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__________________________________________________________________ 

 
            Nr 2    -    2018   -    32. årgang   -  02.05.2018 

___________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

 

Etter årsmøtet 10.01.18 består Redaksjonsutvalget av 

 

                Tor Arild Tafjord    Leif-Otto Engelberg 

                            Agnar Aase            Kåre Flatmark                Terje Waksvik 

Vi takker bidragsytere for artikler og håper at klubbens medlemmer og andre lesere 

også denne gang finner interessant stoff til nytte og glede og inspirasjon til fortsatt 

engasjement innen vår felles hobby filateli / frimerkesamling og postkortsamling. 

Redaksjonen ønsker alle en fin sommer med gode opplevelser og med «opplading av 

batteriene» til forestående høst-sesong. 

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne 

Vi leser i media at postmengden går nedover. Det blir stadig færre brev som 
sendes og forslaget er at postombæringen reduseres fra fem til tre dager i 
uka fra 2020 og til to dager i uka fra 2022. Sammenhengen er naturligvis at 
den økte digitaliseringen har ført til en sterkt redusert postmengde. Vi som 
samler norske frimerker, merker dette ved at vi selv må kjøpe nye frimerker 
direkte fra posten og selv sørge for at de blir stemplet om vi vil følge opp 
nyutgivelsene. Det nytter ikke å vente på at nye frimerker skal dumpe ned i 
postkassa på et brev. Et annet forhold er også at Post i Butikk ikke har alle 
nye frimerker som kommer ut, og det er bare noen få som kan stemple 
frimerka.  

Konsekvensen er som vi allerede vet, at stadig færre samler nye norske 
frimerker og at rekrutteringen til vår hobby og oppslutningen om organisert 
frimerkesamling reduseres sterkt og i verste fall stopper opp. Det er mange 
meninger om utviklinga framover. 

Hva gjør vi for å holde medlemstallet i klubben vår oppe?  Hva gjør vi for å få 
passive medlemmer til å bli aktive? Har vi mulighet til å øke medlemstallet i 
klubben vår? Klubben vår er både aktiv og har tilsig av nye medlemmer, så 
kanskje vi bare skal lene oss tilbake og være fornøyd med tingenes tilstand? 

Spørsmåla er mange og svara er sikkert også ulike. 

Hva mener du? 
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Ett av klubbmøta til høsten setter vi av til en diskusjon om status for vår egen 
klubb, tanker om hvordan vi ser tida framover og ikke minst hvordan vi kan 
gjøre klubbkveldene enda mer interessante og attraktive. 

Når du leser disse linjene så er vårens klubbsesong over, men jeg regner med 
at du ikke legger albumene på hylla. Det er kanskje også noen våte og 
regntunge dager i løpet av sommeren som inspirerer mer til innendørs enn 
utendørs aktiviteter. 

En god sommer til dere alle og vel møtt til nye klubbmøter fra onsdag 
22.august. 

 

Mvh 

Arve 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:  

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   1/2018 2/2018 
 Filatelisten   Svensk   1/2018 2/2018  
 NFT    Norsk   1/2018 2/2018 3/2018 
 Nordisk Filateli   Svensk   1/2018 2/2018 
        
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  1/2018  

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration» 1/2018 2/2018  
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  1/2018  
Molde F.k.   Moldefilatelistene  2/2018 
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten  1/2018   

 Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT   2/2018 

 Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka    

 Norsk Skipsp,h, Forening  Postlugaren  1/2018  

 Oslo F.k.    INFO      

 Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 71 / mars 2018 

 Sentrum Filatelistklubb  FrimerkeForum   

 Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   

 Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt 
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

 

 

Møtereferat 07.02.18 

17 møtte. 

Formannen holdt innlegg om Philip von FERRARY. Han var i sin tid den samler som 
hadde den største frimerkesamling med vekt på de fleste sjeldenheter innen 
filatelien. Han var født rik og brukte mye penger til å skaffe seg disse 
sjeldenhetene.  Han ønsket at hans samling etter hans død skulle testamenteres til 
en stiftelse og bli utstilt i Berlin. 

Han var østerriksk statsborger. Etter avslutningen av den første verdenskrig ble hans 
samling brukt til å dekke den krigserstatning den tapende part i krigen måtte betale 
til seierherrene. 

Samlingen ble stykket opp i 8000 enheter og ble solgt på auksjoner. 

