boka «Landene som 

forsvant».  

 

Etter dette innslaget ble ordet gitt til Odd Arne Krüger som er klubbens 

nettansvarlig. Odd Arne presenterte først klubbens egen hjemmeside, alt som 

allerede ligger på sida og alt som han kan tenke seg å utvikle den til. Odd Arne har 

gjort en kjempeinnsats, men han poengterte at han bygde på jobben Terje Løvnes 

hadde gjort med den forrige hjemmesida til klubben. Odd arne ga en velfortjent ære 

til Terje for jobben han har gjort. Deretter gikk Odd Arne inn på sida til Norsk 

Filatelistforbund og viste hvilke muligheter som ligger i den. Forbundets hjemmeside 

er ny og inneholder mye godt stoff. Nytt er det at forbundet legger ut gamle 

årganger av Norsk Filatelistisk Tidsskrift slik at alle vi som bor i provinsen og som ikke 

har tilgang til eldre årganger av bladet kan nå fatt i alle artiklene vi liker å lese ved å 

bla gjennom forbundets hjemmeside.  

Det er for øvrig å bemerke at klubben vår har alle årgangene av Norsk Filatelistisk 

Tidsskrift for den som fortsatt liker å lese papirformat. 

Odd Arne gikk også gjennom klubbens Facebookside og viste hvordan den fungerte. 

Det er absolutt behov for at flere bruker denne kanalen. 

Til slutt gikk Leif – Otto gjennom Filateli- Nytt, hvordan bladet er bygd opp, hvilke 

stoff det er plass til og hvorfor alle bør bruke bladet som kanal. 

Både Odd Arne og Leif-Otto poengterte at både bladet og hjemmesida ikke blir 

bedre enn hva vi selv gjør de til.  

Referent: Arve Hoel   
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg 

 

Ny sesong –  og nye utvalgshefter er ankommet og blir framlagt på medlemsmøtene.  

Du får studere / kjøpe objektene der og da   …   eller du kan få låne med deg hefter 

hjem for nærmere vurdering opp mot objekt du allerede har i din egen samling. 

Alle har vi vel «hull» i våre samlinger – og kvalitets-krav er vel også en stadig 

utfordring.  

Vi har nok alle en hel del dubletter liggende  -  likeså objekt «på utsiden» av eget 

samleområde som «er kommet rekende på ei fjøl». Anvendelse..??? 

Mulig svar: utvid ditt samleområde – det være seg land, periode, tema, stempel, 

hjemsted …..   

Konf. Ole’s artikkel på side 15. Disse merkene har du gjerne «i skuffen»  - starten på 

en Spania-samling ? 

 

Noen har så langt samlet «bare» stemplede objekt, andre «bare» postfriske – det 

går an å nyttiggjøre seg «skuffe-materialet» til parallell-samlinger! 

…  eller du vil sette objektene opp i utvalgshefter som andre samlere kan få tilgang 

på. 

Hva med FDC ?  Har du alle fra den perioden da slike var «i fokus»? 

Kanskje greit å bla gjennom den «bunken» du har  -  og så tette eventuelle «hull»? 

Vinteren / våren har i seg muligheter. 

…………………………….. 

HVA SAVNER DU I DIN SAMLING ? 

Prøv en gratis medlemsannonse – se bakerst ! 
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Posten i Sula kommune 

 

 

Kart over Sula kommune. 

Vi nærmer oss slutten på gjennomgangen av postvirksomheten i Sunnmøres 17 

kommuner. 

Kun Sula og Ålesund gjenstår. 

Sula kommune er blant de største i folketall, ca. 9.000 innbyggere, men en av de 

minste i flatemål, ca. 58 km². Ligger på en øy som grenser til Borgundfjorden i nord 

og Storfjorden i sør. 

Postvirksomheten i Sula har tidligere vært belyst gjennom flere artikler i «Filateli-

Nytt» av Einar Måseidvåg. For de som er spesielt interessert kan vi henvise til 

«Sogeglimt frå Sula», årsskrift frå Sula Sogelag 2008. Der er artikler om alle de 11 

poststed som har vært i kommunen. 

 

Sula var en del av Borgund kommune frem til 1968, da Ålesund og Borgund ble slått 

sammen til en kommune. I 1976 vedtok Stortinget at Sula skulle utskilles fra Ålesund 

og bli egen kommune fra 1977. 

 

Kommunesenteret ligger i Langevåg. Der bor ca. halvparten av kommunens 

innbyggere. Andre tettsteder er Mauseidvåg, Solavågen og Fiskarstrand. 

 

Fig. 1 – Postkort stemplet Langevaag 21. desember 1914 og sendt til Velledalen. 

Poststedets første stempel, tilsendt ved starten i 1894. 

Sula har en spesiell historie når det gjelder posten på Sunnmøre. Det første 

postkontor i distriktet var opprettet på Sula med den første postmester på 

Sunnmøre.  

Det første poststed i Sula lå i Hamna (Havnen) i Djupvika ved Vågneset. Hamna var 

tidligere utskilt fra gården Vågnes i Sula, og var et handelssted som ble opprettet på 

slutten av 1600-tallet og ble drevet uten opphold frem til ca. 1820.  

Da postekspeditøren ved Borgensund postekspedisjon, kjøpmann Niels Jacobsen 

Wind, som holdt til på Taskeberget, sørøst for Sørneset, døde i 1799 skulle det 

ansettes ny postekspeditør. Hans sønn, Niels Nielsen Wind var konstituert frem til 

1803. Han ville gjerne overta etter faren, men det gikk ikke slik. Peter Nicolai 

Randulff, som hadde overtatt handelsplassen Hamna i Djupvika på Sula etter sin 

svigerfar Thomas Hammond, fikk stillingen som postekspeditør. Han flyttet 

virksomheten dit. 
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Fra 1. april 1804 ble Borgensund postcontoir opprettet med Randulff som 

postmester. Han fikk også ansvaret for opprettelse av en postrute til søre og vestre 

Sunnmøre. Dette medførte opprettelse av poståpnerier i Ulsteinvik, Kjeldsund og 

Egset. 

