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__________________________________________________________________ 

 
                              Nr 1    -    2019   -    33. årgang   -   06.02.2019 

_________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

Så er vi over i et nytt kallenderår. Årsmøte er avviklet og tillitsverv er i 

hovedsak besatt  -  og det innebærer at teknisk redaktør fortsetter i sitt 

verv assistert av et redaksjonsutvalg – se siste side i dette blad.  

Vi vil fortsatt bestrebe oss på å innhente og viderebringe interessant stoff 

innen filateli / frimerker og postkort  -  og ønsker medvirkning fra 

medlemmene!  Det må ikke nødvendigvis være høytflyvende / 

detaljspekkede artikler   ..  også jordnære / «hverdagslige» omtaler / 

meningsytringer kan være godt lesestoff og gi ideer til / utvide 

«horisonten» hos noen av bladets lesere! 

Selvfølgelig tar vi gjerne imot også «studie-artikler»! 

Så altså stoff både til filatelister, frimerkesamlere og postkortsamlere! 

Og vi oppfordrer medlemmene til å nyttiggjøre seg spaltene for «Hva er 

dette?»  og «Annonser» på nest siste side. 

Redaksjonen  imøteser gjerne kommentarer og forslag til innhold i klubb-

bladet. 

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne 

Velkommen til nytt klubbår 2019. 

I skrivende stund har styret ikke lagt program for vårens møter, men 

tradisjonen tro blir det en sesong med variert og god møteinnhold og 

møteprogram. 

Hovedmålet med programpostene er hele tiden å gi nye innspill til hvordan 

du kan drive hobbyen din. Enten du samler etter katalog eller samler etter 

din egen modell, så skal det være noe å hente på møtet. Har du et ønske 

om tema, så hører vi gjerne fra deg. Har du selv et bidrag, så vil vi absolutt 

høre fra deg. 

Jeg har inntrykk av at det er en del i klubben som har avsluttet samlingen av 

nyere norske merker på ett eller annet tidspunkt rundt år 2000, men 

samtidig er det flere (?) som samler Norge også etter år 2000. Jeg prøver å 

følge opp med min egen samling selv om en del merker er vanskelige eller 

rett og slett umulige å få tak i på vanlig post. Det er mange spesialiteter på 

de nye norske merkene, og noen tror jeg blir rett så vanskelige å finne når vi 

se på opplagstalla og hvor mange brev som sendes i posten. Spesielt de 

ulike papirtypene kan være vanskelig å bestemme. Noen sier at de samler 

kun det de ser med egne øyne og at ulike papirtyper derfor er 
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uinteressante, andre vil ha med «alt» og bruker litt mer tid på å skille 

mellom merka.  

Vi samlere er forskjellige også på det feltet. 

Vi har hatt noen kvelder om ulike papirtyper på norske frimerker, og 

klubben har medlemmer med god kunnskap og god formidlingsevne om 

dette temaet.  

Er det behov for eller ønske om flere spesialiserte tema om norske 

frimerker?  Kanskje et tema som er for spesielt til et vanlig klubbmøte, men 

som vil passe godt inn på en studiekveld? 

 Da hører vi fra deg.  

Frimerkesamling handler også om lokalhistorie. I siste utgave av årboka for 

frimerker var det hele to artikler om posten i Skodje og fjordene rundt. 

Dette er artikler Øyvind Midtlid hadde skrevet i årboka til lokalhistorielaget 

på Skodje, men som absolutt er leseverdige både for lokalhistorikere og 

frimerkesamlere. Det er flere lokalhistoriske årbøker som blir gitt ut i Møre 

og Romsdal, og du finner mange artikler om posthistoriske emner om du 

blar gjennom årgangene som ligger på folkebiblioteket i Ålesund. 

For å avslutte på samme sted som jeg begynte:  

Hovedmålet med klubbmøta og programpostene er å gi innspill og 

inspirasjon til hvordan du kan drive hobbyen din. Det er derfor fint om du 

tar med et album, ei innstikkbok eller noen ark som du holder på å sette 

opp og viser fram til de som sitter rundt deg. Det er alltid hyggelig å snakke 

om det du selv holder på med, og det er alltid nyttig og kjekt for oss andre å 

se hva du holder på med.  

Vel møtt til klubbmøta våren 2019. 

Arve Hoel 
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:  

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
  
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   6/2018 
 Filatelisten   Svensk   8/2018  
 NFT    Norsk   8/2018 1/2019 
 Nordisk Filateli   Svensk     
       
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  4/2018  

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration»   
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  1/19 
Molde F.k.   Moldefilatelistene   
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten     

 Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    

 Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka    

 Norsk Skipsp,h, Forening  Postlugaren  4/2018 

     Særtrykk    nr 8 

 Oslo F.k.    INFO     

 Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 74 / des. 2018 

 Sentrum Filatelistklubb  FrimerkeForum   

 Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   

 Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt   2/2018 

………………………………………………… 

 

 

VI KLIPPER / Til orientering: 
…………………….. 

Den blaa Løve 4/2018: 

Møteprogram 2019 

Gjer eit nummer av det!!!  (Om innføringen av postnummer i 1968) 

PUM (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) 

…………………….. 

TFK-Nytt 2/2018: 

Møteprogram 2019 

Postnummer og maskinell postsortering 

……………………… 

Norsk Skipsp.h. Forening / Særtrykk nr 8: 

Oppdateringer  «Norsk Skipspoststempler» 

………………………… 

Samling om Postkortet nr 74 / desember 2018: 

Ottmar Zieher – frimerkekort 

Frimerkespråk og andre «språk» 

Norske motiver utg. av T.Eismann, Tyskland 

Norske postkort (bok) – Nutta Haraldsen 

Damms kort 

O.Werner – registreringer 1905 

…………………………. 

DFT 6/2018 

Det tyske Rige 1.1.1941 – 8.5.1945 

Flyvende post 

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

Filatelisten 8/2018 

Brevmärken 

Förenta Nationernas frimärken 

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

motiv-SAMLEREN 

Fly som motiv på norske frimerker. 

LOE 
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

Referat fra ekstraordinært årsmøte  / julemøte 12.12.18 

Ekstraordinært årsmøte. 17 medlemmer tilstede. Sak 1: Fastsettelse av kontingent 

for 2019. Forslag fra styre: Hovedmedlem A inklusiv NFT 450.- B medlem uten NFT 

150.- Dette er det samme som for året 2018. Forfall før nyttår 2018 til konto 3900 

32 07424. Vedtak: enstemmig vedtatt. 

Lagsmøte. Agnar Aase fortalte om norske julefrimerker i hefter fra 1982 til 2000. 

Det ble tradisjonelt serverte julemanna og rødbrus. 

J-P G 

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

Referat fra medlemsmøte 16.01.19 

Arve Hoel tok ordet. Det gjelder å sette opp en interessant program for 

vårterminen. Et innlegg på hvert møte. I slike sammenhenger ser noen vekk og 

bort. Andre melder seg «frivillig» i større eller mindre grad. Den 13/2 blir det 

foredrag ved Patrick Young om ny filatelistisk litteratur. 10/4 skal Leif-Otto 

Engelberg holde foredrag om Sveits. 24/4 skal Fritz og Odd Krüger snakke om et 

valgfritt emne om Tyskland. Ole Grebstad vil holde et foredrag om Spansk militær 

sensur i perioden 1936 – 1945. 