J-P G  

…………………………… 

Møtereferat onsdag 14.02.18 

Denne kvelden var avsatt til studiekveld med tema klubbens nettside.  Sju 

medlemmer møtte og fire som hadde med egen PC fikk under kyndig 

veiledning fra Odd Krüger prøve seg på hvordan hjemmesida bygges opp. Det 

ble en lærerik kveld som vi gjerne går videre på til høsten. 

Referent: Arve Hoel  

…………………………….. 

Medlemsmøte 21. februar 2018. 

 

Arve Hoel tok ordet. Neste møte tar alle med seg en samling. Det er meningen at 

medlemmene skal kunne bla i hverandre sine samlinger. Til inspirasjon. Arve viste 

frem en katalog over merkater fra Norge, fra Merkatbyrået AS.  

Ståle Furnes holdt dagens foredrag om «Queen Elizabeth II» Machin issues. Pre-

decimals 1967 – 1970. Arnold Machin f. 1911 d. 1999. Britisk kunstner og skulptør. 

Frimerke og myntdesigner. Det går fint å lage en samling av billige merker. Til 

inspirasjon. 

Antall tilstede: 15. 

Ole Grebstad 

………………………………… 

Medlemsmøte 7/3-2018. 

Arve Hoel tok ordet. Han hadde vært hos Fritz Krüger og gitt ham en blomsterhilsen 
på 90 års dagen. Klubben skal møte på Hareid messen. Arve lurte på hvem som ville 
bli med han. Denne gangen skulle medlemmene ta med samlingene sine. Det var 
samlinger fra Norge, norske julemerker etc., Sovjet, Estland, Spania, Italia, USA 
Precancel, Grønland, Færøyene og Dansk Vestindien. Det ble bladd ivrig i albumene. 
Tombola med 15 nye interessante gevinster. Antall tilstede 14. 

Ole Grebstad 

………………… 

Postkortklubben medlemsmøte 14/3-2018. 

Arve Hoel tok ordet. Lars Muribø hadde tatt med noen av sine kasser med postkort. 
Det ble bladd ivrig som alltid. Muribø sine kasser er populære. Dagens 
foredragsholder var Oddvar Jan Melsæter. Aalesund – byen som brente (2). En serie 
på tre foredrag. Dette var andre foredrag. Fotograf Kirkhorn fra Molde var 
sannsynligvis den første som tok bilder. Byen brenner. Det brant i kullager i flere 
dager. Ellers var det lite etterslukking, det aller meste hadde brant helt ned. 
Aalesund i ruiner. Brakkebyen. Mange måtte la familien bo utenfor byen. Keiser 
Wilhelm II og Aalesund. Bydeler som ikke ble rammet. Det som reddet mange hus 
var brannsegl, som var forhåndslagret. Disse ble vætet i vann. Byen reiser seg igjen. 
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Aalesund kirke. Arkitektkonkurranse. Sitteplasser til 1.000 mennesker. Spesielle 
begivenheter. Det var stort 1. mai tog i 1906, med mange deltagere, da det var 
mange tilreisende håndverkere pga oppbygningen av byen. Hellerbroa. Gatebilder 
fra Aspøya. Et meget spennende foredrag, som det er umulig å gjengi på en 
rettferdig måte. Det var tross alt et foredrag med bilder av postkort. Vi gleder oss 
allerede til tredje og siste foredrag. Antall tilstede: 16. 

Ole Grebstad 

…………………. 

Hareidmessen 

Klubben deltok med stand på Hareidmessen lørdag 17. og søndag 18.mars. 

Vi satset på å informere om klubbens aktiviteter og om samling av frimerker 
og postkort generelt, og vi tok med oss diverse informasjonsmateriell og en 
del frimerker og postkort til framvisning eller salg. Vi hadde også et lite håp 
om nye medlemmer. 

Facit etter to dager på stand:  
-  flere stoppet opp og snakket med oss (vi traff mange hyggelige folk) 
 - noen bladde i materiellet vi hadde lagt fram 
-  noen kjøpte litt med seg 
-  noen ville ha råd om hvordan de kunne få solgt sine egne samlinger 
-  noen leverte materiell til vår neste auksjon 
-  noen ville snakke om hvordan de kunne organisere sine egne samlinger 
-  noen samlet selv uten å være medlem i en samlerklubb 
-  noen var passive med samlinger fra tidligere samlerliv som de kanskje ville 
   ta opp igjen ved et senere høve 
-  noen var medlem i klubben i Ørsta eller i Herøy 
-  ingen meldte seg inn i vår klubb. 