Randulff tok avskjed som postmester 7. desember 1812, da han ble ansatt som toll- 

og konsumsjonskasserer i Stavanger. Senere ble han også Generalkrigskommisær. 

Handelsplassen Hamna (Havnen) ble i 1818 solgt til handelsborger i Bergen, M. 

Jessen.  Det ble slutt med handelsvirkomheten i Hamna og Jessen solgte stedet 

videre til Sorenskriver Knud C. Krogh, og fra da av fikk stedet navnet 

«Skrivarhamna». I 1837 overtok sorenskriver Holmboe stedet og da han i 1839 

flyttet til Fredsberg i Nørvasundet tok han med seg husa. Det første postkontoret på 

Sunnmøre ble sorenskriverbolig på Fredsberg og var i familien Rønnebergs eie da 

det brente ned i 1962. 

Som ny postmester fra 1812 ble utnevnt handelsmann og tolloppebørselsbetjent 

Peder Olsen Tonning. Han flyttet postkontoret til sin gård på Steinvågneset i 

Borgund, senere Ålesund, men det er en annen historie. 

Det skulle gå mange år før det igjen ble postvirksomhet i Sula. 

 

Fig. 2 – Tegning av O. A. Devolds Sønners båt «Sulagutten» som var brukt til postbefordring fra 

Aalesund til Langevåg en periode fra 1896. 

LANGEVAAG poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. juli 1894 med 2 ganger 

ukentlig bipostrute til/fra Ålesund. 

Iht. rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet endret til LANGEVÅG. Fra 1. 

november 1973 ble Langevåg underpostkontor og fra 1. juni 1974 postkontor B. 

2-rings datostempel med åpen stjerne og latinske månedstall ble tilsendt ved 

opprettelsen. 

Det gikk 82 år fra postkontoret i Hamna ble flyttet til det igjen kom postvirksomhet 

på Sula. Det fortelles at folk hentet posten i Ålesund. De rodde til byen med melk og 

tok med seg posten tilbake. De hadde faste kjøpmenn som de leverte melk til, og 

som tok vare på posten. 

Ullvarefabrikken O. A. Devolds Sønner, som etablerte seg i Langevåg i 1868, hadde 

stor betydning for utvikling av tettstedet. Fra ca. 1896 var det firmaets båt 

«Sulagutten» som fraktet posten fra byen. Senere ble posten sendt med rutebåt. 

   

Fig. 3 – Postmester Peter Mathias Tønder i Aalesund hadde ansvaret for opprettelse av en rekke 

landpostruter i den perioden han var postmester. Dette er en skisse han laget for opprettelsen av 

landpostruta fra Langevåg til Vedde. (Fra hans kopibok.) 
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Perioden rundt århundreskiftet  var preget av sterk utbygging av posttjenesten i 

distriktene. Opprettelse av nye poståpnerier og landpostruter. Dette gjaldt også 

Sula. Det var postmesteren i Ålesund som hadde ansvaret for dette. Et eksempel på 

opprettelse av en slik landpostbudrute er ruten fra Langevåg poståpneri og til 

Vedde. Det var kommet inn søknad til postmester Tønder i Ålesund, som anførte at 

der bor ca. 500 mennesker og der er en ullvarefabrikk hvor mange er beskjeftiget og 

ellers er befolkningen beskjeftiget med jordbruk og fiskeri. Poståpneriets inntekt er 

ca kr 80 pr. kvartal. Avsendte brev i 1902 var ca. 1.500. Etter innhentet anbud ville 

budtjenesten koste 50 til 60 kroner pr. år for 2 turer ukentlig. 

Postmester Tønder mente dette var et rimelig tilbud og ruten måtte korrespondere 

med båtruten mellom Ålesund og Langevåg 2 ganger pr. uke. Videre måtte budet gå 

etter vedlagte skisse og innom de anførte steder Lervik, Vaagnes og Veddegjerde. 

I Langevåg ble det i 1928 sendt 7 100 brev, og i 1945, 43 900 brev. Frimerkesalget i 

1928 var på kr 3.937 og i 1945, kr 26.181. 

Postkontoret ble nedlagt i 2002. 

 

 

Fig. 4 – Brev sendt i Langevåg lokalt 12. september 1945. Den gang var det tillatt å sende slike små brev 

i posten. Portoen 7 øre var trykksakporto inntil 50 g. 

 

MAASEIDVAAG brevhus ble opprettet på dampskipsanløpsstedet (i Borgund herred) 

1. oktober 1902.  

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 635. 

Brevhuset ble endret til poståpneri med navnet  MAUSEIDVAAG fra 1. juli 1911. 

Fra 1917 ble navnet endret til MAUSEIDVÅG.  

Fra 1. november 1973 ble Mauseidvåg underpostkontor og fra 1. januar 1977 

postkontor C. 

Datostempel av schweizertypen med lukket stjerne og latinske månedstall ble 

tilsendt ved opprettelsen av poståpneriet. 

I 1928 ble det sendt 9 700 brev, og i 1945, 23 000 brev. Frimerkesalget i 1928 var på 

kr 1.823 og i 1945, kr 7.049. 

Nedlagt 15. januar 1997. 

 

Fig. 5 – Postkort fra Mauseidvåg som viser en del av postveien fra Veibust til Mauseidvåg som følger 

foten av «Plasse-Nakken» der den snor seg utover og forbi hushjørnet i Thomas-gården.  

Postkortet er fra ca. 1910 og er utgitt av Steinkopf Wold, Stavanger, nr. 153. 
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EIDSNES I BORGUND brevhus ble opprettet (i Borgund herred) på 

dampskipsanløpsstedet 1. november 1909. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 163. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Navnet ble endret til bare EIDSNES fra 12. desember 1933. 

Brevhuset ble endret til poståpneri fra 1. januar 1939. Posten til/fra stedet ble sendt 

med lokalrute fra Ålesund. 

Fra 1. november 1973 ble Eidsnes underpostkontor og fra 1. januar 1977 postkontor 

C. 