Leif-Otto Engelberg stilte spørsmål om det bør arrangeres en frimerkeskole? Hvor 

avansert bør denne da bli? Hvilke emner bør tas opp? Dette blir en nøtt å knekke 

for det nye styret.  

Det ble ellers informert om at Aalesund Filatelistklubb sine møter kan legges inn i 

kulturkalenderen til Ålesund Kommune. 

Ole Grebstad    

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

 

 
 
Avkortet Referat fra Årsmøte / Medlemsmøte 30.01.2019 
 
14 medlemmer tilstede. 
"Avtroppende" klubbleder Arve Hoel åpnet møtet presis kl. 19:00 og 
refererte innledningsvis innkommet post samt orienterte om noen aktuelle 
saker, bl.a. nytt fra Forbundet 
for så straks å gå over til innkalt Årsmøte. 
Som møteleder og referent ble valgt hhv Agnar Aase og Ole Grebstad. 
Innkalling godkjent og 2 medlemmer valgt til underskrift av protokoll. 
Årsberetning fra styret og særmeldinger fra ulike funksjoner ble opplest og 
godkjent. 
Regnskap ble framlagt med et underskudd etter nedskriving / nullstilling av 
eiendeler / varelager - heretter kontantregnskap. 
Revisor hadde funnet resultatregnskap og balanse i orden - og regnskapet 
ble vedtatt godkjent. 
Kontingent for 2019 var allerede besluttet i ekstraordinært årsmøte 
12.12.18. 
Mindre justering i lovtekst - oppdaterte lover utsendes til medlemmene 
som vedlegg til første medlemsmøte-invitasjon. 
Valgkomiteen la fram forslag til tillitsvalgte -  se siste side i Filateli-Nytt 
1/2019   (dette bladet !).    
Årsmøtet avsluttet  - med bløtkake og kaffe / mineralvann 
...  og vi fortsatte med vanlig medlemsmøte / sosialt samvær. 
 
Årsmøtepapirer vil kunne være tilgjengelig for medlemmene ved 
henvendelse til gjenvalgt klubbleder Arve Hoel. 
 
LOE 
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.......    

MØTER / ARRANGEMENT 2019: 

 

16.01.     Medlemsmøte 

23.01.     Auksjonskomiteen 

30.01.     Årsmøte  og etterfølgende Medlemsmøte 

13.02.     Medlemsmøte / Young: Ny litteratur i biblioteket  

20.02.     Postkortklubben / O.Strømme: Fingals humorkort 

                Muribø m/ varelager 

27.02.     Medlemsmøte / Muribø m/ varelager 

03.03.     Frist for innlevering liste over objekt som ønskes solgt 

                på auksjonen 23.03. 

13.03.     Medlemsmøte / Oddvar Jan Melsæter:  

  Premiert samling «En hyllest til Johan Gutenberg» 

20.03.     Postkortklubben / Postkort fra en reise i Tyskland v/O.J.Melsæter 

                Muribø m/ varelager 

23.03.     Auksjon 

27.03.     Medlemsmøte / Rest-auksjon 

03.04.     Studiekveld 

10.04.     Medlemsmøte / Engelberg : Sveits 

24.04.     Medlemsmøte / Fritz Krüger: Tyskland  

08.05.     Medlemsmøte 

21.08.     Medlemsmøte 

04.09.     Medlemsmøte 

18.09.     Medlemsmøte 

02.10.     Medlemsmøte 

16.10.     Medlemsmøte 

30.10.     Medlemsmøte 

13.11.     Medlemsmøte 

27.11.     Medlemsmøte 

11.12.     Ekstraordinært årsmøte og etterfølgende Medlemsmøte            
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg  

 

Det er allerede kommet inn noen utvalgshefter som vil bli framlagt på 

medlemsmøtene utover våren  ...  med mulighet for medlemmene til å låne med 

seg heftene hjem for vurdering av objekt opp mot det som allerede finnes i egne 

album 

..  og flere hefter er på gang inn  -   så MØT OPP og gjør dine funn ! 

Med fornuftige priser vil også nye innleverere kunne få avsetning på sine objekt. 

Innleverere oppfordres til å se på vår hjemmeside:   

 www.aalesundfilatelistklubb.no  

og ta kontakt med bytteleder   (se siste side i dette blad)  før innsending. 

Medlemmene oppfordres til å melde inn til bytteleder hvilke områder man ønsker 

utvalg fra  -  så skal slike ønsker søkes oppfylt. 

Har du mankolister / ønskelister, så nyttiggjør deg muligheten til å sette disse inn i 

Ringpermen / ØNSKER  og har du objekt å tilby, så sett listen inn i Ringperm / 

TILBYR  -  Ringpermene settes fram på medlemsmøtene. 

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

Du samler kanskje Danmark ...? 

 

AUKSJONSLEDER:        Helge Steffensen 

 
Auksjonskomiteen minner om vårens klubbauksjon som arrangeres lørdag 
den 23. mars. Auksjonen holdes i IOGT’s lokale som tidligere. Der er 
allerede kommet inn mange spennende objekt for salg, men vi trenger 
fremdeles flere objekt til auksjonen. Objekter som ønskes solgt kan 
innleveres på klubbmøtene fremover – senest på medlemsmøte 27. 
februar. Siste frist for oversendelse av beskrivelse av objekter som ønskes 
medtatt på auksjonslisten er satt til søndag 3 mars.   
………………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMAREKLAME MED VEDLAGT FRIMERKEGAVE 

I eldre frimerkesamlinger kan det dukke opp forskjellige spesialiteter eller 

rariteter.  Det er jo så mye vi samlere tar vare på.  Jeg husker ikke om denne 

franske frimerkereklamen kommer fra min far Olav Røssaaks samling (han var født 

i 1905, og var medlem av klubben på 1950-tallet), eller om den er fra en annen 

kilde, men frimerke og portomerke er i alle fall ikke av ny dato. 

 

E.R.   

http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
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Frimerkesamler – Filatelist 

 

På slutten av 50 tallet – i en alder av 14-15 år var jeg som mange andre på 

min alder ivrige frimerkesamler.    Det ble mest til at vi hadde frimerker  

liggende i små poser, men gjerne sortert etter land. Vi hadde etter min 

mening tatt de første små skritt fra å være frimerkesamler i retning av å bli 

filatelist. 

I utgangspunktet er det ikke tvil om at frimerkesamler og filatelist  har 

nærmest den samme betydning.   Kanskje kan man si at man kan ikke være 

filatelist uten å være frimerkesamler, men det er godt mulig å være 

frimerkesamler uten å være filatelist. 

 

Kan forskjellen ligge i hvordan man oppbevarer og lagrer frimerkene? Kan 

forskjellen ligge i hvordan man klassifiserer frimerkene? 

På et eller annet tidspunkt skaffer man seg et album eller en innstikksbok.  