Arrangementet var helt greit tilrettelagt fra arrangøren sin side, men vi 
kommer neppe til å stille opp i ei ny runde med messe på Hareid.  

Når vi først må prioritere egne folk og egen tid, så er det bedre å satse på 
våre egne arrangement som eksempelvis Frimerkets Dag. 

Arve Hoel 

Medlemsmøte 21. mars 2018.  

12 til stede. Nestleder Stål Furnes ledet møtet. Kveldens program var et innlegg om 
islandske frimerker ved Leif-Otto Engelberg. Dessverre hadde kontakten mellom 
datamaskinen og «kanona» problemer. Da det endelig ble ordnet, hadde noen 
dessverre forlatt møtet. Foredraget ble likevel holdt. Vi som var tilstede fikk en god 
innføring i emnet. Klubben har mottatt flere interessante utvalgshefter. 

J-P G 

………………… 

Medlemsmøte 4. april 2018. 

Arve Hoel gikk gjennom posten. Informerte om utfordringen angående å få noen til 
å arrangere landsmøtet i Sarpsborg i 2019. Det blir styret i Filatelistforbundet som 
må ta på seg jobben. Ivar Holmeide fra Ørskog Historielag var dagens 
foredragsholder. Postveien i Ørskog. Post fra Bergen gikk til Stranda. Derfra gikk det 
med robåt til Amdam fjøra. Derfra var det vei til Ørskog. Videre var det vei over 
Ørskogfjellet til Vestnes. Ivar Holmeide viste en PowerPoint presentasjon med 
masse bilder av veien. Deler av veien finnes fremdeles. Andre deler er bygd ned, 
eller har gått mer eller mindre i ett med vegetasjonen. Postveien mellom Bergen og 
Trondheim er en viktig del av vår kulturhistorie.  

 

Ivar Holmeide fikk klubbens 75 års jubileumsbok, og en bok om frimerker som takk 
for foredraget. Antall tilstede 17. 

Ole Grebstad 
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Storauksjon lørdag 14.4.2018. IOGTs lokaler. 

 
 

I strålende vårvær avholdt klubben sin halvårlige Storauksjon. Oppmøtet var bra, og 
som vanlig stilte folk opp tidlig for å besiktige objektene. Det var kafé, med salg av 
vafler og kaffe. Et populært tiltak. For de som samler stedstempel på Sunnmøre var 
det også denne gang mange godbiter. Generelt er prisene satt lavt, men plutselig tok 
budgivningen av på enkeltobjekter. Da er det gjerne to eller flere som har «sett» ett 
eller annet. Ofte til overraskelse for resten av deltakerne på auksjonen. Det ble 
omsatt for kr. 26.000 inklusive salær denne gang. Det må sies å være bra. Likevel var 
80 av 216 objekt usolgt ved auksjonens slutt. Det blir restesalg på neste klubbmøte. 

Ole Grebstad    

…………………….. 

Medlemsmøte 18/4-2018. 

Arve Hoel gikk som vanlig gjennom posten. Dagens program var resteauskjon etter 
klubbens Storauksjon foregående lørdag. Vel 30 objekter ble solgt denne gang.  Med 
dette ble vel 85% av objektene solgt. Etterpå gikk praten ivrig rundt bordene. Antall 
tilstede: 18. 

Ole Grebstad 

……………………………… 

MØTE I POSTKORTKLUBBEN DEN 25.04.18 

Onsdag kveld var det duket for møte i postkortklubben. 
14 medlemmer møtte frem, og gjorde sitt til at det ble en  
artig kveld med livlige diskusjoner rund bordene.  
Åge Halkjesvik hadde kveldens hovedinnlegg,  
og viste frem deler av sin postkortsamling. 
Spesielt var det en samling med griser på postkort som var morsom,  
og som vakte stor interesse blant de fremmøtte. 
Lars Muribø var også til stede med noen av sine kasser med kort for salg. 
Og i løpet av kvelden var det nok mange postkort som skiftet eier. 
 
Ståle Furnes. 
 
………………………………………… 

 

Medlemsmøte 2/5-2018. 