2-rings datostempel med tverrbjelker i indre ring, åpen stjerne og arabiske 

månedstall ble tilsendt ved endringen. 

I 1945 ble det fra poststedet sendt 6 800 brev og der var et frimerkesalg på kr 2.848. 

Nedlagt 31. januar 1998. 

…………………………….. 

 

FISKERSTRANDEN brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 5. august 1911. 

 
Fig. 6 – Postkort sendt fra Fiskerstranden brevhus til Gjøvik. 

Stemplet med fire-rings stempel nr. 30, som var brukt av brevhuset mellom 1911 og 1922, da det var i 

virksomhet. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 30. 

Denne opprettelsen skal ha sin årsak i «Aalesundsbrannen» i 1904. Peder E. 

Fiskerstrand (1875-1970) var kommet så langt i planleggingen av et mekanisk 

verksted og slipp på sydsiden av Slinningsodden at han hadde bestillingslister for 

utstyr klar om kvelden den 22. januar 1904. Denne natta brente Aalesund og det 

resulterte i at Fiskerstrand ga opp planene, solgte sitt hus i Steinvågen, og flyttet til 

Fiskerstranda. Han grunnla skipsverftet som i dag er kjent som Fiskerstrand verft AS. 

Posten måtte hentes i Mauseidvåg og derfor fikk en opprettet et brevhus på 

Fiskerstranda. Ingen kai var bygd, så det ble en avtale med Søndmøre 

Dampskibsselskabs M/B «Aure» som trafikkerte post-, gods- og passasjerruta 

Aalesund-Strømmegjerde, at de stoppet opp i det smale sundet mellom 

Fiskarstranda og Humlelandet. Peder E. Fiskerstrand rodde ut til M/B «Aure» med 

færingen sin og henta og leverte post og varer og fraktet det til land. 
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Senere ble det bygd kai. Rutebåten M/B «Von III», som hadde ambulerende brevhus 

med stempel, kunne anløpe. Behovet for eget brevhus var da ikke så stort. (Ifølge 

Einar Måseidvåg.) 

Nedlagt 14. juli 1922. 

 

URKEVIK brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 1. februar 1912. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 752. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel  i 

januar 1936. 

 

Fig. 7 – Til venstre, fire-rings stempel nr. 752, Urkevik. Til høyre, kronet posthorn stempel, Orkevik. 

Fra 12. desember 1933 ble navnet endret til ORKEVIK. 

Endringen av navnet skal angivelig være for at mye post ble feilsendt til Urke i 

Hjørundfjorden. Stedet har både før og nå hatt navnet Urkevik. 

Før kaia ble bygd rodde de ut når rutebåten kom, og båthuset var samlingspunktet 

hvor posten ble utdelt. 

Nedlagt 31. oktober 1969. 

 

DJUPVIK I BORGUND brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 15. januar 1925 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr 767. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Brevhuset endret navn til DJUPVIKSTRANDA fra 12. desember 1933. 

Nedlagt 31. mars 1971. 

VALEBUKT brevhus II ble opprettet (i Borgund herred) 1. januar 1939. 

Brevhuset fikk tilsendt kronet posthorn stempel i desember 1938. 

Nedlagt 31. desember 1980. 

 

 

Fig. 8 – Til venstre, kronet posthorn stempel, Valebukt. I midten, kronet posthorn stempel, Salen.  

Til høyre, kronet posthorn stempel, Holen på Sunnmøre. 

 

SALEN brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 1. januar 1940. 

Brevhuset fikk tilsendt kronet posthorn stempel i desember 1939. 

Nedlagt 31. juli 1968. 

 

FISKARSTRAND brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 19. februar 1940. 

Brevhuset fikk tilsendt kronet posthorn stempel i februar 1940. 

Brevhuset ble endret til poståpneri fra 1. juli 1952. 

Fra 1. november 1973 underpostkontor og fra 1. januar 1977 postkontor C. 

2-rings datostempel med åpen stjerne og arabiske månedstall ble tilsendt ved 

endringen. 

Nedlagt 15. oktober 1997. 
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Fig. 9 – Postkort med kronet posthorn stempel, Fiskarstrand. Sidestemplet Ålesund 18. oktober 1946. 

 

HOLEN PÅ SUNNMØRE brevhus ble opprettet (i Borgund herred) i bipostrute nr. 

5282,        1. juli 1944. 

Brevhuset fikk tilsendt kronet posthorn stempel i juni 1944. 

Posten til Holen kom med båt til Urkevika og ble hentet der. Senere kom den med 

Sularuta.   

Nedlagt 31. oktober 1969. 

 

Frimerkets dag stempel  

er registrert i Langevåg i 1998, 1999, 2000 og 2001.  

Ellers er det ikke registrert noen særstempel i Sula kommune. 

 

 ojm 

Kilder: 

Norges Postverk, Statistikk 1928 og 1945. 

Sogeglimt frå Sula, Årsskrift frå Sula Sogelag 2008. 

Poststedsdatabasen. 

Wikipedia. 

Dag Erik Børseth: Poststeder i Møre og Romsdal (1999). 

Bunæs/Langangen: Håndbok over norske 4-rings nummerstempler (1987). 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareidmessa 17.3 og 18.3 i Hareidhallen  

Klubben deltar på Hareidmessa med en stand både lørdag og søndag. Dette 

er ei messe for samlere, hobbyfolk og brukskunstnere av ulike slag. Klubben 

vil profilere samling av frimerker og postkort og vi tar med produkt fra 

klubbens varelager som kan selges. Det er også anledning til å ta med egne 

frimerker og postkort som du kan legge fram for salg. 

Arrangementet annonseres i lokale aviser på Søre Sunnmøre og i Nytt i Uka. 

Vi trenger frivillige deltakere som kan hjelpe til på klubbens stand. Ta kontakt 

med klubbens leder om du vil hjelpe til på vår stand.    
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Etterlyser poststempel frå Valderøy. 