Man må også tenke på hvilke frimerker man skal samle.  Her er mangt fra 

rene landssamlinger til temasamling, stempel eller papirsamlinger. .   

Ved samling av enkelt eller flere land, er man i utgangspunktet bundet av 

merkene de enkelte land har gitt ut .  Ved slike rene landssamlinger  må man  

ha en katalog for dette/disse landene. 

 

Ved temasamling bestemmer man selv hvordan man ønsker samlingen.    Her 

er det nesten så mange områder som det er sandkorn på jorden.  Men igjen – 

jeg tenker meg at skal en frimerkesamler også her være filatelist, så må 

temaene presenteres.  Konvoluttoppbevaring er ikke tilfredsstillende. 

 

Jeg husker at den første album jeg fikk var  «Hele verden».  Husker ikke 

hvem som produserte den, men for en gutfante på ca 12 år var den 

spennende.   

 

 

Det var nok ikke hele verden, men mange land var der.  Landene som  var 

med hadde  enkelte merker avbildet,- som et fortrykk.  

 

 
 

Det var disse merkene det var viktig  å få tak i .  Disse albumene hadde små 

ruter med plass til en del merker fra landet..  Det var spennende å bruke et 

slikt album.  Man kjøpte seg frimerkehenglser – både for stemplede og 

ustemplede merker, og så kjøpte vi en spennende startpakke for samlere. Der 

var frimerker, innstiksbok , skål for vannmerke, frimerkelupe  og ikke minst 

frimerke-pinsett - det viktigste redskap for en filatelist. 

 

                          
 

Det er nok bruk av slike redskaper samt katalog som er den viktigste 

overgang fra frimerkesamler til filatelist. 
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Frimerker kunne vi kjøpe eller få gratis.  Skrev man til en frimerkeforretning 

fikk man ofte tilsendt en gratis pakke med noen få hundre merker.  Merkene 

var ofte fra land vi ikke hadde hørt om og på språk vi ikke skjønte.  Merkene 

hadde nok ingen økonomisk verdi, men det var spennende å kunne fylle opp 

det lille albumet vi hadde. 

 

Husker at i gata her på Fjelltun holdt alle guttene på med frimerker på dette 

planet.  Det vart bytting av frimerker en masse.  Tenk en dag hadde jeg fått 

byttet til meg 2 tre-kantede frimerker fra San Marino fra OL – de var sjeldne 

de. - Trodde vi.  Men den økonomiske verdi spilte ingen rolle.  Hensikten var 

å fylle vårt lille album.   

 

 
 

På et eller annet tidspunkt hørte jeg om noe som het Ålesund Filatelistklubb 

og begynte å gå der.  Traff der likesinnede og fikk bla vite at en filatelist var 

en som samlet på frimerker.  Men jeg ser nå at jeg tok steget fra å være 

frimerkesamler til filatelist. 

 

Der fikk vi ganske snart vite at man måtte ha en katalog over frimerkene 

man samlet på.  Etter min mening hadde vi nå forlatt samle-stadiet og 

kommet over på filatelistadiet. 

Vi lærte om tagging, vannmerke, stempel, førstedagsstempel m.v.  Jeg syntes 

det var spennende å lære navn på land på landets eget språk, f.eks Magyar  

(Ungarn).  Bøhmen & Mahren var særdeles spennende, og før jeg lærte å 

bruke  AFA katalogen, hadde jeg et frimerke som var verd mange tusener av 

kroner på 50 tallet.!!!! 

 

 

Til begynne med ble alle mulig merker satt inn i det opprinnelig album, men 

det gikk ikke lang tid før samle-område ble begrenset.  For min del ble det 

Norge, Finland og England, og det var vel nå jeg kunne begynne å kalle meg 

en form for  filatelist.  Det var så mangt å ta hensyn til, og ikke minst måtte 

jeg lære meg å bruke AFA katalogen.   Nummerering,, forskjellig typer 

frimerker, off. sak på forskjellige språk, luftpost, tagging.   

Etterhvert begynte man å huske f.eks nummerering, både i AFA, Facit og 

NK.    Man lærte om generelle kataloger, og man lærte om spesielle.  

Bestemte man seg for å samle Norge, måtte man lære om de mange 

forskjellig posthornmerkene. 

 

Slike samling er ofte bundet etter oppsett fra produsenten av av albumet.  

Både Davo og Leuchtturm er slike.  Likevel – slike album inneholder 

kanskje ingen oppsett av varienter.  Disse kan man lage selv, f.eks med 

hensyn til farger  Spesielt posthornmerkene før 1900 har et uttal av slike 

varianter.  Personlig synes jeg det går greit med tagging og vannmerke, men 

når vi kommer til farger så stopper det opp.  Like så med papirtyper.  Noen 

går greit, men ved andre er det stopp. 

 

Men uansett – nå har vi etter min mening gått over fra å være frimerkesamler 

til å være filatelist. 

 

Så – har det noe å si om man er frimerkesamler eller filatelist?  I 

utgangspunktet ikke – man samler på frimerker, men en filatelist er nok mere 

spesiell enn en samler.  Det er han du finner som deltaker i konkurranser – 

det er han som kan hjelpe om du lurer på noe.  En filatelist blir ofte spesialist 

på et eller annet plan, dvs man går i detaljer.  For en samler er det mer enn 

nok at man har hovednummer, men ikke misforstå – samler man kun 

hovednummer er det ofte mer enn nok en filatelist.   

 

Nok for nå, må bort i frimerkehylle for å se på noen 20 øres posthorn før 

1900 om jeg greier bestemme hvilken blåfarge det er. 

 
Kåre Flatmark 
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Men hvordan skal jeg samle? 

«Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med frimerka, de står jo bare i 

albumet» 

Dette er et nokså direkte sitat fra en tidligere kollega av meg som samler 

Færøyene. Han abonnerer på frimerker fra Færøyene som han setter inn i 

et Leuchturmalbum etter hvert som de kommer i posten. Samleriet hans 

ligger dødt mellom hver gang han mottar ei sending fra postverket på 

Færøyene. Min tidligere kollega (han ble pensjonist for et års tid siden), 

besøkte Færøyene som fisker i unge år. Siden har han vært tilbake flere 

ganger i andre sammenhenger. Egentlig er det vel så mye færøysk samfunn, 

historie og kultur som er hans interesse som frimerka.  

- Hvorfor har han ikke begynt med ei temasamling fra Færøyene?  

- Hvorfor samler han ikke ett eller annet posthistorisk emne fra området?  

- Hvorfor ikke krigspost eller skipspost fra Færøyene? (det skulle ligge svært 

så nært da han selv også er ivrig båtmann og hans far var aktiv deltaker i 

2.verdenskrig).  

- Hvorfor samler han ikke frimerker stempla fra ulike mindre steder som 

han har besøkt på Færøyen i stedet for postens FDC – stempel? 

Spørsmåla er mange, men svara tror jeg er de samme: Han er ikke medlem 

av en klubb, ingen har vist han eksempler på hvordan de samler, ingen har 

gitt han tips og ideer om hva annet han kan bruke frimerka til enn å sette 

dem inn i et album, han har ikke sett de mange mulighetene som 

frimerkesamling gir.  