Ståle Furnes ledet møtet i lederens fravær. Patrick Young holdt dagens foredrag om 
«Norske frimerkehefter». De første heftene ble gitt ut i lave opplag. Det er mye 
forfalskninger. Det forefinnes klipte frimerker, som gir seg ut som frimerkehefte 
merker. Et interessant foredrag om et emne som de fleste nok ikke kunne noe om. 
Antall tilstede: 19. 

Ole Grebstad 

………………………….. 
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg 

 

Så er vår-sesongen over og vi kan se tilbake på et halvår med god tilgang på 

utvalgshefter og at mange objekt har skiftet eier. 

Vi regner med å få tilsendt utvalgshefter til vi starter opp igjen til høsten. 

Medlemmene oppfordres til snarest mulig å sende melding til bytteleder 

(leif.otto.engelberg@gmail.com) om hvilke områder DU ønsker det skal innhentes 

utvalgshefter fra  -  så skal det søkes formidlet til våre trofaste – og potensielle / nye 

- utvalgshefte-kilder.  

Sommeren står for døren, men en opprettholdelse av «samleriet» på et kanskje noe 

redusert nivå, er jo likevel mulig.  Selv om mye av handelen med frimerker og 

postkort nå i stadig større grad foregår på «nettet», så er der jo fortsatt 

frimerkehandlere / -butikker i en del «feriebyer»   …  og likeså mht postkort. Kanskje 

små torg der det selges «alt mulig»! 

Og skulle det bli «sur-vær», så har du sikkert liggende noen «tar vare på»-objekt i 

skuffer / skap / på loftet  som kan plukkes fram og danne grunnlag for et utvidet 

eller nytt samleområde  ….  eller som du kan sette opp i utvalgshefter og gjøre 

tilgjengelig for andre klubbmedlemmer når vi starter opp igjen med 

møtevirksomheten 22. august. 

Kanskje er dette også en «fredelig» periode da du kan lage ønskelister / mankolister 

omfattende objekt du mangler i din(e) samling(er). 

Eget navn  (m/ e-postadresse ?) / Land (område) / Katalog-navn / Katalog-(objekt-)nr 

/ postfrisk – ubrukt – stemplet. 

Om du ønsker det, kan du levere mankolister på klubben, så kan vi sette den/dem 

inn i en perm (f.eks. i 5 eksemplar som andre medlemmer kan forsyne seg fra / ta 

med hjem og bringe med eventuelle objekt på neste medlemsmøte). 

Kjekt med vår hobby:  Hver enkelt av oss bestemmer selv hva man vil samle på og 

oppbygging av samlingen. Noen går i dybden innen mer eller mindre snevre 

områder innen filatelien – eller postkort-området, mens andre ønsker en «lettere» 

versjon / fortrykksalbum eller eget oppsett.  Ønsker man å delta på utstillings-

/konkurranse-nivå, får man innordne seg etter reglene, men til eget bruk er det egne 

tanker som «gjelder». 

 

Til inspirasjon for en temasamling  RØDE KORS: 

                   

(Objekt lånt av Terje Waksvik) 

GOD SOMMER ! 

 

 

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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AUKSJONSLEDER:        Helge Steffensen 

Auksjon 14.04.2018 – resultat: 

Nr. Utrop Tilslag  Nr Utrop Tilslag  Nr Utrop Tilslag  Nr Utrop Tilslag  Nr Utrop Tilslag  Nr Utrop Tilslag 
1 200 200  37 100 100  73 60 70  109 250 250  145 950 950  181 50 0 
2 50 110  38 100 100  74 50 130  110 250 250  146 400 400  182 100 0 
3 100 0  39 100 140  75 150 150  111 200 425  147 400 0  183 25 25 
4 50 325  40 100 150  76 130 130  112 100 100  148 20 20  184 20 20 
5 60 60  41 100 160  77 130 130  113 100 100  149 200 0  185 20 20 
6 150 150  42 40 0  78 130 170  114 25 55  150 70 0  186 300 0 
7 60 170  43 90 90  79 200 0  115 200 275  151 120 0  187 300 0 
8 50 50  44 90 90  80 350 500  116 350 375  152 200 0  188 200 0 
9 50 90  45 90 0  81 200 225  117 150 150  153 400 400  189 300 0 