I 1972 kom eg til Valderøy i samband med jobb. Eg var så heldig at eg fekk hybel om 

lag 50 meter frå det som den gongen var postkontor på øya, like ved det gamle 

ferjeleiet. "Post-Bjarne" blei eg godt kjend med, og når det kom nye frimerke var 

han rask å gi meg melding.  

Postkontoret blei seinare flytta til Øysenteret. Her heldt posten til heilt til 

postkontoret blei nedlagt i 2002. Også her opplevde eg som filatelist å få god 

servise. I samband med nedlegginga hadde eg lyst å få stempla frimerke med alle dei 

stempla som då var i bruk. Dette fortalde eg til dei tilsette ved postkontoret. Dei 

som jobba der sende då melding til alle postbuda 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 servise! 

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 LP-stempel 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 det første bildet ser vi frimerke med dei 5 LP-stempla som var i bruk i 2002. Som 

vi ser manglar LP-stempel 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. 
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På dette bildet ser vi dei 5 nummererte Valderøy-stempla (pluss det ordinære 

handstempelet som truleg blei mest brukt 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, 19.01.18. 

Agnar Aase 
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Når vi døde vågner. Del VI.  

(Fremdeles svært fritt etter Henrik Ibsen.) 

Rytter til hest. 

Frimerket det gjelder kalles også «El Cid». En historisk spansk adelsmann, som det 

knyttes en rekke mytiske sagn rundt. Rodrigo Diaz de Vivar ble født i 1049 og døde i 

1099. Han var kjent under navnet «El Cid Campeador». Navnet «El Cid» er direkte 

avledet av ordet «al-sayyid», arabisk for «mektig herre». «El Campeador» fikk han 

fra sine kristne tilhengere, og betyr seierherre.  

 

 

Illustrasjon 1. El Cid frimerke. Type I. 

El Cid er mest kjent for at han i 1094 erobret Valencia fra de muslimske maurerne. 

Dermed hindret han at maurerne erobret resten av Spania. For dette ble han en 

spansk nasjonalhelt. I etterkant ga det grobunn for en rekke sagn og myter, med 

ofte tvilsomt historisk innhold. Bl. annet at El Cid var kristendommens forsvarer mot 

islam. Når El Cid kom på frimerker var det fordi Franco benyttes seg av denne 

religiøse dimensjonen for propaganda formål. I krig heter jo det at det første som 

går tapt er sannheten. 

 

Illustrasjon 2. Michel. 10 og 15 mm. 

Spania var for 100 år siden et lutfattig og vanstyrt land. Det var enorme økonomiske 

forskjeller. På landsbygda styrte rike landeiere. I byene rike industriherrer. Valgfusk 

var vanlig. Undervisningen var ledet av kirken. Kirken hadde i det hele tatt et 

jerngrep over befolkningen. Det konservative partiet var reaksjonært. Det Liberale 

partiet var stokk konservativt. Den katolske kirken likeledes. Landet var preget av 

stillstand og stagnasjon. 

 

Illustrasjon 3. El Cid. Type II. 
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Spania fikk en motreaksjon. Det ble dannet et radikalt sosialistparti. Spania hadde et 

kommunistparti styrt fra Moskva, og konkurrerende kommunister inspirert av 

Trotskij. I tillegg hadde man en anarkist bevegelse. Venstre partiene og de Liberale 

motarbeidet hverandre intenst. På høyre siden var det ikke stort bedre. Ingen var 

villige til å inngå kompromiss. I en slik situasjon blir et hvert land kastet ut i kaos og 

anarki. 

 

Illustrasjon 4. El Cid. Type III 

I 1931 vant venstresiden valget på parlamentet, Cortes. De satte umiddelbart i gang 

store endringer. Jordreform, reduserte hæren, innførte religionsfrihet, skilte kirken 

fra staten, oppløste jesuitt ordenen, og lot staten overta all undervisning. I de fleste 

demokratiske stater ville det meste blitt oppfattet som fornuftige reformer. 

Den store tabben til venstresiden var angrepet på den katolske kirken. Som om ikke 

dette var nok brøt det i mai 1931 ut en bølge av vold mot kirker og klostre, utført av 

anarkister og diverse ekstreme venstregrupper. Kirker og klostre ble skadet og 

brent, prester myrdet, nonner voldtatt. I dette kaoset gikk en rekke militære 

arbeidsløse, eller på reduserte lønninger. Politikerne greide ikke å inngå fornuftige 

kompromiss. Landet ble kastet ut i kaos. 17. juli 1936 hadde grupper i det militære 

fått nok. Den spanske borgerkrigen var i gang. 

 

Illustrasjon 5. El Cid. Type IV. 

Den spanske kirken valgte raskt opprørernes side i kampen mot de «vantros, 

antikristnes, jødenes, frimurernes og kommunistenes gudløse republikk». Kardinal 

Isidro Gorma, sendte et beryktet telegram der han oppmuntret opprørerne mot den 

lovlig valgte regjeringen av «Moskvasønner, bastardsjeler og lyssky selskap 

manipulert av den internasjonale semittismen». Kirken kalte borgerkrigen for et 

korstog for kristendommen.  

I denne situasjonen er det Franco benytter seg av «El Cid» legendene. «El Cid» var 

fra Burgos, der Franco hadde sitt hovedkvarter under det meste av borgerkrigen. «El 

Cid» kjempet mot maurerne. Franco kjempet mot den «gudløse» venstre 

regjeringen. Franco blir dermed en slags moderne «El Cid» En forsvarer av den 

kristne tro. Når spanjolene så et frimerke av «El Cid» under borgerkrigen, skulle de 

automatisk tenke på Franco. Vi må vel kunne si at det var en ganske snedig form for 

propaganda? En interessant ting vi bør merke oss er at så lenge borgerkrigen pågikk, 

ble det aldri utgitt spanske frimerker med Franco på. De kom først da borgerkrigen 

var over.  
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Illustrasjon 6. El Cid. Fargenyanser. 