For min tidligere kollega har frimerkesamling vært et spørsmål om 

abonnement, men ingen aktivitet utover det. Det er naturligvis nærliggende 

å tenke at han vil ha/ville hatt stort utbytte av å melde seg inn i klubben, 

men på tross av flere invitasjoner om å bli med som medlem så er han 

fortsatt blant de uorganiserte samlerne. 

 

Og vi ser det igjen og igjen når kasser og hele bo leveres inn til auksjon: Vi 

får inn mengder med abonnementsvare og ofte ligger frimerka, årssetta 

eller årganger med FDC fortsatt i konvoluttene fra Posten.   

Jeg har selv ei katalogsamling med Færøyene og ei katalogsamling med 

Grønland fram til år 2000, begge montert i Davoalbum. Mange av merka er 

FDC – stempla og på andre merker kan jeg ikke identifisere sted eller dato 

for avstempling. Utfordringa for meg har vært å skaffe merker med tydelig 

sted og dato.  

 

Her ser du Grønland nr.73 og nr.95 – ikke noe prakt/lux, men ordinære 

bruksstempler med lesbart sted og år/dato. Nr. 95 til venstre har bare et 

lite hjørnestempel så det bytter jeg ut med ett av de to andre som du ser 

avbildet.  

Arve Hoel  
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Åland sin omsorgsfulle og gode patriark 

Frans Peter von Knorring (1792-1875) 

 

I mai 1834 flytta ein merkeleg mann til Åland. Det var den 42 år gamle Frans Peter 

von Knorring som då fekk ei overordna stilling i Finstrøm-kyrkja på Åland. Han 

skulle etterkvart bli ein av dei mest betydingsfulle personane for 

samfunnsutviklinga på Åland. 

I dag vil vi treffe på namnet hans i mange samanhengar i øyriket. Det kan til dømes 

vere gatenamn, namn på restaurantbåtar, måleri og fleire statuer. Som eksempel 

på statue kan nemnast den flotte som står utanfor kyrkja i Finstrøm. Han var ein 

framtidsretta og framovertenkande person, ja, ei tydeleg ledestjerne for øygruppa. 

 

Det var heilt naturleg at ein så sentral person for det ålandske samfunnet blei 

heidra med frimerke. Det kom ut i 1992 i samband med at det var då 200 år sidan 

han blei født (frimerke nr. 56). Viser til bildet under. 

 

Vi skal sjå litt på kva Frans Peter gjorde for øyriket Åland. Noko av det første han 

greip tak i var arbeid blant dei fattige. Eit slikt arbeid var allereie etablert på Åland, 

men han såg at dette kunne gjerast mykje betre, Difor føretok han ei omfattande 

omorganisering og fekk gjort utruleg mykje godt for desse menneska. 

Frans Peter var ein dyktig og flink forfattar. Han hadde så mykje "på hjarte" at han 

starta eiga avis. Her skreiv han absolutt alt sjølv! Han hadde utruleg mange idear. 

Som eksempel kan nemnast at han skreiv om korleis vekke opp "skindøde 

personar". Teknikken han la fram er den same som vi i dag kjenner via munn-til-

munn metoden. 

Han hadde ein utruleg arbeidsiver. Men ein stor og kjent predikant i kyrkja blei han 

aldri. Til det hadde han truleg for mange idear, fantasiar og tankar som var 

vanskeleg for folk flest å fylgje med på. Mykje av det han la fram blei såleis stoff 

for dei lærde. 

Men han ville heller ikkje svikte kyrkja. Så når ein ung prest, Henrik Sundel, fekk 

mange tilhøyrarar, oppfordra han folket til å gå å høyre på den personen. 

Frans Peter var også interessert i kunstnarar og måleri. Han hadde eit godt 

samarbeid med den ålandske kunstnaren Karl Emanuel Jansson. Det var såleis 

Jansson som etter nokre år kunne presentere eit portrett av von Knorring. Viser til 

bilde innleiingsvis og frimerke nr. 56. Dette er truleg det beste bildet av den 

omsorgsfulle ålandske patriarken. 
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Det som ein kanskje forbinde aller mest med Frans Peter, var hans store iver for at 

folk skulle få ei god utdanning. Riktig nok hadde Åland ein del barneskular før han 

kom til øyriket. Dermed var det ein del bønder som kunne lese og skrive alt på 

1700-talet. Frans Peter såg effekten av dette, og bestemte seg for å få bygd fleire 

skular. Som han sjølv sa: "Utdanning kan gjere underverk". Så dermed sette han i 

gang. Det er vel ikkje å overdrive i det heile å seie at han bygde skular "på løpande 

band". I 1989 blei det feira 350-års jubileum for eit rikt og omfattande skuleverk 

på Åland. Mykje av æra for eit så godt skuleverk kan skrivast tilbake til Frans Peter 

von Knorring. 

I høve jubileumet kom det ut eit eige "skulefrimerke", nr. 36. Viser til bildet under 

her. 

 

Men Frans Peter slo seg ikkje til ro med berre å bygge barneskular. I 1853 starta 

han arbeidet med ein folkeleg realskule.  Så gjekk han vidare med å bygge sløyd- 

og handarbeidsskule, navigasjonsskule, jenteskule og søndagsskule.  Skulane fekk 

statsstøtte, men i 1867 greip den russiske tsaren inn. Då blei mange skular avslutta 

eller overtatt av staten. 

Men Frans Peter hadde fleire idear. Han var den første på Åland som føreslo å 

starte landbruksskule. Han var langt føre si tid med tankar og idear, og ikkje alt 

fekk han godkjenning for av dei styrande. Dermed starta han eksperimentlandbruk 

på prestegarden på Finstrøm. Då von Knorring døde i 1878, "levde" planar og idear 

om jordbruksskule vidare, og var igjen utgangpunkt for at ein seinare fekk oppstart 

av slike skular. Ein av dei var Haga jordbruksskule som hadde 100-års jubileum i 

1988. Dette blei også markert på frimerke med motiv frå denne skulen, frimerke 

nr. 27. Viser til bildet under. 

 

Sjølv om Frans Petter blei møtt med ganske mykje motstand på grunn av alt han 

tok seg føre, så kan ein trygt seie at han la ein solid grunn for det ålandske 

utdanningssystemet. I dag er det sjølvsagt den ålandske stat som står ansvarleg for 

eit rikt og godt utbygd skulevesen der svensk er undervisningsspråket. Ja, i dei 

yttarste små kommunane er ein opptatt med å halde skulane ved like sjølv om det 

der er ganske få elevar. Dette er heilt i Frans Peter si ånd. Skulen er som små 

hjarte som gir skjergarden puls. Ja, slik uttrykte han det .Men ei viktig brikke for at 

det viktige arbeidet ute i distrikta skulle lukkast var kommunikasjon. Difor var han 

svært opptatt av å få til ein god kommunikasjon mellom alle øyane, og han tok 

initiativ til brubygging. Ei av dei bruene han føreslo å bygge, er den flotte 

Færjsundsbro. Riktig nok kom den på plass lenge etter han var død, i 1937. 50-års 

jubileumet for brua blei markert med frimerke, nr, 24. Syns likevel at det passar å 

ta med bildet av dette frimerket i omtalen av von Knorring. 

