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__________________________________________________________________ 

 
                             Nr 4    -    2019   -    33. årgang   -   01.12.2019 

_________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

Årets siste nummer av klubb-bladet inneholder også denne gang artikler om 

forskjellige emner innenfor rammen av vår felles hobby. Forhåpentlig mye 

av interesse for mottakerne. 

Redaksjonen vil gjerne takke årets bidragsytere for – etter vår mening - 

mange gode og leseverdige artikler  - og inviterer ALLE medlemmer til å 

«følge opp» i 2020.     

Vi ønsker alle lesere en fin førjulstid og juletid, takker for samvær og annen 

kontakt gjennom 2019 og ser fram til gode opplevelser i 2020.  

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne 

Frimerkets Dag er vel overstått, vi har hatt auksjon og vi har hatt 

klubbkvelder og studiekveld med interessante foredrag. Nok et halvår er 

snart til veis ende kommet, og vi ser fram mot 2020. Klubben er fortsatt i fin 

form, men vi ser gjerne at flere av våre medlemmer kommer på 

møtekveldene. I snitt møter mellom 15 og 20, men det er plass til flere 

rundt borda.  Når vi samtidig kan konstatere at økonomien er god, så skulle 

det borge for ei trygg klubbdrift videre.  

 

Vi leser at Island skal slutte å gi ut frimerker, at andre land er inne på den 

samme tanken, at Posten Norge reduserer postombæringen – alt skyldes 

den digitale tiden vi lever i. Heldigvis er det mye å samle på, og noen sier 

sågar at om posten slutter å gi ut nye frimerker så vil det bare stimulere til 
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enda mere samleri av frimerker. Det er som kjent ikke lett å spå om 

framtida, men hver av oss får bare fortsette vårt eget løp så lenge vi har tid, 

lyst (og liv).  

Det stunder mot nytt årsmøte i januar, men først skal vi ha et 

ekstraordinært årsmøte i desember. Det ekstraordinære årsmøtet gjelder 

kun kontingenten for 2020. Styret kommer til å foreslå en kontingentøkning 

på kr. 50 da Norsk Filatelistforbund øker medlemskontingenten med det 

samme beløpet. På årsmøtet i januar har vi den årlige runda med valg til 

klubbens tillitsposter og valgkomiteen må i god tid før årsmøtet sette 

sammen et forslag til nytt styre. 

 Alle A - medlemmer er valgbare, og jeg håper du stiller deg positiv om 

valgkomiteen vil diskutere et styreverv med deg. 

Så litt om norske FDC. Det er jo ikke sett på som så veldig samlebare ting 

lenger, og Posten melder at antall abonnenter har gått kraftig nedover. 

Men hvorfor ikke fokusere på alternative måter å samle på? FDC med lokale 

stempler, FDC med korrekte portosatser, FDC med ulike vignetter (gjelder 

mange FDC fra 1950 og 1960 – tallet), FDC gitt ut parallelt i flere land 

(eksempelvis Nordens Dag). Jeg har gitt flere eksempler i foregående 

nummer av Filateli-Nytt på alternative måter å samle FDC. Egentlig er det 

bare vår egen fantasi som setter grenser for hvordan vi kan samle 

frimerker, og FDC trenger slett ikke være noe mindreverdig område. 

Er du ofte inne på forbundets hjemmeside? Ikke det, nei. 

 Den består både av en åpen og en lukket del (passordet finner du på side 2 

i NFT). Den nye redaktøren har vært flink til å legge inn nyheter, og her 

finner du kanskje noe som er lesbart.  

Velkommen til klubbmøta både for resten av 2019 og for møta som 

kommer i 2020.  

Arve Hoel 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 11.12.2019. 

Eneste sak er kontingent for 2020. Styret foreslår at kontingenten for 

Hovedmedlemmer / A-medlemmer heves med kr 50,00 til kr 500,00. Andre 

kontingentgrupper forblir uendret. 

Styret 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Innkalling til årsmøte 

Det kalles herved inn til årsmøte i Aalesund Filatelistklubb onsdag 22.1.2020 

kl. 19.00. 

Sakliste iflg. klubbens vedtekter. 

Saker til behandling på årsmøtet må være klubben v/leder i hende innen 

1.1.2020. 

For styret 

Arve Hoel 

leder 

……………………………………………. 

Årsmøte og val. 

Tida går fort no, og snart er det januar og årsmøte i klubben vår. 

Vi har i fleire år hatt ein flott gjeng med ein god og hyggeleg atmosfære i styret 

vårt. Slik sett er det fint når den ein etter den andre stiller til val år etter år. 

Men etter som tida går er det naturleg å sjå etter nye personar. Vi i valkomiteen 

ynskjer såleis at nye personar kan melde seg til val i styret vårt.  

Håper det kan vere av interesse å vere med i styret vårt. Ser fram til å høyre frå 

deg! 

Ta kontakt med valkomiteen! 

Med vennleg helsing 

Patrick Young    Agnar Aase     /     Valkomiteen i Aalesund Filatelistklubb 
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:  

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
  
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   5/2019 
 Filatelisten   Svensk   5/2019 6/2019 7/2019
   
 NFT    Norsk   6/2019 7/2019 
 Nordisk Filateli   Svensk   5/2019 6/2019 7/2019
          
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  3/2019  

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration» 3/2019  
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  3/2019 
Molde F.k.   Moldefilatelistene  3/2019  4/2019 
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten  3/2019 

 Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    

 Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka    

 Norsk Skipsp.h. Forening  Postlugaren   

     Særtrykk     

 Oslo F.k.    INFO     

 Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 77/2019  

 Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   

 Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt    

TEKNISKE HJELPEMIDLER: 

………………………………………………… 

 

 

 

 

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

Moldefilatelistene 3/2019 & 4/2019 

* Verdens lengste bruspenn (tema-samling)  

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

Nordisk Filateli 5/2019 

* Världen i lågor! – 80 år sedan andra världskriget brøt ut (tema-samling). 

* Nordfrim övertar försäljningen av grönländska frimärken! 

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

Nordisk Filateli 6/2019 

* Island lägger ner filateliavdelningen – och slutar kanske ge ut frimärken! 

* Ett djupt tragiskt skeende. Spaniens historia 1850-1936 speglad i frimärken 

……………………………… 

Filatelisten 6/2019 

* Filatelistens Samlarskola: Filateli på nätet 

* De första brevkorten firar 150 år. 

……………………………….. 

Filatelisten 7/2019 

* At samla telegrafmärken 

* Falska stämplar 

* ……..  – kortlivat frimärksland 

……………………………….. 

LOE 
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

Medlemsmøte 4/9-2019. 