Legendene om at «El Cid» kjempet på de kristnes side mot maurerne er alt annet 

enn sann. Tvert imot kom «El Cid» på kant med den kristne kong Alfonso. «El Cid» 

skiftet side, og ledet hæren til det muslimske Zaragoza mot den samme kristne 

kongen. Flere år senere byttet han på ny side og erobret Valencia fra muslimene. «El 

Cid» bygde sitt eget kongerike. Både «El Cid» og Franco regnet seg nok som kristne, 

men den kristne troens forsvarer, var de vel neppe. De vendte ikke det annet kinn 

til. Snarere den jernbeslåtte knyttneve. Tidene endrer seg nok, men menneskene er 

vel de samme? Da den spanske borgerkrigen var over med Franco sin seier, fikk han 

et gratulasjonstelegram fra Pave Pius 12 i Roma. «Vi løfter vårt hjerte til Gud og 

takker Deres Eksellense for Spanias katolske seier. Dette gjorde paven etter en 

borgerkrig som hadde kostet 600.000 mennesker livet, og et stort antall skadede og 

krigsinvalide. Hva skal vi si til slikt? 

 

Illustrasjon 7. Franco portrett. 

Ole Grebstad 

Kilder: 

- Store Norske Leksikon. 

- Wikipedia. 

- Herman Lindquist: Historien om Spania. 

- Raymon Carr: Spain 1808 – 1975. 

- Ronald T. Purvis: The Lithographed «Franco Head» Issue. 
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Den vanskelige Norge nr. 18C 

Norge nr.18c, tre skilling posthorn med brunlig karmin farge, er et 

problematisk merke å bestemme. 

 

 

 

 

 

  

  

Går vi i  Norgeskatalogen  (se bilde fra katalogen) så ser du vi har 18a, 18b og 

18c beskrevet med ulike farger, ulikt papir og liggende eller stående 

vannmerke. 18c er beskrevet som brunlig karmin på tynt porøst papir. I en 

fotnote presiseres det at 18c er trykt sent i 1875 og finnes stemplet kun etter 

1875. 

Problemet med 18c er å bestemme hva som er en brunlig karmin farge. Jeg 

har i årenes løp forespurt meg hos flere frimerkehandlere om de kan skaffe 

meg et NK18c, men svaret har vært negativt. «Jeg risikerer ikke mitt gode 

navn og rykte og selger et merke som 18c», var det en som svarte meg.  

Som samler av norske frimerker har jeg fulgt med i auksjonslistene for å se 

om 18c har dukket opp, og i siste auksjon fra Skanfil var 18c satt opp med en 

kortattest fra finn Aune. Se illustrasjon. 

 

 

 

 

Som autorisert attestatør fra Norsk Filatlistforbund så regner jeg en attest fra 

Aune som en sikker indikator på hvordan brunlig karmin 18c skal se ut. 
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Alle som beskjeftiger seg med fargenyanser, vet jo hvordan papir og farger 

endres gjennom år og hvordan dagens og kvelden lys, lampelys og sollys, eget 

syn og ikke minst egne forutinntatte ønsker påvirker hva en ser. 

Brunkarmin 18c er fra en sen trykning fra 1875 og med et papir som er tynt 

og porøst. Det betyr at skal vi skille ut 18c så er det lurt å begynne med 

stempelavtrykk, deretter papir og til slutt se på farge. 

Stempeldato bør være fra 1876 eller senere og papiret skal være tynt og 

porøst. Problemet blir naturligvis å skille ut brunlig karmin som fargenyanse. 

 

Avbildningen med tre merker merket 18a – b er alle stemplet i 1874 og må 

derfor være 18a eller 18b. Jeg antar de alle er 18a da papiret er porøst, grålig. 

Merket som står under i ensomhet har stående vannmerke og er derfor 18b. 

(Merket er absolutt samlerverdig for meg da stående vannmerke 

kompenserer for dårlige tagger på venstre side.) 

 

Den andre avbildningen viser to enkeltmerker og et par som alle er stemplet i 

1877 – altså ett av kriteria for å være nr. 18c.  

 

 

Paret er imidlertid et 18b på grunn av papiret som er litt kraftigere/tykkere 

gullig og ikke tynt og porøst. 

De to enkeltmerka hvor det ene er stemplet Mosjøen 1877 og det andre er 

stemplet Hof i (Solør) 1877 kan begge være 18c. Stemplingen passer og 

papirtypen passer da det er tynt og porøst.  Problemet er naturligvis å skille 

ut fargenyansen brunlig karmin. I mine øyne synes merket som er stemplet 

Hof i (Solør) å ligne fargen som vi ser på attesten fra Finn Aune, men vi bør ha 

attesten og merket som ligger ved når vi sammenligner. En fargekopi fra 

nettet er ikke godt nok som sammenligningsgrunnlag.  

Min konklusjon er at jeg har både tre skilling posthorn 18a og 18b i samlinga 

mi, men 18c er av en mer tvilsom karakter.   

En kort kommentar om kvalitet til slutt: Vi forsøker alle å samle frimerker 

som er pent stempla, velsentrerte, hele, rene og med alle tagger intakt. Når 

vi driver og setter opp typer, vannmerker, farger, trykninger og andre 

spesialiteter, så er det ikke alltid like lett å holde på slike kvalitetskrav. Du ser 

fra mine illustrasjoner at både merket stemplet Hof i (Solør) og merket med 

stående vannmerke har taggemangler og av den grunn blir mindreverdige. 

Men så var de interessante i en annen sammenheng da…. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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MØTER / ARRANGEMENT: 

 

Medlemsmøter: 07.02. Phillip von Ferrary – Verdens største  

    frimerkesamler (v/Arve Hoel) 

   21.02. Queen Elizabeth II – Machine-utgavene  

    (v/Ståle Furnes) 

     07.03.  Alle tar med ei samling og viser fram 

   21.03.  Island (v/Leif-Otto Engelberg) 

   04.04.  Åland (v/Agnar Aase) 

   18.04.  Resteauksjon 

   02.05.  Heftemerker NK 76 (v/Patrick Young) 

   22.08.  05.09.  19.09.  03.10.  17.10.  31.10.  14.11. 

   28.11.  12.12. 