 

Frans Peter blei ein gong vitne til ein husbrann, og han fekk då såg kor viktig det er 

at fleire dyktige personar kan vere til stades i sløkkingsarbeidet. Dermed starta han 

arbeidet med å få på plass frivillige brannkorps. Mange stadar greidde han å gjere 

avtalar med bygdefolk, men utan noko fast organisering. Det skulle likevel gå fleire 

år før folk skjøna kor viktig dette var. Ja, første 12 år etter at han var død, kom det 

på plass ei fast organisering av frivillige brannkorps i Mariehamn, altså i 1887. 100-

års jubileumet for oppstarten, blei markert i 1987 med frimerke nr. 23. 
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Framfor "stadshuset" i Mariehamn finn vi også ei statue av von Knorring. Ja, for 

også i arbeidet med å gi denne staden bystatus hadde han "ein finger med i 

spelet." Så tidleg som på 1500-talet prøvde ein å få på plass ein by her, då øyriket 

høyrde til Sverige. Men etter mange forsøk opp gjennom åra kom ein ingen veg 

.Frans Peter greip også tak i denne saka. På denne tida høyrde Åland til Russland. 

Det var ikkje lett å overtale tsar Alexander II. Etter fleire år og mange samtalar, i 

1861, gjekk tsaren med på at plassen skulle få bystatus. Men Alexander II sette 

fram eit bestemt krav. Byen skulle heite Mariehamn, oppkalla etter kona hans, 

Maria Alexandrovna. Då Mariehamn endeleg blei erklært som by, kom Frans Peter 

von Knorring  med ein uttale der han som patriark verkeleg slo på stortromma: "Å 

stadfeste  Mariehamn som by er ei mykje større hending enn erklæringa av den 

evige staden Roma!" 

Sidan den gongen har Mariehamn utvikla seg til å bli eit sentralt og naturleg 

knutepunkt for øyriket. I 1938 fekk byen eit flott rådhus ("stadshus").  

 

Ved 50års-markeringa av rådhuset, i 1988, blei det også markert med eit frimerke 

(nr. 32). Viser til bildet over. Det er heilt på sin plass at von Knorring er blitt heidra 

med statuen som står ved rådhuset. Det er rett imponerande alt han har fått gjort 

for Åland. Frans Peter von Knorring er ein person som folket på Åland med rette 

snakkar om og er stolte over. 

Agnar Aase 
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Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter. 

Den avbilda blokka – Frankrike Michel nr. 2728 – 2731 (blokk nr. 9) ble 
utgitt 7.juli 1989 til minne om den franske revolusjon og erklæringen om 
menneskets og borgerens rettigheter som ble vedtatt av den franske 
nasjonalforsamlinga 26.august 1789. 
 

 

I korthet slår erklæringen fast fire grunnleggende rettigheter: Frihet, 
eiendom, sikkerhet og motstand mot undertrykking. Erklæringen bygger på 
tanker fra den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 og ideene 
fra både den amerikanske og den franske erklæringen finner vi igjen i den 
norske grunnloven. 

Det framgår klart av teksten som er avbilda på den franske frimerkeblokka 
som du ser på illustrasjonen, at den franske erklæringen skal gjelde for alle 
folk, alle land og til alle tider.  

Blokka ble gitt ut og solgt sammen med inngangsbilletten til 
frimerkeutstillinga PHILEXFRANCE 89. 

Vi skal ikke se så langt utenfor vårt eget lands stuedør før vi finner klare 
brudd på menneskets og borgerens rett til frihet og sikkerhet. Så det er 
dessverre en vei å gå før den mer enn 200 år gamle erklæringen fra 1789 
gjelder for alle folk og til alle tider. 

Arve Hoel 
....................................................................................................................... 

....  og en «moderne» oppfølging: 

 

                                                                                                         loe  
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Folkestadferja 

I Filatelinytt nr.3 2017 hadde Arve Hoel ein artikkel om Folkestadferja, og det vart 

vist bruk av eit linjestempel FOLKESTADFERJA. Det vart etterlyst om andre hadde 

sett tilsvarande stempel i bruk.Eg har ein ganske tilsvarande konvolutt med dette 

stempelet. 

 

 

Den er også adressert til USA som trykksak. Begge er nok sendt til samlarar i USA, 

og Gustav Lund som var adressat på konvolutten vist i Filatelinytt nr.3,  er eit kjent 

namn i samband med skipsstempel. Vi finn fleire konvoluttar med Gustav Lund som 

adressat. Eg viser ein av dei eg har i mi samling . 

 

Vi kan finne ein del fakta om Gustav Lund: 

“Gustav  John Lund was born January 6 ,1908 in Oakland, CA. He grew up on his 

parent’s farm near  Sebastopol, CA. He received both a bachelor’s degree(1930 ) 

and å master’s degree in chemistry (1932) from the University at Berkeley, CA. He 

subsequently went to work as a chemist at the Shell Oil refinery in Martinez, CA. 

His philatelic activities spanned a period of 87 years, and included editing the 

newspaper “The Seaposter”, participating in philatelic exhibitions and publishing a 

reference book “The Paquebot Marks of the Americas “ in 1984.” 

(http://www.legacy.com/obituaries/seattletimes/obituary.aspx?pid=112372271) 

Arve Hoel er inne på at linjestempelet nok ikkje er eit postalt stempel, og det trur 

eg han har rett i. Som det framgår av konvolutten frå d/s Nordfjord, har den både 

eit krona posthornstempel og eit  linjestempel. Kan ikkje sjå at det her skulle vere 

behov for noko eige linjestempel av postale grunnar. Eit interessant spørsmål er 

korleis amerikanske samlarar fekk kunnskap om at slike stempel var i  bruk, og 

dermed kunne sikre seg eit eksemplar. Og kvifor Møre og Romsdal fylkesbåtar 

brukte desse linjestempla ? 

 Nils Terje Skylstad 

http://www.legacy.com/obituaries/seattletimes/obituary.aspx?pid=112372271
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Fellesutgave Somalia Norge 
Førstedagsbrev - stempla i Oslo. Utgitt 08.05.1987. på den 
Internasjonale Røde Kors dagen. 

 

Tar jeg ikke mye feil lå dette i ei kasse med litt av hvert som jeg 
kjøpte på en av klubbens auksjoner.  

Der var også et nummerert innramma bilde, og et 
nummerert bilde i pappomslag. Opplag: 2000 nummererte og 
signerte eksemplarer. Trykket i 4 farger. - Format 210 x 260 mm. 

Kunstner: Knut Løkke - Sørensen - Trykkeri : Emil Mostue 

A/S  
og to nummererte førstedagskort, samme nummer, ett stempla i 
Somalia og ett stempla i Oslo.  

Norges Røde Kors Filatelitjeneste sto bak denne utgivelsen, og 
har finansiert det somaliske arket. I samarbeid med Somalias 
Røde Halvmåne, det samme som Røde Kors, ble det i 1982 

startet et rehabiliteringssenter for handikappede i Mogadishu - 
hovedstaden i Somalia. 