10 150 340  46 80 80  82 50 50  118 100 0  154 400 400  190 30 30 
11 100 350  47 50 0  83 50 50  119 150 170  155 250 250  191 30 30 
12 120 0  48 100 100  84 100 150  120 250 250  156 100 100  192 50 50 
13 200 210  49 100 0  85 50 300  121 300 300  157 50 50  193 50 50 
14 120 160  50 175 0  86 75 75  122 50 50  158 75 75  194 80 0 
15 250 310  51 150 0  87 200 375  123 250 400  159 30 30  195 50 0 
16 200 200  52 700 0  88 50 50  124 100 100  160 40 60  196 50 0 
17 500 1000  53 50 50  89 200 325  125 200 250  161 50 80  197 50 0 
18 350 1000  54 45 45  90 200 350  126 150 0  162 50 50  198 100 100 
19 120 120  55 60 60  91 150 200  127 100 0  163 100 100  199 50 50 
20 90 90  56 20 20  92 200 325  128 50 0  164 100 100  200 80 85 
21 80 80  57 100 100  93 200 200  129 100 100  165 100 125  201 30 0 
22 100 100  58 70 0  94 200 300  130 150 500  166 50 50  202 60 60 
23 120 120  59 35 0  95 200 300  131 100 100  167 100 100  203 200 300 
24 80 0  60 250 250  96 50 50  132 100 100  168 200 200  204 150 150 
25 60 60  61 25 0  97 50 50  133 140 140  169 200 300  205 50 50 
26 60 60  62 25 0  98 20 20  134 200 375  170 50 50  206 75 75 
27 100 160  63 20 0  99 20 0  135 100 200  171 50 50  207 300 300 
28 80 0  64 20 20  100 50 80  136 50 50  172 50 50  208 25 40 
29 250 250  65 100 100  101 25 25  137 50 50  173 150 150  209 150 150 
30 90 90  66 30 30  102 25 35  138 200 200  174 300 0  210 50 50 
31 180 180  67 20 60  103 25 25  139 300 300  175 75 75  211 100 100 
32 300 0  68 30 30  104 20 0  140 250 325  176 50 0  212 100 100 
33 80 80  69 200 200  105 100 100  141 100 100  177 200 0  213 75 140 
34 100 170  70 40 40  106 200 200  142 100 100  178 50 50  214 150 350 
35 80 110  71 40 40  107 200 200  143 750 750  179 50 50  215 150 225 
36 100 110  72 20 20  108 200 200  144 170 0  180 50 50  216 10 10 
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MØTER / ARRANGEMENT 2018: 

 

Medlemsmøter: 02.05.  Heftemerker NK 76 (v/Patrick Young) 

   22.08.  

   05.09.   

   19.09.   

   03.10.   

   17.10.  Herøy-klubben kommer på besøk 

   31.10.  Ettersalg auksjon 

   14.11. 

   28.11.   

   12.12.  Julemøte 

Studiekvelder:  10.10 

Postkortklubben:   26.09. 

   17.10.  Herøy-klubben kommer på besøk   

   07.11. 

Auksjonskomiteen: 29.08.   

Auksjoner:   27.10. 

Frimerkets Dag: 06.10.  

Styremøter:  23.05. 

   15.08.   

   24.10.   

   05.12. 

……………………………………………………….. 

 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 
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VI KLIPPER / Til orientering: 

Postlugaren 1/2018: 

Postale spor etter skip i hurtigruten: M/S Midnatsol 

DFT 1/2018: 
Columbus og opdagelsen af Amerika   (div spanske merker). 

Engelsk militær censur i Tyskland 1919. 

Genforeningen 1920. Allierede tropper besætter Nordslesvig. 

Nordisk Filateli 2/2018: 
James Cook. 

Braunschweig. 

Filatelisten 2/2018: 

Att samla hela världen 

Reketiketter 

Fantasiobjekt/ Lagede objekt på auksjoner 

Vykort / reklamekort 

Moldefilatelistene 2/2018 

Vulkanøyer midt i Atlanterhavet 

Motivsamleren 1/2018 

Enkeltmerke – bruksbrev ? 

Speider 

Fotball 

njf-Nytt 2/2018 

Julemerkekatalog-omtale 

Auksjon div julemerkeobjekt  

Samling om Postkortet  mars 2018: 

Auksjon: Mange interessante postkort avbildet  

 

 

 

Seilsluppen «Restauration» 2/2018: 

Postverkets blanketter:   Merkelapper / sekkelapper 

DFT 2/2018: 

Fokus på anvendelse av enkeltmerker og kombinasjoner til frankering. 