Postkortklubben:   14.03.  Ålesund : Bybrannen og gjenoppbyggingen 

    berettet på postkort (v/Oddvar Jan Melsæter) 

    Lars Muribø møter med deler av sitt varelager 

   25.04. Hovedinnlegg ikke bestemt 

    Lars Muribø møter med deler av sitt varelager 

   26.09.  07.11. 

Studiekvelder:  14.02. Om å lage ei hjemmeside (v/Odd Arne Krüger)   

   10.10 

Auksjoner:   14.04.   

   27.10. 

Styremøter:  28.02.  23.05. 

   15.08.  24.10.  05.12. 

Auksjonskomiteen: 31.01.   

   29.08.   

Hareidmessa:  17. -18.03. 

Frimerkets Dag: 06.10.  

 

VI KLIPPER / TIL Orientering: 
 

Nordisk Filateli 8/2017 

Postnord säljer feltryck och gravyrplattor! 

…………………………………… 

Filatelisten 8/2017 

All världens frimärksländer: SYRIEN 

Ryska frimärken använda i Finland 

…………………………………… 

TFKnytt 2/2017 
Klubbens 90 års jubileum 

………………………………….. 

 

 

 

 

Møtefolderen  

Vi trykker opp 100 eksemplar av møtefolderen. Denne er ment å deles ut til 

de vi møter på våre eksterne arrangement og andre som vil ha kontakt med 

klubben. Folderen sendes også i posten til de (få) av klubbens medlemmer 

som vi ikke når med mail.  

Henvend deg til leder om du vil ha et eksemplar av folderen. 

………………………………… 
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POSTKORTKLUBBEN 

MØTER / ARRANGEMENT: 

 14.03.  Ålesund : Bybrannen og gjenoppbyggingen 

   berettet på postkort (v/Oddvar Jan Melsæter) 

  Lars Muribø møter med deler av sitt varelager 

 25.04. Hovedinnlegg ikke bestemt 

  Lars Muribø møter med deler av sitt varelager 

 26.09.  

 07.11. 

……………………………… 

Postkortklubben har satt av to onsdager denne våren.  

Det første møtet blir onsdag 14.3 og det andre møtet blir onsdag 25.4. 

Lars Muribø kommer utover med deler av sitt varelager begge disse dagene 

og du kan gjerne kontakte han på telefon eller mail om du har spesielle 

ønsker. 

Programmet den 14.3 blir ved Oddvar Jan Melsæter. Oddvar Jan skal 

presentere deler av sin samling postkort fra Ålesund før og etter bybrannene.  

Denne onsdagen forteller han om brannen og gjenoppbygginga sett gjennom 

postkort. Oddvar Jan hadde forrige halvår et foredrag om Ålesund før 

bybrannen sett gjennom postkort så onsdag 14.3 kan du se på som en 

fortsettelse av den første delen. 

Programmet  onsdag 25.4 er ikke bestemt, men vi planlegger et emne som vil 

fange interessen til alle som samler postkort. 

 

 

 

Hareidmessa 17.3 og 18.3 i Hareidhallen  

Klubben deltar på Hareidmessa med en stand både lørdag og søndag. Dette 

er ei messe for samlere, hobbyfolk og brukskunstnere av ulike slag. Klubben 

vil profilere samling av frimerker og postkort og vi tar med produkt fra 

klubbens varelager som kan selges. Det er også anledning til å ta med egne 

frimerker og postkort som du kan legge fram for salg. 

Arrangementet annonseres i lokale aviser på Søre Sunnmøre og i Nytt i Uka. 

Vi trenger frivillige deltakere som kan hjelpe til på klubbens stand. Ta kontakt 

med klubbens leder om du vil hjelpe til på vår stand.    

……………………………  
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BORGUND KIRKE I FEIL FYLKE. 

For ei tid siden kom jeg i ei auksjonsliste over et kort som angivelig viste 

"Borgund kirke - Nordfjord". Dette stussa jeg over, for Borgund stavkirke 

ligger riktignok i sørfylket, men ikke i Nordfjord!  

 

 

 

En titt på illustrasjonen bekrefta at denne kirka ikke lå i Nordfjord, men på 

Sunnmøre. Ettersom jeg regner med at kortet stort sett er blitt solgt på våre 

kanter, er det neppe noen nyhet for medlemmer av Postkortklubben. Men 

det er jo et ganske vakkert "håndkoloreret" kort, og fortjener dermed kanskje 

en plass i "menighetsbladet" vårt. Kortet er ubrukt, og jeg går ut fra at det er 

produsert en gang i nærheten av forrige hundreårsskifte. 

E. R. 

……………………………….. 

 

Postkort tilgjengelig i klubbens varelager: Diverse Ålesund-motiv 

 

 

Ta kontakt med klubbens kasserer: Terje Waksvik. 
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HVILKET TYSK MONUMENT ER (VAR?) DETTE? 

Et ubrukt postkort som dukka opp fra mine gjemmer, har linjert bakside for adresse, 

men ingen opplysninger om opprinnelse og alder. Ikke usannsynlig kan det være et 

privatfoto, men det er like mulig at kortfotografen bare har plassert den noe blasert 

utseende speidergutten der for å vise dimensjonene på hovedmotivet - den antikke 

krigeren bak han.  

 

Jeg søkte på nettet etter det digre Hermanns-monumentet i Tyskland (21.100 

treff...), men det stemte absolutt ikke med mitt bilde. Men at det er et motiv fra 

"Tysklands ærerike fortid", er likevel trolig. Jeg går ut fra at monumentet 

sannsynligvis er satt opp ut på 1800-tallet, i forbindelse med oppblomstrende 

nasjonalisme etter Napoleonskrigene og med Tysklands samling. Det virker for meg 

som noe også nazistene seinere ville ha satt pris på.  

Om det fortsatt eksisterer, kan vi naturligvis ikke vite. Men jeg vil være takknemlig 

om noen av FilateliNytts lesere finner ut av det og kan gi tilbakemelding om 

bakgrunnen for minnesmerket. 