 
 

   

 
Terje Waksvik    
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SAMLERE  

- - - OG VEKSLER MED STEMPELMERKER ELLER STEMPELTRYKK. 

Mange av klubbens medlemmer kjenner til at Hans Kristian Aabø i ferd med å 

utarbeide en katalog over stempeltrykk brukt på veksler i stedet for 

stempelmerker. "Vår" Arve Hoel samt Odd Arve Kvinnesland er redaktører i 

forbindelse med planlagt utgivelse av katalogen. I NFT sto ei oppfordring fra Hoel 

om å sende inn bidrag til denne katalogen. 

Stempelmerker og ulike typer andre avgiftsmerker kan kalles ei sidegrein av 

filatelien. Noen av oss samler mer eller mindre systematisk på slikt. Jeg lurer på 

om vitenskapen snart kan påvise et "samler-gen" hos mennesker, for det å samle 

og ta vare på slikt som kunne komme til nytte, må vel ha vært en viktig 

overlevelsesstrategi for de første menneskene gjennom flere hundre tusen år i 

steinaldersamfunn rundt om i verden. Nærmere vår egen tid lærte bøndene av 

erfaring at det kunne komme uår og gjøre det vanskelig for folk og dyr å overleve 

vinteren. En god regel - ikke bare her på Sunnmøre - var derfor å ha så store 

matlager bl.a. på stabburet og så mye høy og annet fôr i løa at en kunne overleve 

til ut på våren og fram mot neste innhøsting. Men i dagens velferds- og 

pengesamfunn med åpne matbutikker til og med i helgene, og med trygder av 

diverse art for dem som trenger det, er det oftest ikke aktuelt med mer enn 

kanskje et lite beredskapslager av tørrmat og vatn for tilfelle av strømbrudd eller 

mer alvorlige kriser. 

Så hvorfor samler vi da egentlig - alt mulig, fra unyttige papirlapper til utrangerte 

biler? Vi som vokste opp under krig og matmangel, kan kanskje finne ei slags 

forklaring der - frimerker som en slags erstatning for matvarer? Tja. Ei svært 

verdifull samling av ett eller annet slag kan jo forklares med at den gir økonomisk 

trygghet. Men ellers...? Med fallende verdi bl.a. på de fleste postfriske norske 

frimerker fra den tida vi var relativt unge, slik at vi nå knapt får solgt dem for stort 

mer enn en tredel av det vi betalte på postkontoret den gang det kosta under ei 

krone å sende et brev - hvordan skal vi frimerkesamlere prøve å bortforklare 

frimerkelageret vårt for å unngå å bli ledd av?  

 

Nei, det MÅ eksistere et samlergen - noe annet vil være urettferdig overfor oss! 

Jeg er til overmål arvelig belasta. Begge mine foreldre samla på mangt og mye, og 

begge overlot - blant mye annet -frimerker til meg. Far var også medlem av 

filatelistklubben på 1950-tallet og hadde flere album. Også fra 

besteforeldregenerasjonen har jeg også fått overlevert diverse - gjenstander, 

bøker, dokument, postkort og mye annet. Atskillig av historisk interesse har jeg gitt 

videre til Interkommunalt Arkiv i Ålesund og til museer og institusjoner her og i 

Oslo. Annet er havna hos brukthandlere eller solgt. (Merkelig hva andre samler på 

... Hm.) Men her er fortsatt altfor mye.  

Men altså - om stempelmerker og veksler! Min far Olav begynte sin advokatpraksis 

i Ålesund i de harde trettiåra. Sjøl om han i eldre år reduserte virksomheten mye, 

hadde han sin plass på kontoret til han døde i 1996, vel 90 år gammel. Blant mangt 

han hadde tatt vare på, var både gamle veksler, kvitteringer og dokument med 

stempelmerker og altså noen stempelavtrykk - samt en del klipp etc. med 

stempelmerker. Mye hadde jeg overtatt mens han levde, og jeg satte opp noe av 

det i innstikksbøker, men "heilsakene" er stort sett bare gjennomgått og forsøksvis 

sortert.  

Nedenfor følger et lite utplukk, med vekt på veksler med stempeltrykk, blant annet 

en veksel med belgisk stempelmerke, og så av Den norske Creditbank i 1939 

forsynt med grønt stempeltrykk i pålydende 10 øre. I tillegg tar jeg med et par 

eksempler på bruk av stempelmerker på annet enn veksler, som utskrifter av 

vigselsattest og fødselsattest, og på baksida av såkalte sluttsedler, altså 

kvitteringer for aksjekjøp. Her er også skann av øverste del av et dokument fra 

Notarius Publicus med en bekreftelse på at en spesifisert veksel ikke var blitt betalt 

innen fristen. (For mange år siden betalte jeg byens Notarius Publicus på hans 

kontor i Notenesgata for bekreftelse på korrekt kopi av et vitnemål. Kopien blei 

påsatt stempelmerke som del av dokumentasjonen.) På skjøter ved 

eiendomsomsetning eller tomtefeste kunne det bli påsatt stempelmerker for 

mange hundre kroner eller mer. 
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Fig. 1: Veksel datert 3. oktober 1939 og forsynt med grønt stempeltrykk 10 øre fra 

Den norske Creditbank, Filial Galgeberg 9.11.1939. Forfall 3.1.1940. (Rødt stempel 

fra Aalesunds Nye Kreditbank AS.) 

 

Fig. 2: Vekslene hadde også stempler og påtegninger på baksida. Her er noe av 

baksida av en veksel med baksidestempel samt stempeltrykk på forsida fra 

Kristiania Folkebank, og betalingsbekreftelse og stempel fra Aalesund og Møre 

Privatbank AS. 

 

Fig. 3: Eksempel på utenlandsk veksel, her med belgisk stempelmerke samt grønt 

stempeltrykk 10 øre fra Den norske Creditbank 27.11.1939. Inkassostempel fra 

samme, samt Tr.-stempel.  

      

Fig. 4: Venstre del av fire veksler: Stempeltrykk Realbanken 90 øre rødt, 60 øre 

mørk grått eller svart med lite trykkfarge, og nedenfor Christiania Bank og 

Kreditkasse 10 øre grønt og 50 øre rødt. 

Fig. 5: Venstre del av fire veksler: Bergens privatbank 50 øre grønt, Sunnmøre 

Kreditbank AS 100 øre rødt, A.F.R. Banken AS 50 øre rødt og Kristiania Folkebank 

40 øre rødt.  

Fig. 6: Røde stempelavtrykk fra Den norske Creditbank Filial Torvgaten 19.5.1954 

50 og 10 øre på samme veksel.  
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Fig.7. Sammenstilling av toppen av dåpsattestkopi og nederste del av vigselsattest 

1957 (her kopiert opp-ned, signert daværende sokneprest Monrad Norderval), 

begge med stempelmerke 2 kr, samt øverst og nederst på ill. skann av del av 

bakside på fire "sluttsedler" (oppgjør av aksjeomsetning) med diverse 

stempelmerker. (Fargene er ikke heilt rette.) 