Tyskland 1933 – 1936. 

Fotografiske postkort.    

Engelsk militær censur i Tyskland 1919. 

Dansksindet sønderjyde som krigsfange i England. 

Hvad er Postfærgemærker? 

 

 

……………………………………….. 

 

En liten «kuriositet» fra E-bay: 

 

10 øre grønn Sleipner fra 1943 til salgs for ca 20 kroner pluss omtrent det samme i 

porto.  I så fall har jeg store verdier liggende. 

Kåre Flatmark 
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Intervju med Fritz Krüger. 

  

7.mars fylte Fritz Krüger 90 år! Aalesund Filateliklubb vil med dette få 

ynskje han til lukke med vel overstått 90-årsdag. Vi håper å kunne få dra 

nytte av frimerkekunnskapane hans i lang tid fram over!  

Fritz er ein erfaren frimerkesamlar. Når han får spørsmål om kva tid han 

starta å samle, må han verkeleg tenke seg om. Han kjem til at det var 

under krigen, i 1943/44. " Eg var vel 15-16 år gammal. Då var det ein 

frimerkebutikk på Brunholmen. Ja, det var ein kjekk hobby å ha under 

krigen. Det var ikkje så lurt å vere ute om kveldane. Då var det greitt å 

bruke tid på frimerke. Det var både interessant og spennande."   

 

 

Vi undrar oss på kva som var bakgrunnen for å starte å samle. Fritz kan 

då fortelje at bror hans hadde ein kamerat som samla frimerke. Då blei 

interessa vekt sjølv om han aldri fekk eit einaste frimerke frå den karen.  

"5 øre Norge posthorn var det første frimerket eg fekk i hende. Eg hadde 

ikkje eit vanleg album å samle i. Nei, frimerka la eg i fyrstikkøskjer. Og 

eg hugsar at eg limte saman fleire øskjer. Lim laga av potetmjøl blanda 

med vatn." 

"Dette tyder altså på at det var Norge du starta å samle ?" Ja, det var 

det. Så blei det Tyskland der eg hadde ei tante som var til god hjelp." 

Vidare fortel han at far hans blei også interessert og at han og hjelpte til 

med å få frimerke frå Tyskland.  

Etter kvart blei samleområda utvida. Danmark var neste. Ein bussjåfør 

der vart ein god frimerkekontakt. Ein periode hadde han abonnement i 

London og fekk utvalshefte derifrå. 

Skandinavia og Norden var ei stund av spesiell interesse: Finland, 

Sverige, Island, ja også Færøyane." Han fortel at han hadde kontakt med 

personar både i Finland og Sverige og utveksla frimerke med dei. 

Men samleområda strekte seg etter kvart endå lenger, til USA og 

Canada. 

"Ja, no må eg ikkje gløyme Østerrike. Eg har ei spesiell historie knytta 

til Østerriket. Like etter at krigen var over i 1945, såg eg ei annonse i 

Sunnmørsposten frå ein mann i Østerrike. Matmangelen i landet var 

stor, og han ønska mat i bytte mot frimerke. Såleis blei fleire matkassar 

sende med blant anna kaffi og sukker som mor ordna med, og eg fekk 

frimerke tilbake.  

I 1949 fekk eg frimerkealbum frå han til å sette inn merka eg hadde fått, 

med handskriven helsing  på første sida.  
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I 1950 stoppa denne utvekslinga då matsituasjonen i landet hadde betra 

seg. Men eg hadde då fått eit nytt frimerkeland på plass." 

  

Vi lurer på om han har spesielle interesser innan frimerkesamlingane, 

som brev, kort, stempla/ustempla frimerke. " Både stempla og ustempla 

frimerke, ja, begge delar har eg interessert meg for."  

Med så mange samleområde undrar vi på kor mykje tid han brukar på 

hobbyen sin? 

"Eg brukte nok mykje meir tid før. Då dreiv vi mykje meir byting av 

merke enn no for tida. Tid..ja, det går nok med nokre timar kvar gong eg 

set meg ned med frimerke." 

Med den samlariveren han legg for dagen, så lurer vi på om samlargleda 

har smitta over på andre i familien? 

"Ja, i utgangspunktet starta begge sønene mine å samle. Men etter ei 

stund slutta ein av dei. Men ein av dei er blitt ivrig samlar"  
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"Kva tid blei du medlem i klubben vår?" 