Arve Hoel ledet møtet. Han informerte fra Landsmøtet. Videre ble høstens 

program presentert. Det ble servert kaffe og kaker. Antallet møtte var 16 

personer. 

 

Jens-Petter Grebstad 

……………………………………. 

Medlemsmøte 18/9. 

 

Lokalet åpent fra kl 18:30 og praten rundt bordene var godt i gang da nestleder 

Ståle Furnes offisielt åpnet møtet kl. 19:00 med 19 medlemmer tilstede. 

Innledningsvis noen betraktninger rundt kjøp av nye kataloger til biblioteket 

Det ble også gjort oppmerksom på diverse justeringer i Posten Norges prisliste, 

bl.a. porto på brev til utlandet, gjeldende fra 1/7. 

Dagens hovedinnlegg var ved Terje Løvnes som orienterte om diverse informasjon 

tilgjengelig på nettet, med Arabiske områder i fokus.  Han fulgte opp med 

orientering om dataprogram «Album Easy» med tanke på egenproduksjon av 

albumblad. 

Det ble så avholdt en miniauksjon, 6 objekt framlagt hvorav 5 ble solgt. 

Nye utvalgshefter var ankommet og fremlagt av bytteleder. 

Ref: LOE 

……………………………………….   

Møte i Postkortklubben 25.9.2019. 

Denne kvelden var det 13 som møtte på klubblokalet. De frammøtte kom 

fra Ålesund, Ørsta, Vestnes og Hareid. Kveldens hovedinnlegg var ved 

Oddvar Jan Melsæter som presenterte del 2 av sin samling postkort fra 

Tyskland. Oddvar hadde laget en reise gjennom alle forbundsstatene og det 

ble både en interessant og lærerik kveld. Presentasjonen var også en fin 

demonstrasjon på hvordan en kan lage ei fin samling ved å kombinere både 

gamle og nye postkort.  

Lars Muribø møtte med en del av sitt varelager, og etter den ivrig leting i 

kassene til Lars å dømme så var det sikkert flere som kunne forlate møtet 

med nye tilskudd til samlingen sin. 

Det var også en felles diskusjon om hvordan vi kunne øke oppslutningen til 

klubben, for det er flere samlere av postkort som ikke er organisert i en 

samlerklubb. Ingen konklusjon ble gitt, men vi forfølger temaet på neste 

møte i Postkortklubben. 

Referent: Arve Hoel 

………………………………………….. 

Referat klubbmøte 2.10.19 

12 medlemmer møtte denne kvelden. Etter referat av innkommet post 

hadde Per Bertil Lund kveldens hovedinnlegg om historien bak noen 

frimerker. Et interessant foredrag som illustrerte at bak hvert frimerke og 

motiv ligger en spennende historie. Det er å håpe at Per Bertil kan ta ei ny 

runde med samme tema en gang senere. 

Referent: Arve Hoel 

……………………………………………. 

Frimerkets Dag 2019 lørdag 5.okober. 

Klubben markerte Frimerkets Dag lørdag 5.oktober fra 11.00 til 14.00 med 

en stand på Moa kjøpesenter. Det ble gitt ut nye frimerker med tema 

kjæledyr som vi stemplet med årets motivstempel og vi delte ut 

informasjon om frimerkesamling, brosjyra som er laget av forbundet, vi 
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informerte om aktiviteter i vår egen klubb og vi delte ut noen 

frimerkepakker og FDC.  

             
 

Arrangementet var annonsert i Nytt i Uka og vi fikk også redaksjonell 

forhåndsomtale i Sunnmørsposten.  

Mange tok turen innom standen på Moa denne lørdagen. 

Flere hadde samlinger som de ville ha vurdert, noen ville levere inn til 

klubbens auksjon og andre tenkte å samle videre. Et slikt arrangement er 

svært positivt for klubben da vi kommer i kontakt med frimerkeinteresserte 

som ikke er medlemmer hos oss. Et pluss var det også at et par av de som 

tok kontakt, ville komme på klubbmøte.  

Arve Hoel 

……………………………………. 

Referat studiekveld 9.10.19. 

7 medlemmer møtte denne kvelden som var viet norske portomerker. 

Utgavene med portomerkene består av totalt 18 merker, men flere av disse 

merka er likevel utfordrende å skille fra hverandre.  Patrick Young gikk 

gjennom kjennemerker for de ulike merka og deretter hvordan vi kan skille 

utgavene fra hverandre. Som så ofte ellers var det en hyggelig prat etter at 

møteprogrammet var over. 

Referent: Arve Hoel 

Medlemsmøte 16/10-2019.  

Arve Hoel gikk gjennom posten. Åge Halkjelsvik informerte om Frimerkeskolen, 

som han er veldig positiv til. Det var et meget interessant program. Det ble 

arrangert i Alversund, nord for Bergen. Åge anbefalte at også vi her lokalt bør 

arrangere en Frimerkeskole. 

Nils Terje Skylstad var dagens foredragsholder. «Sykkylven. 4-rings 

nummerstempel.»  Det var hele 950 nummerstempel i Norge. Noen av stemplene 

ble brukt kun i mindre perioder, og er sjeldne. Flere av numrene ble brukt flere 

forskjellige steder i landet, men bare ett sted om gangen. Vi ble geleidet av 

Skylstad rundt på poststeder i Sykkylven og i Hjørundfjorden. En svært interessant 

samling og foredrag. Her kreves det mye kunnskap og gode øyne for å tyde 

stemplene. Antall tilstede: 13. 

Ole Grebstad  

…………………………………… 

Referat fra høstens storauksjon 26.10.19 

28 personer møtte denne lørdagen til auksjon. Undertegnede observerte at 

de fleste var medlemmer av klubben, men det var også noen ukjente ansikt 

blant de frammøtte. 209 objekt var lagt ut til en utropspris på kr. 25.585. 

Det var 12 personer som sto for innlevering av disse objektene, og 9 av 

disse var klubbens medlemmer. Vanligvis er det alltid eksterne innleverere 

av materiale til auksjonene, slik det også var denne gangen.  

Status etter salget var at 142 objekt ble solgt til samlet kr. 24.717 til 21 

kjøpere. Også denne gangren var det flere av klubbens medlemmer som 

skaffet seg noe nytt til samlingene sine.De resterende objektene legges ut 

på det etterfølgende klubbmøtet, og erfaringen er at stort sett alt som 

leveres inn blir solgt i løpet av hovedauksjonen og den påfølgende 

auksjonen. 

Arve Hoel 



6 
 

Medlemsmøte 30.10.2019. 