 

Fig. 8: Øverste del av dokument fra Notarius Publicus i Ålesund, datert 22.mai 

1940 og påsatt stempelmerke nr. 68 pålydende kr 5,- ang. en ubetalt veksel. 

 

Fig. 9: Siste side av tinglyst festekontrakt innført i dagboka ved Ålesund 

byfogdembete 13.12.1969 og ført i Grunnboka 15.12.1969, påsatt stempelmerker 

for til sammen kr. 960,-. (Fargene er dessverre litt for kraftige.) 

Egil Røssaak 
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Registrering av objekt fra Posten i Ålesund på klubbens 

nettside. 

Vi skal prøve å lage en oversikt på klubbens nettside filatelistiske produkt 

som er gitt ut av Posten i Ålesund. 

Eksempelvis ble det gitt ut ei mappe med seks faktablad med frimerker og 

tekst i 1998. Se illustrasjonene.  

 

 

Posten i Ålesund har i årenes løp produsert og solgt mange produkt av 

filatelistisk karakter. Vårt vesle prosjekt utover høsten og våren er å lage en 

oversikt over det som er gitt ut slik at vi kan publisere det på nettsida vår.  

Kan du hjelpe oss? Har du liggende konvolutter, kort eller 

andre produkt som er laget av Posten i Ålesund beregnet på 

samlere av frimerker?  

Da vil vi gjerne at du skanner og sender til oss eller at du låner oss 

originalen så vi selv kan ordne skanning. 

Du kontakter undertegnede. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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POSTKORTKLUBBEN 

 

Møteplan / aktiviteter 

20.02.     Kåseri: Fingals humorkort v/ Oddgeir Strømme 

                Muribø m/ varelager 

20.03.     Kåseri: Postkort fra en reise i Tyskland v Oddvar Jan Melsæter 

                Muribø m/ varelager 

Høsten foreløpig ikke bestemt 

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

    

 

Kom på Postkortklubbens møte onsdag 20. februar. Da vil Oddgeir Strømme vise 

flere av Fingals humoristiske kort.   

Du har også mulighet til å finne nye kort i Lars Muribø sitt varelager. 

 

 

                                                                    Berlin. 

Onsdag 20. mars er det  nytt møte i Postkortklubben.  Oddvar Jan Melsæter vil vise 

kort fra ei reise gjennom Tyskland.  Kanskje han også tar turen innom Berlin? 

Lars Muribø kommer også på dette møtet, og han tar gjerne med kort fra dine 

samleområder om du kontakter han på forhånd. 

                                                                                                                             AH  
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Skulpturer på postkort fra Ålesund. Del 3 – Kirka og området 

rundt. 

Byrommet har flere skulpturer og minnesmerker laget av ulike kunstnere 

for å pryde byrommet eller til minne om viktige begivenheter eller personer 

som har gjort en særskilt innsats for byen vår.  

I denne vesle serien skal jeg presentere en del postkort hvor skulpturen er 

hovedmotivet eller en del av et større motiv.  

Jeg regner med det finnes flere postkort med motiv av byrommets 

skulpturer enn de jeg har funnet fram til, og jeg oppfordrer deg til å bidra 

med kort som jeg ikke har presentert. 

Jeg viser til «Skulptur og relieff på offentlig sted i Ålesund» av Harald 

Grytten, Malvin Dalhus og Øyvind Dalhus, Ålesund 2012, for de som vil lese 

mer om skulpturene som omtales. 

Ålesund kirke 

Noen vil kalle kirka for Ålesunds største skulptur. Grunnsteinen ble nedlagt i 

1906 av Kong Haakon 7. Arkitekt var Sverre Knudsen og kirka ble innvidd i 

1909. Kirka står på samme sted som det stod kirke fra 1854, men som ble 

ødelagt av bybrannen. I disse tider er det debatt om en planlagt rampe for 

rullestolbrukere ved inngangen mot øst vil ødelegge kirkas monumentale 

eller skulpturale uttrykk. For den som vil orientere seg i den debatten er 

Kjell Skorgeviks kronikk i Sunnmørsposten tirsdag 15.januar – «Ålesund 

kirke - Stopp rampen» - et godt utgangspunkt. 

Illustrasjon 1 er et Mittet – kort som viser kirka med hovedinngangen fra 

øst-sida. Jeg har mange kort med kirka som motiv og kort som viser deler av 

interiøret eller utsmykningen i kirka. Dette kortet passer godt inn i vår 

sammenheng da vi ser «De falne til minne» til høyre i bildet.  

 

Illustrasjon 2 er et Mittet-kort som viser kirka fra sør–vest hvor den tydelig 

framtrer som et monumentalt bygg. 
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De falne til minne. 

Monumentet ble avduket i 1950. Granittskulpturen forestiller tre 

mennesker som jeg tror skal representere de etterlatte etter falne i krigen. 

En eldre mann som holder rundt ei kvinne nedbøyd i sorg og en liten gutt 

som kanskje ikke helt skjønner hva som har skjedd. Monumentet som er 

laget av Finn Eriksen fra Narvik, er hver 17.mai stedet for en høytidelig og 

vakker markering med takk til de som ofret livet i siste krig.   

             

Illustrasjon 3 og 4 viser monumentet fra litt ulike vinkler. Illustrasjon 3 er et 

kort fra Alb. Gjørtz og illustrasjon 4 er et Mittet – kort. Kransene rundt 

monumentet på kortet fra Gjørtz tyder på ei markering – kanskje en 17.mai. 

Monumentet «De falne til minne» er et yndet motiv på postkort fra 

området rundt kirka, og du finner motivet på postkort fra flere ulike 

utgivere.  

Både Gjørtz og Mittet har utgitt mange postkort med motiv fra Ålesund, og 

Mittet er også en stor nasjonal utgiver av postkort. Dersom du vil vite mer 

om utgivere av postkort fra Ålesund eller om du vil vite mer om postkort 

med kirka som motiv, så anbefaler jeg boka «Aalesund – byen som brente» 

av Oddvar Jan Melsæter. 

Etterlysning 

Det er flere skulpturer i området rundt kirka. Jeg tenker da på kirkegården 

som ligger ved siden av hvor du finner et portrettrelieff av Peder Knudsen, 

et portrettrelieff av Jacob Henrik Fjelde og gravminnet til Hanna og Carl 

Esaias Rønneberg.  

Har du postkort som viser noen av disse skulpturene så håper jeg du vil vise 

kortet i denne spalta. Ta gjerne kontakt med meg. 

Arve.johan.hoel@gmail.com  

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

  

mailto:Arve.johan.hoel@gmail.com
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Fjellstua på postkort 

 

 

Tresnitt av den første Fjellstua på toppen av byfjellet Aksla. 

Det er utsikten fra Fjellstua mot vest som er et av de mest populære motiv på 

postkort fra Ålesund.  Selve bygningen Fjellstua finnes jo også på mange postkort, 

men i mindre omfang. 

I 1903 fikk skomakermester Knut Gregorius Lied bygslet et område på Aksla, og i 

løpet av høsten samme år fikk han oppført Fjellstua. Meningen var å drive 

restaurant om sommeren. 