" Det var då eg blei pensjonist, i 1995/96. Ja, etter eg blei pensjonist har 

eg brukt mykje tid på frimerkesamlingane mine."  

Det har vi i frimerkeklubben lagt godt merke til. Så og seie kvar gong vi 

har filatelimøte, kjem Fritz køyrande med den svarte Opelen sin og 

møter trufast opp på samlingane våre. Han har alltid mykje kjekt og 

interessant å fortelje oss andre. 

Agnar Aase 

  …………………… 
 
  

 

Posten i       Ålesund kommune 
 

 

 
 

Fig. 1 - Peder Olsen Tonning, den første postmester i Ålesund. 

Den siste artikkel om posten i Sunnmøres kommuner er om Ålesund. Det 
har vært skrevet mange artikler om dette emnet i Filateli-Nytt. Vi viser til 
Register over artikler i Filateli-Nytt 1987 – 2013. I tillegg finnes «Posthistorie 
fra Aalesund frem til 1840» og «1840 – 1930». 
Alt finnes i klubbens bibliotek. 
Her blir det en noe kortere gjennomgang. 
 
Som kjent ble Ålesund ladested fra 1793, men med innskrenkede 
rettigheter. Fra 30. juni 1824 innvilget fulle rettigheter. Ålesund fikk innvilget 
bystatus fra 13. april 1848. 
 
De første spor fra postvirksomhet før den tid er funnet fra poststasjonen i 
Spjelkavik 1730 underlagt fogden  på Sunnmøre, Nicolai Astrup. I 1759 skal 
postruta ha hatt utgangspunkt fra Lensmannen i Borgund som holdt til på 
Store Nørve. 
Den første ansatte postekspeditør her i området var kjøpmann Niels 
Jacobsen Wind som holdt til på Taskeberget, sydøst for Sørneset. 
Postekspedisjonen fikk navnet Borgensund. 
Wind døde i februar 1799 og hans sønn Niels Nielsen Wind ble konstituert i 
stillingen som postekspeditør. Han fikk ikke fast ansettelse. Det fikk derimot 
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Peter Nicolai Randulff i 1803. Han holdt til i Djupvika på Sula og flyttet 
postekspedisjonen dit. 
Allerede året etter, fra 1. april 1804, ble det første postkontor i Sunnmøre 
opprettet, med Randulff som postmester. 
Da Peter Nicolai Randulff ble utnevnt til Toll- og konsumsjonskasserer i 
Stavanger fra 7. desember 1812, ble Peder Olsen Tonning ny postmester 
ved Borgensund postkontor. Han drev handel fra sin gård som lå på 
Steinvågneset, og flyttet postkontoret dit. Fortsatt var det ikke noe 
postkontor i Ålesund. 

 

 
 

 
Fig. 2 – Steinvågneset midt på 1800-tallet.  

De to husa midt på tegninga brukte postmester Tonning til tollbu og postkontor. Borgensund 
Postcomptoir fra 1812. Byutvidelsen i 1824 medførte at postkontoret ble liggende i Ålesund, 

men navnet ble endret til Aalesunds Postcomptoir først fra 1826. 
Tegning av Jon Dale. Kopiert fra original. 

«Borgund» sammensatt av borg (borg/bygdeborg) og und, (rik på) er et 
historisk område, kjent som kaupang på 1000-tallet og hadde trolig 
bymessig karakter på 1200-tallet. Derav kom navnet Borgensund på det 
første poststed i området. Borgund ble opprettet som kommune i 1837. I 
dag er tidligere Borgund kommune delt mellom Giske, Haram, Sula og 
Ålesund. 
 
 

AALESUND postkontor (postcomptoir) 
(En fortsettelse av Borgensund postcomptoir som var opprettet fra 1. april 1804.) 
 
Ålesund vokste frem rundt Ålesundet (Brosundet) som handelssted.  
Fra 10. september 1824 ble Ålesund utvidet og området Steinvågneset kom 
innenfor ladestedets område. Navnet Borgensund ble beholdt frem til 1926. 
«Ved høieste Resolution af 7de dennes er det naadigst bestemt at 
Borgensunds Postcomptoir for Fremtiden skal bære navn af Aalesunds 
Postcomptoir; hvilket herved tjenstlig communiceres til Iagttagelse.» 
Undertegnet, Christiania den 10. februar 1826. 
 