Egil Røssaak 

……………………………………….. 
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Med hilsen fra Aalesund eller 

Gruss Aus - kort fra Ålesund 

 Gruss Aus betyr jo som vi vet Hilsen fra, og det var teksten på slike kort som 

opprinnelig ble produsert i Tyskland på slutten av 1800 – tallet. Hilsen fra – 

kort ble svært populære og ble gitt ut i mange europeiske land.  

Ifølge litteraturen var Hilsen fra – korta ofte tegna, men det tror jeg gjelder 

kort fra rundt århundreskiftet. Fra åra etter 1900 er det en mengde 

fotografiske kort påtrykt «Med hilsen fra», men da er vi over i en litt annen 

kategori enn Gruss Aus – kort. 

I Norge er det gitt ut Hilsen fra – kort fra mange byer, og de tegna korta fra 

århundreskiftet er et populært samlerområde.  

I min samling har jeg slike tegna Hilsen fra – kort både fra Kristiansund, 

Molde, Ålesund og Geiranger, men vi finner de kanskje fra andre steder i 

fylket også. 

Her vil jeg vise to Gruss Aus – kort som jeg har fra Ålesund. Begge korta er 

tegna, begge er i farger, begge er todelte og begge er gitt ut av forleggere 

med stor produksjon av postkort.  Vi merker oss også at det er avsatt plass til 

å skrive en hilsen på framsida da det i den første perioden ikke var tillatt å 

skrive på adressesida av kortet. 

………………………………… 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 

 

 

 

Kortet som du ser er gitt ut av M.B.Rønneberg, er stempla i Aalesund 

19.6.1901. Motivet er trehusbebyggelsen i Ålesund i panorama sett fra 

byfjellet med parken i forgrunnen til venstre og Einarvika og Skaret i 

forgrunnen  til høyre.  

Einarvika var et gårdsbruk i gamle Ålesund og vi ser på kortet at det er store, 

grønne areal i området som i dag omfatter Einarvika og Skaret. Perspektivet 

synes riktig med Sukkertoppen i bakgrunnen til venstre og Godøya i 

bakgrunnen til høyre.  

Til høyre på kortet er felt inn et bilde fra Nørvasundet. Den første broa over 

Nørvasundet ble anlagt i 1838 og den nye kom i 1892. Når jeg sammenligner 

kortet med fotografiske bilder av nybroa fra 1892 så tror jeg Rønnebergkortet 

viser broa fra 1838, men det blir bare en antagelse. 
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Det andre kortet er gitt ut av Alb. Gjørtz Boghandel  som i sin forretning 

hadde et stort laget med postkort. (I parentes kan vi bemerke at Gjørtz 

bokhandel hadde et stort lager med postkort i kjelleren, men alt ble sendt til 

destruksjon/forbrenning da huset ble solgt og eiendommen ble ombygd til en 

del av Ålesund Storsenter). 

Kortet her er ubrukt, men vi ser nok en gang at det trehusbebyggelsen i 

Ålesund som er tegnet. Ikke fullt så presist og detaljer som kortet fra 

Rønneberg, men umiskjennelig Ålesund før brannen. Her er det havna på 

nordsida som er innfelt på høyre sida. 

Det tredje kortet som jeg viser, er fotografisk og påtrykt «Hilsen fra det nye 

Aalesund» og faller utenfor Gruss Aus – korta som er nevnt over. Kortet er 

datert og stemplet 18.4.1905 og er et flott bevis på den raske 

gjenoppbygginga av byen. Gjenoppbygginga var i full gang fra høsten 1904 og 

i 1907 framsto Ålesund som gjenreist. 

 

 

Fotografen står på toppen av Rådstugata og ser nedover mot Parkgata. Husa i 

Rådstugata er under oppføring og en holder på å legge tak på noen av de.  I 

Parkgata ser vi at flere av husa har kommet under tak, men gatene (eller 

kanskje det er lekeplassen i parken?) virker fortsatt oppgravd.  Legg også 

merke til barakkene eller de midlertidige trehusa som er satt opp i parken til 

venstre i kortet. Menneska i bildet skimtes som svarte skygger. 

Men hvorfor flagges det fra flere av hustaka?  

Er det noe storfint besøk som markeres (Keiser Vilhelm besøkte Ålesund 

sommeren 1904), eller er det en nasjonal markering? Kanskje det var 

markering av kranselag? 

Det finnes sikkert et svar for den som graver litt dypere. 

Det er mye historie i et gammelt kort. 

arve.johan.hoel@gmail.com  
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MENINGSYTRINGER: 

Det inviteres til meningsytringer / kommentarer fra leserne. 
Redaksjonen fraskriver seg ansvar for det som her kommer til uttrykk. 
……………………… 

ATTESTATØRER 

 

Jeg samler kun norske frimerker. Som alle har erfart er det flere eldre utgaver 

som det er svært vanskelig å skille fra hverandre. Det kan være problematisk 

å finne vannmerke der prisen varierer sterkt for stående og liggende 

vannmerke. Eks: NKat. 38 yX der liggende vannmerke er oppgitt pris kr 2.300. 

- i katalogen fra 2012.  38yY med stående vannmerke er priset til kr10.000. -  

NKat. 42 er enda vanskeligere. For her er det heller ikke lett å finne 

vannmerket.  42 I bX med liggende vannmerke er priset til kr 10.-  mens 

stående vannmerke 42 I bY er priset til kr 1.800. - . Den sistnevnte pris i 

katalogen er dessuten helt «underpriset». Dette merke har for kort tid siden 

være solgt på 2 auksjoner, og har blitt betalt med mellom kr 8.000. - til 9.000. 

- inklusive salær på inntil 20%. 

Når det gjelder farvenyanser og papirforskjeller viser jeg til Nkat. 53 plate II. 

lillaaktig rød. bX på Mo I papir med vannmerke II er priset til kr 1000.-. Mo2 

papir med vannmerke III er priset til kr. 25.-. 