Da Ålesundsbrannen inntraff i januar 1904 ble det til at familien bosatte seg på 

Fjellstua i noen år. 

 

 

 

 

 

 

Postkort utgitt i 1911 av Londoner 15 øres basar, Aalesund, J. Steinfeld. 

Samme motiv er også utgitt i 1906 av Johan Nygaard og H. Werner. 

I 1916 ble det kjent at Lied ville avslutte sin restaurantvirksomhet og selge 

Fjellstua. Godtemplarungdomslaget Symra var stiftet 11. mars samme år, og styret 

som nettopp var valgt fikk ideen om at laget skulle kjøpe eiendommen og fortsette 

drifta av restauranten. 

Det nystartede laget hadde ingen midler, men 5 av medlemmene, K. B. Hagen, O. 

Moene, Tore Berset, Karl Barstad og P. C. Petersen, stilte seg som kausjonister, og 

kjøpesummen på kr 9.000 + omk. ble skaffet. Det var starten på ca. 70 års drift av 

Fjellstua i Symras regi. 

 



24 
 

 

Postkort utgitt av Narvesens Kioskkompagni, Kristiania, nr. 2166. 

Fjellstua sto på bygslet grunn, men året etter, i 1917, fikk Symra kjøpe grunnen av 

fabrikkeier Devold for 50 øre pr. kvm. Det elektriske lyset var for lengst tatt i bruk i 

byen, men på Fjellstua brente parafinlamper og oppover veien fra parken ble det 

tidlig mørkt på høstkveldene. Dette ville Symra ha en forandring på og i løpet av 

sommeren 1917 ble det elektrisk lys oppover fjellsida og på Fjellstua.  

Varetransporten til Fjellstua foregikk med en vareheis fra krysset av Bergveien og 

Grensegata. Denne var innrettet for håndkraft og det ble mange tunge tak for 

medlemmene med denne innretningen. Dette ble meget lettere da heisa ble 

flyttet til Einarvika og kunne drives med elektrisitet. 

 

 

 

 

 

Postkort utgitt av Carl Normanns Kunstforlag, Hamar. 

Her er montert en kikkert for å studere utsikten mot vest. 

I 1918 fikk laget ombyttet den gamle «spilledåse» med et piano. Dette ble en 

lørdagskveld, «under stor munterhet», båret opp den bratte fjellveien av 30 av 

lagets mere «håndfaste karer».  

Onsdag 8. oktober 1920 ble det nede fra byen observert røyk fra Fjellstua, og en 

mann sprang opp for å undersøke hvor røyken kom fra. Han ropte ned etter hjelp 

og mange kom oppover for å hjelpe til. Alt innbo ble båret ut og det var vanskelig 

med slukningen på grunn av mangel på både bøtter og vann, men etter en time 

var brannen slukket. Den første på brannstedet, Peder Hagen, ble belønnet med kr 

100. 

Natt til lørdag 6. januar 1934 ble Fjellstua igjen rammet av brann, og denne gang 

brenner den ned til grunnen. Det ble utskrevet en konkurranse om utkast til 

gjenoppbyggingen. Den ble vunnet av diplomingeniør Jens Bang Bråthen. Samme 

høst sto den nye Fjellstua ferdig. 



25 
 

 

Den nye Fjellstua fra 1934. Her ser vi østover mot Sunnmørsfjella. 

Postkortet er utgitt av K. Harstad Kunstforlag, Oslo. 

Til venstre ser vi heisehuset hvor varene ble fraktet fra Einarvika frem til 1955  

da det ble veg til Fjellstua. 

 

Interiør fra den nye Fjellstua fra 1934. 

Utgiver av dette postkortet er Johs Havnevik, Aalesund. 

I store deler av krigen 1940-45 var Fjellstua rekvirert av tyskerne og dette 

medførte  store skader. Tre bomber som falt i nærheten påførte også skader på 

bygningen. 12. august 1945 ble Fjellstua igjen åpnet etter store reparasjoner og 

fornyelser. 

I 1949 kom tanken opp om utvidelse og modernisering av Fjellstua. Spørsmålet om 

bilveg til Fjellstua var også tatt opp. Vegen ble vedtatt av bystyret i Ålesund under 

forutsetning av at arbeidet ble forskuttert av Symra  med tilbakebetaling over 3 år. 

I 1955 ble vegen ferdig med avsluttende parkeringsplass ved Fjellstua. Vegen 

kostet kr 29.000. 

Planene om utbygging tok sin tid, men på årsmøtet høsten 1957 ble de nye 

planene godkjent. I løpet av våren 1958 ble så Fjellstua utvidet og modernisert. 

Det hele gikk på rekordtid. Målet var å bli ferdig til kongebesøk 25. juni. Og da 

kong Olav gjorde sin entre var det gått 94 dager siden den første dynamittsalven 

smalt. 

 

Her rager den nye Fjellstua «kystens perle» fra 1958 på Akslas topp, - 

med de nye avdelinger «Himmel og hav» og «Fjord og fjell». 

I forgrunnen ser vi fortsatt litt av Rønneberghaugen med statuen av Kristofer Randers - 

og splittflagget vaier på byens posthus 

Utgiver er Knut Aunes Kunstforlag.. 
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En søndagstur til Aksla og Fjellstua med brus og kake på taket var en opplevelse for mange. 

Postkortet er utgitt av Mittet & Co, Oslo. 

Etter hvert ble også Symra rammet av foreningskrisa og i 1985 måtte Fjellstua 

selges. Da var det slutt på nesten 70 års drift i ungdomslagets regi. Ny eier ble 

Brødr. Jangaard AS.                                                                                                                           

                                                                                                            Ojm 

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

 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 
 

 

 

 

Flere av trykka til Oddvar Torsheim, den store humoristen fra Sogn og 

Fjordane, finner du avbildet på postkort.  På et av høstens møter vil du få se 

flere av disse korta.                                                                              A.H.  
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HVA ER DETTE ? 
Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ? 

………………………….. 

1/2019 

 
 

Ulik størrelse på merkene. 

Er det bare en «tilfeldig» forskyving av perforerings-innstillingen   ...   eller 

er dette en «ekte variant»   ? 

LOE 

……………………………………. 

 

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. 

MEDLEMSANNONSER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

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

……………………………… 

1/2019 
Mancoliste på norske Røde Kors julemerker.  

1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 1970 - 1971 - 1972 - 

1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 1988 - 1993 - 2003 - 2004 - 2005  

Terje Waksvik  ( evaogterje@online.no ) 

……………………………………………. 

2/2019 

Jeg søker stempla Norge etter år 2000.  

 

Illustrasjonen viser noen jeg har, men det er en god del tomrom på arka 

etter 2000. Har du dubletter av noe som jeg kanskje mangler? 

arve.johan.hoel@gmail.com   

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

3/2019 

Jeg søker postkort og stempel fra RATEN brevhus (Valldal i Norddal 

kommune, Møre og Romsdal). 

Jon Bjørn Grønning         tlf  91143958          nina.gr@icloud.com 

Valldalsveien 1362 

6210 Valldal 

mailto:evaogterje@online.no
mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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