Ståle Furnes ledet møtet. Etterauksjon på Storauksjonen. Noen få objekter ble 

solgt. Litt daff stemning denne gangen.  Det var da heller ikke rart, for termostaten 

sto på 10 C. Nesten like kaldt inne som ute. Antall tilstede 16. 

Ole Grebstad  

……………………………………….. 

Referat møte i Postkortklubben 6.11.19 

Denne kvelden vardet årsmøte i Postkortklubben.  Klubben har vært ledet 

av et arbeidsutvalg som fortsetter også i 2020. Arbeidsutvalget i 2020 

består da av Åge Halkjelsvik, Lars Muribø, Ingolf Eriksen og Arve Hoel. Det 

ble en diskusjon om hvordan vi kan øke aktiviteten i Postkortklubben. 

Denne kvelden møtte 12 personer, men det burde være mulig å få flere 

samlere til å aktivisere seg i Postkortklubben. 

Lars Muribø møtte med deler av sitt postkortutvalg, og som vanlig dukket 

folk ivrig ned i hans kasser og esker på jakt etter noe nytt til samlingene 

sine.  

Arve Hoel 

………………………………………… 

Medlemsmøte 13.11.19 

13 tilstede. I formannens fravær ble møte ledet av nestformann Ståle Furnes. Han 

hadde også kveldens programpost. Han fortalte historien om kong Edvard den 8. 

av England. Han ble bare konge i 325 dager, og abdiserte fordi han giftet seg med 

en fraskilt kvinne. Det ble utgitt 4 engelske frimerker i store opplag med hans 

portrett. Disse hadde Furnes montert i et pent oppsett hvor han viste fargene og 

verdiene på merkene. Fint og nøyaktig gjort. 

J-P G 

 

 

Medlemsmøte 27/11-2019. 

Arve Hoel ledet møtet og refererte innkommen post. Formannen hadde også 

kveldens innlegg. Det var norsk feltpost. Han hadde samlet brev fra forskjellige 

forlegninger med stempel, bilder og frimerker, pent satt inn i permer. 8 

medlemmer tilstede. 

J-P G. 

MØTER / ARRANGEMENT 2019: 

 

02.12.     Formiddagsmøte 

03.12.     Styremøte 

11.12.     Ekstraordinært årsmøte (kontingent 2020) 

                Medlemsmøte  ..  Julemøte  

                Agnar Aase: Tema relatert til Åland 

                Quiz    

27.12.    Forfall årskontingent 2020. 

               Eventuelle saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være  

               sendt til / bekreftet mottatt av styret senest denne dato. 

 

Foreløpig møteliste for 2020: 

Frimerkeklubben: 
Medlemsmøter: 

  8.1.   22.1.     5.2.   19.2.     4.3.     18.3.        1.4.     15.4.   29.4.   13.5. 

19.8.     2.9.   16.9.   30.9.   14.10.   28.10.   11.11.   25.11.   9.12. 

Årsmøte:                               22.1. 

Auksjon:                                21.3.    24.10. 

Studiekvelder:                     25.3.    18.11. 

Postkortklubben:       12.2.      11.3.      9.9.     4.11. 
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg  

 

Kalenderen viser at juletiden er nært forestående. Vi minnes sikkert alle at 

julekort-hilsener ble sendt og mottatt «i forrige århundrede»  -  en tradisjon som 

noen fortsatt opprettholder også «i vår tid».  Ved siden av den ordinære 

frankering med Postens frimerker var det gjerne også påklebet julemerker / 

veldedighetsmerker (utgitt av diverse hjelpeorganisasjoner) på kort og 

konvolutter.  Kanskje sender du selv slike julekort fortsatt ?  …  og kanskje finner 

du noen i egen postkasse ?  

 

Dette er også objekter i nær tilknytning til vår hobby – og desember måned er jo 

grei bakgrunn for å orientere seg litt på dette området.  Blir det tid på 

medlemsmøtet / julemøtet 11/12, kan dette være et aktuelt samtaleemne – ja du 

har kanskje allerede noe materiale / noen objekt som kan tas med ..?   

Nytt samleområde ? 

I 2020 er det olympiade-år  ..   sommer-olympiade !  Tema-samling kan 

påbegynnes nå og det er «passende» tid til å orientere seg om opprinnelsen av 

olympiadene – både den klassiske opprinnelse og senere / i «moderne tid» 

gjenopptagelse. Ja hva hette nå han som fikk dette i gang igjen ?  Det er mange 

land som har utgitt frimerker med de olympiske ringer – det være seg både i 

tilknytning til  sommer-lekene og vinter-lekene. 

Et forslag er også at du finner ut hvilket land som skal arrangere 2020-sommer-

lekene og lager en samling av dette landets frimerker ! 

Nå i begynnelsen av desember blir Nobels fredspris og øvrige fagpriser delt ut.  

Er dette et tema som inspirerer til et nytt samleområde? 

Og igjen en invitasjon:  Monter noe av overskuddsmaterialet ditt i utvalgshefter og 

la oss få dem fremlagt / i sirkulasjon på medlemsmøtene – noen av medlemmene 

har kanskje interesse for nettopp dine «overskudds-objekt». 

Det har vært behandlet mange tema av diverse kåsører på klubb-møtene – og et 

ukjent antall av de tilstedeværende har blitt inspirert til selv å ta opp emnene og 

sette i gang med lignende samlinger.  Vil DU være inspirator ?  Man må ikke være 

ekspert eller ha «komplette» samlinger for å kunne bidra til fellesskapet – kanskje 

enda mer verdifullt å kunne utveksle tanker / ideer om hvordan bygge opp en 

samling og diskutere / avklare «selvfølgeligheter» og vanskeligere detaljer mht 

ulike objekt. 

Bla gjerne litt i de mange kataloger og håndbøker som finnes i klubbens bibliotek – 

ikke usannsynlig at du ser noe som vekker nysgjerrigheten og kan være grunnlag 

for en ny samling.    
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AUKSJONSLEDER:              Helge Steffensen 

 

Neste frimerkeauksjon arrangeres lørdag 21. mars.  Til auksjonen søker vi 

objekt for innlevering i løpet  av februar.  Helst ønskes beskrivelse og 

utropspris på objektene oversendt på mail, gjerne som et vedlegg i word 

eller excel.  Dersom jeg får beskrivelse og utropspris oversendt på mail 

trenger vi ikke å motta objektene før på auksjonsdagen. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

KASSERER:                      Terje Waksvik 

 

Vedrørende medlemskontingent 2020. 

Etter klubbens vedtekter skal kontingenten være betalt i løpet av 

desember. 