Når man sitter med få merker og ikke er kyndig nok, er det vanskelig å ta 

stilling til hvor dette merket hører hjemme. Jeg har vært på leiting etter disse 

frimerkene i mange år og har sendt inn bud hos forskjellige auksjonsfirmaer. 

Har fått tilslag, men dette har ikke vært en sikkerhet for meg at jeg har fått 

de vanskelige frimerkene. Derfor har jeg alltid sendt og betalt ekstra for 

attest hos en autorisert ekspert. Jeg har attester fra F.C.Moldenhauer jr., 

Hans J. Enger, Finn Aune og Geir Flatheim. Den sistnevnte kunne den gang 

bare gi attest for 20mm utgavene. De merker jeg har attest fra han var 

merker fra 20 mm. utgavene. I dag har han autorisasjon for alle norske 

frimerker. De som er autorisert attestatør for norske frimerke må etter det 

jeg forstår være godkjent av Filateliforbundet hvor det skal være strenge krav 

for å få godkjenning. Jeg mener at de som kan gi attester burde være flinkere 

til å fortelle oss samlere gjerne gjennom NFT -vårt tidsskrift- om sin tjeneste.  

I siste Skanfil auksjonskatalog nr. 201 ser jeg at også at Caspar Moldenhauer 

har gitt attester på norske frimerker. Jeg undrer meg om han bare gir attester 

for begrenset område av norske frimerker slik som Geir Flatheim tidligere 

gjorde, eller har han autorisasjon for alle norske frimerker?  

Det er dessverre i dag mange forfalskninger også på norske frimerker og 

skjulte mangler som en attestatør godkjent av vårt forbund kan oppdage. Å få 

en attest er derfor en stor trygghet for oss amatører. 

Ålesund primo januar 2018 

Jens-Petter Grebstad  

…………………………………. 

 

 

 

 

 

Stoff / innlegg til MAI-nummeret MÅ redaktør ha 

tilgjengelig senest 30.04. 
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG  (IKKE pdf))  vennligst hver for seg 

– det  letter redigeringen. Marker i teksten hvor illustrasjonen skal settes inn. 
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LUX-stempel  …  ? 

Jeg husker at da jeg begynte å samle frimerker som guttunge på 50 tallet likte vi 

frimerker som var store, hadde flotte farger, eller merkelig fasong.  De trekantede 

var mye bedre enn de vanlig med fire kanter- og de ustemplede var mye bedre enn 

stemplede. De var også letter å håndtere - de kunne limes rett inn i albumet. 

Skulle vi ha stemplede, så husker jeg at Haakon Holmsen - formann og politimester 

-  fortalte at på stemplede merker skulle stempelet plasser nede i det ene hjørnet 

slik at billedmotivet ikke ble beskjemmet av noe sort blekk.  

 

 Jeg antar at det var slik merker skulle avstemples - med unntak av frimerker som 

ikke lengre  var gyldige.  For Norske frimerker så gjaldt det feks Maud og Kong 

Haakonmerker fra før krigen.  De var gjort ugyldige av Nazimyndighetene.  De gav 

også ut frimerker i løpet av krigen, og da krigen var over, var det de som ble 

ugyldige.  Alle slike merker måtte måtte stemples innen en bestemt periode for å 

oppnå riktig pris.  Etterhvert ble kvaliteten av stemplede frimerker endret.  Såkalt 

normalkvalitet, dvs hvor man kunne se dato og sted gav normal pris, men var man så 

heldig at stempelet satt på en bestemt måte ville man kinne oppnå luxus pris - og 

den har jeg sett i mange tilfeller kunne være meget høg.  Mange forhold spilte inn. 

Så etterhvert oppstår det som jeg føler er problematisk - stempling av frimerker av 

rene kommersielle hensyn.    Jeg har overhode ingen problemer med samling av 

stempler- kan faktisk virke veldig artig og spennende.  Jeg skjønner også at man kan 

samle stemplede merker hvor man ønsker fremvise både et pent merke som har 

vært brukt i postal gang - men jeg skjønner overhode ikke der hvor stempling er 

brukt for å øke prisen på et frimerke - helt bevisst. Frimerkene har aldri vært brukt 

postalt.   

 

Der hvor gummi er borte, kan man mistenke dette for å være gjort med hensikt.  I 

mange tilfeller står gummi fremdeles på i original stand - og de har stempel som at 

de skal være brukt postalt.  Det er ikke hvilket som helst stempel - nei et perfekt 

plassert nøyaktig på midten av merket - og gjerne også fra et "sjeldent" 

sted.  Plutselig stiger prisen prisen på et helt ordinært frimerke kraftig i været.   
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Som vi alle vet - det er rett å påpeke at frimerker er manipulert på en eller annen 

måte - deriblant gjennom avstempling.  Eksperter gjør dette og man får attester som 

dokumentasjon.  Jeg liker ikke utvikling med stempling - føler at noe er galt.  Jeg vil 

ikke si at det er fusk og fanteri, men unnlater å samle på slike frimerker.    Jeg vil mye 

heller ha et merke som er "ekte stempet" enn et manipulert.   

                 

Så når er et merke manipulert av kommersielle hensyn, og når er det helt 

ok?  Dessverre så har jeg ikke annet svar enn at stemplede merker med  gummi 

hører ikke hjemme i annet enn en stempelsamling. For å unngå alt dette som 

"irriterer" meg, så samler jeg i utgangspunktet bare på ustemplede merker.  Da føler 

jeg meg sikker og har glede ved frimerkesamling. 

Kåre Flatmark 

 

HVA ER DETTE ? 
Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ? 

1/2018 

Her kunne ditt spørsmål stått ! 

 

ANNONSER MEDLEMMER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

Manus må foreligge senest 31/1  30/4  31/8  30/11. 

………………………………….. 

1/2018 

Har en hel del REKLAMEKORT  (lokale og nasjonale). 

Interesse ? 

leifoe@broadpark.no 

………………………………… 

2/2018 

Her kunne din annonse stått ! 

……………………….. 

Klubbens varelager: 

Se www.aalesundfilatelistklubb.no  : mer/salgsobjekter  

mailto:leifoe@broadpark.no
http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
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