Håper derfor dere kan ordne betalingen innen fristen (31.12.2019) 

Ekstraordinært årsmøte i vår forening er satt til 11/12.  Forbundets 

årskontingent øker med kr. 50,00. 

Derfor er vår kontingent ikke endelig fastsatt, men håper våre medlemmer 

kan betale så snart de får krav tilsendt. 

De fleste vil få dette på e-post. 
  



9 
 

 

Fra Engers katalog / auksjon nr 118 henter vi ut 

 

NORGES DYRESTE FRIMERKE? 

Fra slutten av 1870 åra ble det utgitt mange norske frimerker med det kjente posthornet 

og med stolpeskrift. Av alle de forskjellige verdier som det ble trykket var det desidert mest 

av de røde 10 ørene. Det skal både ha kunnskap og tålmodighet til å skille mellom disse 

utgavene og de mange graveringer, farvenyanser, vannmerkestillinger og papirsorter som 

ble brukt under trykkingen. Med store opplag er verdien på de fleste av disse røde 10 

ørene lave. De rimeligste kan også i dag kjøpes for 5 til 10 kroner pr stykke. Men der er 

unntak. Engers Frimerkeauksjon hadde auksjon i oktober i år. På denne auksjon ble to røde 

frimerker solgt for henholdsvis 58.000. - og 36.000. - Det sistnevnte hadde noen 

anmerkninger for «litt smuss og taggeslitasje». Altså ikke helt perfekt i forhold til det 

første. I tillegg til prisen på auksjonen skal auksjonsfirmaet ha 20% gebyr. Da blir kostnaden 

for de to kjøperne henholdsvis 69.000. - og 43.200. -. Begge kjøpere var norske. I 

Norgeskatalogen har dette frimerke fått kat. nr 38yY. Frimerkene hadde vannmerke i 

stående stilling. Hadde vannmerke stått i liggende stilling ville verdien kanskje bare vært 

2.000. - til 2.500. - alt etter kvalitet. Hans Enger i auksjonsfirmaet mener at det antagelig 

bare er et par frimerker som har stående vannmerke av 38yY og hvor det er trykket på Be 

papir fra Bentse Bruk. Hadde det vært trykt på Mo papir fra Thv. Mostue & Co A/S ville 

verdien vært langt lavere. Dette papir har kat.nr 38xY. Er så 38yY Norges dyreste frimerke?  

Bortsett fra et helt spesielt frimerke som er en variant. Se norgeskatalogen nr. 88 er det 

oppdaget kun 4 stk med omvendt overtrykk. Jeg mener derfor at det som var solgt på 

Engers auksjon må være Norges dyreste. 

J-P G  
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Att og fram er like langt 

I «Fotefar» (side 71) for 2018, tidsskriftet for sogelaga i Vanylven, er det 

under tittelen «Femti år fram og femti år attende?» referert en liten sak fra 

Vanylven Venstrelag fra 1968: 

 «Situasjonen i dag er slik at berre områda rundt postopnarkontoret får post 

dagleg i Vanylven. Dette fører til at store distrikt vert utan post annankvar 

dag. Formannen i Vanylven Vesnstrelag, August Vonheim, hevdar at alle må 

få post dagleg. Det er eit rettkome krav frå eit distrikt som lenge nok har 

vore utkantområde på så mange felt».  

I «Fotefar» fra 2018 kommenterer den samme August Vonheim hendinga 

som ligger 50 år tilbake: «Ja, dette hugsar eg godt, fortel August Vonheim. 

Det var på eit medlemsmøte på Oseberg Kafe på Eidså det vart teke opp. Og 

no har vi kanskje snart komne attende dit vi var, bortsett frå at den gongen 

kunne ein også reise på postopneriet og hente posten, anten det 

 

 

 

var på Fiskå, Åheim, hos Slettevoll på Rovde, hos Paul Eidsaa på Eidså, 

Martin Sylte i Syltefjorden, og det var vel enno også postopneri på Slagnes.» 

Oddvar Jan Melsæter har skrevet om posten i Vanylven i sin artikkelserie i 

Filateli - Nytt om posten på Sunnmøre. Her kan du lese mer om postveien til 

Vanylven og om når de ulike poststedene ble oppretta og nedlagt 

 

Illustrasjonen er to ark fra min egen samling og viser brev stempla på 

Åheim. Som mange andre poståpneri ble det endra navn opptil flere ganger 

mellom opprettelse og nedlegging, ofte på grunn av endringer av reglene 

for rettskriving og navneskriving. Breva fra 1918 og 1919 

 er stempla «Aaheim i Søndmør» (ei navneform som ble innført i 1907) og 

breva fra 1941 og 1944 er stempla «Åheim» (ei navneform innført i 1935). 

Imellom disse to finner vi «Åheim i Søndmør fra 1917 og «Åheim i 

Sunnmør» fra 1921. Posten på Åheim ble nedlagt i 1998. 

Arve Hoel  
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Om å samle på Portugal i Portugal ! 

Jeg har bott i Portugal om vintrene i 13 år nå og har samlet på filateli fra Norge i minst like 

mange år, Så tenker jeg at å bo så mye i et annet land og ikke sette seg inn i filatelien i det 

landet blir litt for tynt.  

Jeg starter min egen markedsundersøkelse for å finne ut hvor jeg skal begynne.  

Jeg bor i en liten by som heter Tavira. Klubbene og frimerkehandlerne som finnes ligger i 

de store byene.  

Ingen rundt meg av naboer og andre kjente har ikke hørt om filateli og frimerker. I tillegg 

snakker jeg dårlig Portugisisk. Og Portugiserne skal selvfølgelig snakke sitt eget språk.  

Tipsene jeg ender opp med er : Prøv Markedene: Det finnes brukt og antikkmarkeder både 

her i Tavira og rundt om kring hver helg. Så har vi også et postkontor i sentrum av Tavira. 

Jeg startet med markedene. Etter mange markeder over flere  år lykkest jeg endelig å få 

snusen i noe. Et gammelt antikkmarked ikke så langt unna her jeg bor. Der var det en del 

bønder som hadde kommet ned fra fjellene. De hadde tatt med alt de eide og hadde og 

skulle selge alt fra gamle bildekk til oppvaskmaskiner,  

Etter jeg hadde ropt ut «SELOS» (frimerker), kom det krypende en gammel mann utfra alt 

rotet med en hjemmelaget trekasse med pergamyntkonvolutter oppi. Stolt åpnet han 

konvoluttene en etter en .»SELOS»  

 

Vi jublet i kor,.Tykke hjemmelagde konvolutter med landenavn jeg aldri hadde hørt om, -10 

frimerker i hver. 1£ pr stk. Her skulle det bli handel.  

Så dukket det opp en konvolutt med bare ett merke. Et rødt merke med teksten O.S. Jeg 

spurte hvilket land dette var. Nei det hadde han problemer med. Han tok merket og gikk 

rundt på markedet og ropte og spurte. Svaret han kom med var at merket var veldig 

sjelden og trolig  kom fra et veldig lite land langt mot nord.  

 

Min kone hadde hørt alt styret og kommet til stedet. Hun snakker litt portugisisk,  så hun 

forklarte at frimerket var fra NORUEGA …Oj Oj !! Jubelen bles stor!  Da ble det Bacalao 

Noruega. Han har et frimerke fra Bacalao Noruega Jeg hørte summingen rundt om på 

markedet. Det ble en fin dag for veldig mange. Selgeren var fornøyd med handelen og jeg 

med historien. 

DET ER GØY Å SAMLE FRIMERKER 

I ettertid har jeg selvfølgelig lært mere. I Tavira skifter det nå mellom brukt 

og antikkmarked hver helg. Jeg har nå mine kontakter der som kan skaffe 

det meste, men mye er dårlig. Antikkmarkedet har veldig mye annet bra for 

de som samler andre ting 

SÅ VAR DET POSTEN 

Portugal gir ut noen av de peneste og mest premierte frimerkene i verden. Et profesjonelt 

distrubusjonssystem og moderne postkontor. De bruker frimerker og trykker i et lite 

opplag.  Ca 100 000 pr enhet og blokker rundt 30 000 stk. 
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Men ingen på postkontorene kan noe om filateli det er Ove Martin som må lære dem. 

Første gangen jeg fikk stemplet mine frimerker på postkontoret i Tavira var i 2008. Med 

luen i hånden og ordboka i baklomma hadde jeg lært meg ordene stempel, sentrert og 

antall. 

Med ydmyke tilnærmelser prøvde jeg å forklare en hel bataljon med postfunksjonærer 

noenlunde hvordan jeg ville ha det. De hadde aldri sett eller hørt om noen som gjorde 

dette før , så dette var bare moro for dem..  

Det hadde vært en gammel mann som hadde vært innom og fått førstedagsstempel der 

tidligere, men nå var han død. 

 Og det gikk ikke så verst, selv om over halvparten av de tilfeldig valgte frimerkene var 

ødelagt hadde vi fått en fin dialog .. 

 Det endte opp med at jeg fikk min egen stempeldame. «Angela». Hun skulle bestille inn 

alle frimerker som kom ut og ringe meg for hver gang slik at jeg kunne komme ned og 

overvåke stemplingen. 

Dette var da kjempeflott ikke mange dager etterpå –«Telefonen ringer»  Hallo is it 

mr..»O». 

We have something for you. Jeg visste hvem det var, de klarer ikke si navnet mitt. 

Denne gangen var jeg mere forberedt. Jeg hadde med bilder av hvordan et stempel skulle 

stemples liste over antall, klipp fra både den norske og portugisiske katalogen. 

Stemplene ble bedre etter hvert ,men jeg måtte overvåke hele tiden, fikk ikke lov å gå 

derfra. Det ble ofte lange køer, men slik skulle det være…. Etter noen år fikk de tak i nytt 

stempel til meg også, det gamle hadde blitt utslitt. 

Hver jul kommer jeg med melkesjokolade, Da blir det jul. 

Jeg er den eneste i verden som har frimerker med Tavirastempel !  Angela og Postdamene i 
Tavira er de eneste postdamene i verden som spiser Norsk Melkesjokolade til jul. 

DET ER GØY Å SAMLE FRIMERKER 

Ove Martin Slyngstad 

GJENVUNNET POST FRA TYVERI  

DER TYVEN(E)  KASTET POSTSEKKEN PÅ HAVET 

 

Vi har hørt om gjenfunnet post etter flyhavari. 

Her vises et brev som lå i en postsekk som ble stjålet og deretter kastet på havet 

og senere gjenfunnet og sendt til mottaker med dokumentert historie fra 

postverket. 

En morsomhet som det heldigvis ikke fins så mange av. 

P.Y. 
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Et amerikansk avgiftsmerke 

Det avbilda merket er gitt ut i en serie som er brukt mellom juli 1945 og juni 

1946.  

    

 

Teksten på merket «Federal use tax om motor vehicles $5» forteller at 

dette er et avgiftsmerke for en føderal skatt eller avgift på motorkjøretøy. 

Med litt mindre tekst stå det også at merket gjelder til 30.juni 1946 og at 

det skal festes på kjøretøyet. 

Sentralt på merket er et portrett av Daniel Maning (1831 – 1887) som var 

amerikansk finansminister fra 1885 til 1887.  

Merket som er trykt på papir med vannmerke og perforering 11, hadde 

gummi på framsida slik at det kunne klistres på innsida av frontruta. Fargen 

på portrettdelen er blågrønn og resten er gulgrønn. På baksida av merket er 

det ført opp bilmodell, motornummer og registreringsnummer. 

Det avbilda eksemplaret som jeg legger ved, viser både framsida og baksida 

av merket. 

 I litteraturen står det at disse merka ofte er samlet ubrukt da de er 

vanskelig å finne brukt siden de var klistra på innsida av frontruta på bilene.  

 

 

Merket som jeg har, er brukt på en Plymouth sedan, og utseende av forsida 

tyder på at merket har vært klistra på ei frontrute. 

 Bakgrunnen for denne avgiften er at det under 2. verdenskrig var mangel 

på drivstoff og avgiften skulle motivere folk til å reise kollektivt eller bruke 

mindre privatbil for å redusere bruk av drivstoff. 

5 dollar var et betydelig beløp for en vanlig arbeider da den nasjonale 

minstelønna på denne tida var 50 cent i timen. Det er gitt ut ei rad merker i 

denne serien med ulike valører fra 42 ent og opp til 5 dollar og flere av disse 

finner du avbilda på sida til Stamp-Collecting-World eller i en amerikansk 

Scott- katalog. 

Avgiftsmerker er et interessant område. Du finner mye informasjon på 

nettet, i ulike kataloger, håndbøker og tidsskrift.  For de av klubbens 

medlemmer som har interesse av å orientere seg mer om de amerikanske 

avgiftsmerka, så er det enkleste å begynne med klubbens amerikanske 

Scott-katalog. 

USA har gitt ut mange ulike avgiftsmerker, og det er bare noen få typer jeg 

har representert i min egen samling. 

Det er ikke alltid like lett å finne disse merka i byttebøker og utvalgshefter 

da mange ikke vet hva dette er for noe, men som det heter:» Den som 

leter, den finner». 

Arve Hoel 
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Friluftsmåleri  - Åland 

Kunstnarlivet på Åland blomstra i perioden 1886-1914, ikkje minst pga 

målarkolonien i Önningeby. Den finske kunstnaren Victor Westerholm var den 

"levande krafta", og han samla kunstnarar frå heile Norden (mest frå Sverige og 

Finland) til sommarsamling på Åland. På bildet under her ser ein frå ein av dei 

førstesamlingane i målarkolonien i Önningeby.  

 

 

Blant dei som deltok på slike samlingar kan ein nemne dei kjende kunstnarane 

Hanna Rönnberg, Elin Danielsson og J.A.G. Acke. Alle som kom blei godt mottekne 

og dei blei innkvarterte på dei store bondegardane i Önningeby. I 1986 blei det 

feira100-års jubileum for målarkolonien i Önningeby. Det blei også markert med 

frimerke, nr. 19, som ein ser under her. 

 

 

Friluftsmåleri blei eit nytt omgrep på slutten av 1800-talet. Og for ein plass 

Önningeby då var! Det kunne knapt bli ein betre plass for ein kunstnar med 

staffeliet under armen. Ein kan kanskje seie at den ålandske naturen stod berre og 

venta på å bli avbilda. 

Når vi i dag, over hundre år seinare, ser på desse måleria, møter vi eit 

overstrøymande lys der kunstnarar med varsame pensledrag lokkar fram den 

ålandske naturen kombinert med bønder i arbeid. Akkurat i Önningeby blei det for 

omlag 25 år sidan opna eit kunst- og kultuhistorisk museum som fortel om denne 

kunstnarkolonien. 

 

På bildet over her ser ein eit lite klipp frå dette museet. 

Allereie før Önningebykolonien starta, hadde dyktige ålandske kunstnarar blitt 

kjende. Ein av dei var Karl Emanuel Jansson. Han blei fødd i 1846, men døde berre 

28 år gammal. Likevel rakk han å bli ein av dei fremste og mest kjende målarane på 

Åland gjennom alle tider. 
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Med full innleving avbilda han folkelivet på den tida. Her kan ein t.d. nemne det 

flotte måleriet "Ålandsk bondebrud". Den unge kvinna er utruleg levande framstilt, 

med svarte brudeklede, med kvitskinande søljer  og krone med praktfulle roser. I 

2008 kom dette flotte måleriet ut på frimerke, nr.301. 

På mange ulike stadar dukka det opp flotte måleri av dei mange aktive 

kunstnarane, sjølvsagt på kunstforeiningar sine utstillingar, men også på museum, 

kafear, galleri, ja, til og med i forskjellige banklokale. Kvar kunstnar gir si tolking av 

tiltalande natur- og kulturlandskap som dei levde midt opp i og som knapt nok 

finst andre plassar. 

Ein som i aller høgste grad blei fengsla av det han såg, var kunstnar og forfattar 

Joel Pettersson, fødd i 1892. Han levde så nær kunsten at han blei ein del av den. 

Såleis finn ein fleire sjølvportrett med mange dristige fargar og kraftfulle 

penseldrag. Men må ikkje gløyme dei flotte landskapsmåleria hans, også dei 

framstilte med kraftige og dristige fargar. Den dag i dag tek ein fram Joel sine 

kunstverk når ein skal peike på det beste som er laga av ålandske måleri. I 1992, 

altså 100 år etter at han blei født, gav Åland ut to frimerke for å hylle kunstnaren, 

nr. 61 (landskapsmåleri) og nr. 62 (sjølvportrett). (Frimerka under her.)  

 

Men Joel kjempa ein tøff livskamp. Mange forstod han ikkje, og han opplevde 

stadig vekk forakt. Likevel heldt han fram å måle, skrive, sette opp teaterstykke og 

halde fordrag. Men ettersom tida gjekk, blei han dårlegare og dårlegare 

helsemessig og enda livet på mentalsjukehus i 1937.  

 

Over her er eit av dei heilt spesielle landskapsmåleri hans. Joel Petterson etterlet 

seg mange manuskript. Dei blei tatt vare på av prosten Valdermar Nyman, og takka 
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vere han blei Petterson sin forfattarskap betre kjent for folket. Her kjem det klårt 

fram kor han lovprisar naturen, frå flotte marker og store vokstrar til ørsmå 

blomstervekstar. Men han legg heller ikkje skjul på sorg og angst som plaga han. 

Når først prosten Nyman er nemnd, bør det også nemnast at han i mange år 

gjorde ein kjempeinnsats for å gjere det kulturelle livet på Åland kjent. 

Fleire ålandske forfattarar har nådd lesarar langt utan for Åland med bøkene sine, 

ja, fleire av dei har lagt grunnlag for salssuksessar og filmar. Eksempelvis kan ein 

her nemne Anni Blomkvist. Ho vekte oppsikt med bøkene om Maja og Janne som 

flytte til Stormskjeret der dei levde i pakt med naturen. 

Hav og vind, duft av eng og blomster, ja, den vedunderlege naturen har inspirert 

utallige forfattarar til å gi ut litteratur som lovprisar øyriket Åland. 

Agnar Aase 

……………………………………………………………………………. 

 

Stoff / innlegg til FEBRUAR-nummeret MÅ 

redaktør ( leif.otto.engelberg@gmail.com ) ha tilgjengelig 

senest 31.01. 
Ønskelig å få manus tilsendt tidligere. 
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG  (IKKE pdf))  vennligst hver for 

seg – det  letter redigeringen. Marker i teksten hvor illustrasjonen(e) skal 

settes inn. 

  

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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Kanaløyene – 2. Verdenskrig.  

 
For noen år siden fikk jeg tilslaget på et hjemmelaget album med frimerker 

fra  2. Verdenskrig.  I all vesentlighet var dette merker fra 

Generalgouvernement, dvs merker fra den tyske okkupasjon av Polen. 

 

Jeg hadde ikke slik merker tidligere, og fant inneholdet meget interessant  - 

historisk sett.  Filatelistisk sett inneholdt det mange såkalt halvgode merker. 

 

Imidlertid  - helt bakerst i albumet fant jeg noe merkverdig.  Frimerker fra 

Kanaløyene som var besatt av tyske tropper under 2. verdenskrig.  Der var 

både enkeltmerker og merker på brev. 

 

Kanaløyene ligger helt opp til Frankrike, og de største er Jersey, Guernsey 

og Sark.  Mange av innbyggerne  var blitt evakuert til England – men mange 

var også transport til Frankrike til leirer der.  Imidlertid mange ble igjen, og 

disse øyene var faktisk besatt av tyske tropper fra juni 1940  helt frem til 

slutten av 2. verdenskrig i Europa, dvs 8.mai 1945. 

 

Øyene var faktisk det eneste engelske område som var besatt av tyske 

tropper. 

 

Til tross for okkupasjonen måtte livet gå sin vante gang , og her er det min 

artikkel om frimerker fra disse øyene  omhandler – disse raritetene som jeg 

nevnte innledningsvis. 

 

Frimerker under okkupasjonen. 

 

Før krigens utbrudd ble det benyttet engelske frimerker på alle  kanaløyene, 

og det var først etter juni 1940 at det her ble endring.  Ved starten av av 

okkupasjonen var det et rimelig antall engelske frimerker, men det ville 

forsvinne ganske fort.    For å bøte på dette ble enkelte frimerker 

delt i 2 på skrå slik at de kunne brukes til lokal porto.  

 

 
 

Til England gikk det ikke an å sende brev, men okkuperte land i Europa gikk 

det greit.  Det var samme frimerker som ble benytte fra alle kanaløyer. 

 

Man kan kanskje si at denne bruken av  halverte engelske frimerker gikk an 

grunnet at de tyske okkupasjonsmaktene ønsket et godt forhold til beboerne, 

og ville bla ikke provosere dem ved å bruke merker med Nazi symboler. 

 

 

Frimerker fra Jersey 

 

Etter at opplaget på engelske frimerker var brukt opp, gav den tyske 

okkupasjonsmakten tillatelse til at Jerseys administrasjon kunne lage egne 

frimerker.  Disse kom ut i 1941 og ble brukt helt til 1946.  De tyske 

myndighetene tillot merket – bla de trodde at det var et våpenskjold som 

tilhørte en familie på øye, mens det i virkeligheten var våpenskjoldet til 

Kong Georg VI.  
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Senere ble det utgitt en serie på 6 frimerker som skulle forestille folkelivet 

på øya.   

 

 
 

Disse merkene inneholdt også symbolikk som ville blitt forbudt av 

okkupasjonsmakten om de hadde var klar over den stille protesten i dem.  

Her omvendt V og kongens initialer G R (Georg Rex). 

 

 

 

Frimerker fra Guernsey 

 

Også her ble det tillatt å benytte engelske frimerker som var halvert, og det 

samme skjedde som på Jersey – det ble trykt nye frimerker i 1941.  Merkene 

på Guernsey hadde samme utforming og symbolikk som merkene på Jersey.  

Og her hadde de gyldighet til 1946. 

 

 
 

Okkupasjonsmerkene på disse øyene var de første frimerkene som ble 

utygott på Jersey og Guernesy.  Både før og etter krigen ble det benyttet 

frimerker fra England.  Det var først i 1969 at det ble utgitt egne merker, og 

til gjengjeld kom de i store kvantum. 

 

Uansett – Kanaløyene er blitt et populært samlerområde med frimerker til en 

grei verdi.  Hva så med okkupasjonsmerkene  - fra kr 50 og oppover, altså 

grei prising.  De halverte merkene på konvolutt ligger på en 300 til 400.- 

 

Kåre Flatmark 
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Røde Kors – historikk 

Fortsettelse fra forrige nummer 

Litt mer om Henry Dunant 

Menighetens hovedoppgave var aktiv veldedighet. Et av de grunnleggende 

prinsippene var at jo mer medlemmene tjente, desto mer skulle de gi til andre. 

Enhet, samarbeid og respekt var grunnsteinen i deres tro. Disse prinsippene var 

den unge Dunant særlig tiltrukket av. Han sluttet seg også til «Forbundet for 

almisser». Deres mål var å hjelpe fattige og syke i Geneve, både åndelig og 

materielt. Som ung mann begynte han i bankvesenet. På en måte var det yrket 

som ledet han inn på den veien som førte til at Røde Kors ble dannet. Arbeidet 

førte ham til Algerie i 1853, der startet han sin egen forretning med en gård og en 

kornmølle. Han fikk nødvendig økonomisk støtte til å bygge møllene. Men Algerie 

var en fransk koloni, Dunant var ikke fransk, derfor fikk han aldri de nødvendige 

tillatelser til vannforsyninger til møllene, og måtte kjempe for å overleve. 

I fortvilelsen fant han at den eneste måten han kunne oppnå det han trengte var å 

søke audiens hos den franske keiseren Napoleon III. Om keiseren ville tatt imot 

han i Paris er høyst tvilsomt. Det viste seg at keiseren hadde langt viktigere ting å 

tenke på. Han hadde bestemt seg for selv å ta kommandoen over den franske 

hæren i Italia i kampen mot østerrikerne.  

Uforferdet bestemte Dunant seg for å følge etter keiseren og hans hær. Han fant 

ham, eller i hvertfall hæren hans, kvelden før slaget ved Solferino. 
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Nå fulgte tre karrige år der han prøvde å få den hjelp og de tillatelser han trengte 

for å lykkes med sine forretninger. Han hadde fått den italienske St. Maurice- og 

St. Lazarus-ordenen for sin uredde innsats for å hjelpe de sårede, men det var ikke 

nok til å viske vekk minnene om de grusomheter han hadde sett i Solferino. Han 

bestemte seg til slutt for at hans måte å bli kvitt dem på var å skrive det ned. Da 

skrev han boken «Et minne om Solferino». Den ble en av datidens bestselgere, 

men han måtte betale den første trykkingen selv. I boken beskrev han til minste 

detalj sine erfaringer fra slagmarken, de grusomme drapene, de såredes lidelser, 

legers og frivilliges innsats mot så grusomme odds. Han hadde evnen til å skrive 

klart, og etterhvert som han skrev ble hans opplevelser ved Solferino også klarere 

for ham. De ga han en ide, og han uttrykte ideen i  et spørsmål: «Er det ikke mulig i 

fredstid å danne en organisasjon av målrettede, velvillige og gjennomkvalifiserte 

mennesker som kan bringe hjelp til de sårede i krigstid?» 

 

 

 

(Kilde: Røde Kors) 

Fortsettelse følger i neste nummer. 

Terje Waksvik 

 

 

Avsluttede samleområder 

Jeg har inntrykk av at noen synes det er mange land som de seneste årene har 

produsert et stort antall nye frimerkeutgaver – at det nærmest er gått inflasjon i 

antall nye (unødvendige) frimerker. 

Mindre omfang av brevpost og dermed mindre tilgang på ordinært stemplede 

frimerker  har så medvirket til at man ikke har lyst å begynne med et nytt «samle-

land»  - litt «brysomt» å få «komplett».  

Blar man litt i frimerkekatalogene, «oppdager» man innimellom land-navn som 

ikke lenger «eksisterer» - noen kaller slike for «Landene som forsvant» andre kaller 

dem «Døde frimerkeland» ….  eller det er andre betegnelser. 

Dermed har vi mulighet for avgrensede «nye» samleområder. 

DANZIG 

er eksempel på en slik mulighet. Danzig er en gammel Hansa-by med byrettigheter 

fra 1224, beliggende i sørøstre del av Østersjøen,  under Preussisk herredømme fra 

1814, ved Versaillesfreden i 1919 erklært fri by  under Folkeforbundets 

beskyttelse, men utenrikspolitisk underlagt Polen - ikrafttredende fra 10.01.2920 

og da formelt løsrevet fra Det Tyske Rike - fra 15.11.1920 «Freie Stadt Danzig» . 

I perioden 10.01.1920 – 13.06.1920 var det i bruk tyske merker (betraktes som 

«forløpere») – disse kunne anvendes fram til 19.07.1920. 14.06.1920 kom så de 

tyske merkene av Germania-typen og «billedmerker» / Mark-verdier overtrykt 

Danzig.  I peroden 14.06. – 19.07.1920 kunne anvendes «rene» tyske merker ved 

siden av  de med påtrykk Danzig. 31.01.1921 kom så de første rene Freie Stadt 

Danzig -merkene. Siste Danzig-utgave kom 29.09.1939  ..  og så var det igjen tyske 

frimerker som skulle anvendes. 

Iflg Michel:  

Hovednummer:   Ordinære frimerker 308  + Tjenestemerker 51 + Portomerker 47. 

        
LOE  
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POSTKORTKLUBBEN 

Møte i Postkortklubben 25.9.2019. 

Denne kvelden var det 13 som møtte på klubblokalet. De frammøtte kom fra 

Ålesund, Ørsta, Vestnes og Hareid. Kveldens hovedinnlegg var ved Oddvar Jan 

Melsæter som presenterte del 2 av sin samling postkort fra Tyskland. Oddvar 

hadde laget en reise gjennom alle forbundsstatene og det ble både en interessant 

og lærerik kveld. Presentasjonen var også en fin demonstrasjon på hvordan en kan 

lage ei fin samling ved å kombinere både gamle og nye postkort.  

Lars Muribø møtte med en del av sitt varelager, og etter den ivrig leting i kassene 

til Lars å dømme så var det sikkert flere som kunne forlate møtet med nye tilskudd 

til samlingen sin. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Det var også en felles diskusjon om hvordan vi kunne øke oppslutningen til 

klubben, for det er flere samlere av postkort som ikke er organisert i en 

samlerklubb. Ingen konklusjon ble gitt, men vi forfølger temaet på neste møte i 

Postkortklubben. 

Referent: Arve Hoel 

……………………………….. 

Møte i Postkortklubben 06.11.2019    -   referat:  se side 6 

……………………………… 

Foreløpig møteplan 2020: 

12.2.   11.3.      9.9.   4.11. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Skulpturer på postkort fra Ålesund. Del 4 – Monument over 

Englandsfarten 

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.  

Jeg har kommet til siste del av denne vesle serien hvor jeg har presentert 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 interesserte til å 

bidra med kort som jeg ikke har presentert. 

 

Dette postkortet avbilder Monument over Englandsfarten. Minnesmerket 

som står på Skateflukaia, er laget av Ola Stavseng og ble avduket av 

kronprins Haakon 8.mai 1995.  

Skulpturen forestiller en mann i en båtstavn som speider mot horisonten og 

ei bølge. 

Kunstneren Ola Stavseng fra Stordal er født i 1949 og har levert en rekke 

skulpturer. 

Ålesund var sentralt for Englandsfarten under krigen Byen og distriktet 

rundt var utskipingshavn for mange som av en eller annen grunn måtte 

rømme fra det nazistiske styret i landet. 

Du kan lese mer om denne farten i Sigurd Evensmos roman fra 1945 

«Englandsfarere» eller i Ragnar Ulsteins dokumentarskildringer av 

Englandsfarten. 

Kortet er etter et foto av Mattis Thoresen (1930 – 2011) – kjent for alle 

lesere av Sunnmørsposten som en av avisa dyktige og alltid tilstedeværende 

fotograf.  

På baksida av kortet leser vi «Nasjonalmonument reist i Ålesund ved 50-

årsjubileet for frigjerninga. Utsikt til Godøya ned lokal krigsminnesamling på 

Godøytunmuseet.» 

Detaljene på kortet med æresvakt og offisielle personer tyder på at 

fotografiet er fra 8.mai og jeg vil tro det er fra avdukingen i 1995. Det er 

vanskelig å se hvem personene er, men den utsmykka «kongestolen» som 

vi ser, er trolig et uttrykk for at det er kronprinsen som er avbilda under 

avdukingen. 

Arve Hoel 
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Trygve M. Davidsen  f. 1895 d. 1978. 

 

 

 

Han var malar teiknar og illustratør,  og malte postkorta i akvarellteknikk, ofte 

religiøse, landskaps motiv eller nissar. Han illustrerte bøker, ga også ut lærebøker i 

teikning. Malt også altertavla i Lykkja kapell i Hemsedal. Var ein av dei mest kjende 

reklameteiknarar, deltok på fleire kunstutstillingar. 

   

 

 

 

 

         

                

                                  

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

………………………….. 

3/2019 

 

Kan noen bidra med opplysninger om denne avsender ? 

Hvor i Aalesund ? 

Hva drev firmaet med ? 

Historikk / andre opplysninger ? 

Opplysninger om brev-mottaker ? 

Aage Halkjelsvik / halkjel5@gmail.com 

…………………………….. 

4/2019 

Her kunne dine spørsmål ha stått ! 

 

 

MEDLEMSANNONSER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

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

……………………………. 

10/2019 

Jeg søker brev eller kort stemplet med den norske tysklandsbrigaden. 

 Se illustrasjonen som eksempel på den ene typen stempel.  

 

arve.johan.hoel@gmail.com  
…………………… 

11/2019 

JULEMERKER   Norges Røde Kors  mankoliste 

1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969 

1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979 

2003  2004  2005 

Om noen kan hjelpe meg med disse utgavene, ville jeg fått tettet noen hull. 

Terje Waksvik       evaogterje@online.no 

……………………. 

12/2019 

Har du etherpetroleum du vil bli kvitt? Jeg overtar det gjerne mot betaling. 

Patrick Young   tlf: 90979078. 

………………….. 

13/2019 

Her kunne din annonse ha stått ! 

mailto:halkjel5@gmail.com
mailto:evaogterje@online.no
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