Postmester Peder Olsen Tonning døde i 1839. I tida 1837 til -39 ble 
postkontoret bestyrt av hans sønn Nils Albert Vogt Tonning. 
Ny postmester fra 17. oktober 1839 ble Jens Lemvig Bull. Postkontoret ble 
flyttet til sentrum. 
Hvor flyttet postkontoret? Kristian Bugge skriver i «Aalesunds historie 
(1923) at postkontoret først var i Jens Sahls gård og deretter i F. M. Olsens 
gård ved Brunholmen. 
Postmester Strømme skriver det samme i en artikkel i Sunnmøre 
Arbeideravis. 
Det er ikke mulig å finne noen gård tilhørende Jens Sahl på Brunholmen. 
Han var født i 1815, var sjømann og holdt neppe til i Ålesund før ca. 1852. 
Han giftet seg i 1849 med datter til postmester Bull. I 1852 oppfører han sin 
egen gård, Salsbryggen, i Toldbodgaden (Kongens gate) omtrent der 
Monark Skomagasin er i dag. 

 
Når det gjelder det andre sted på Brunholmen, F. M. Olsens gård, som 
opprinnelig tilhørte Jakob Strøm, er dette huset kalt «Posthuset» i matrikkel 
fra Folketellinga i 1865. 

Huset lå der vi i dag finner Brunholmgata 10. I 1865 bodde den nye 
postmester, Ole Siewers Arveschoug, som var utnevnt fra 1857. Der bodde 
også Andrea Landmark som startet som husjomfru hos postmesteren, fikk 
arbeid på postkontoret, og  ble senere, i en periode, konstituert som 
postmester i Ålesund og endte som den første kvinnelige postmester i 
moderne tid - i Elverum. 
Der bodde også Nils Severin Olsen. Han var kontorbetjent ved Ålesund 
postkontor og fortsatte senere som postekspeditør på skip i Romsdal og 
Sunnmøre. Bosatt i Ålesund som pensjonist og omkom under 
Ålesundsbrannen, da han som syk og sengeliggende ikke tålte 
påkjenningen med transporten bort fra brannen. 
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Postkontoret flyttet til Brudevolds hus i Toldbodgaden i Skansen. Derfra til 
Høyem/Ouses hus som også lå i Toldbodgaden. Videre til krysset 
Lihauggata/Storgata. Da var Hans Severin Øyen blitt postmester. Han fikk 
tillatelse til å drive lokal postombæring i Ålesund og ga ut egne 
bypostmerker. Ordningen varte fra desember 1880 til juni 1891, da Øyen 
flyttet til Stavanger. Den nye postmester, Edvard Appoloniussen Liljedahl, 
flyttet postkontoret til baker Aannings hus på  Erichsenbrygga (St. Olavs 
plass). I 1897 flyttet postkontoret til «Sjannahuset», Christiane Rønnebergs 
hus på Noteneset, hvor det holdt til da Ålesundsbrannen tok til i 1904. 
Det som ble reddet under brannatta 23. januar 1904 ble fraktet til Borgund 
Sparebanks velv i Bøgata. Der ble det oppbevart til neste dag da det ble 
fraktet med båt til Skansekaia. Der var det ledige lokaler som ikke var 
rammet av brannen. Et midlertidig postkontor ble opprettet. 

 
Høsten 1904 ble det flyttet til en brakke på Noteneset. Denne ble brukt til en 
kunne flytte til Carl E. Rønnebergs nyoppførte bygning på hjørnet 
Korsegata/Notenesgata var ferdig. 

 

 

 
 

Fig. 3 – På dette postkortet fra 1905 ser vi fra venstre Rønnebergs kullager. Ved siden av var 
det provisoriske postkontoret. Bygningen var tegnet av arkitekt I. E. Swedenborg. Han måtte 

kjøpe huset tilbake da postkontoret flyttet over gata til Rønnebergs nybygg i Korsegata 9. 
Huset ble demontert og brukt i oppføringa av Borgundveien 32. 

Postkortutgiver er Johan Nygaard, Aalesund. 
 

Postkontoret fikk en egen pakkepostavdeling fra 24. november 1919. Da ble 
det oppført en postbrakke i Notenesgata. Den ble brukt til det nye posthuset 
var ferdig i 1929. Brakka ble solgt til Vestenfjeldske  krets av Det norske 
Postmannslag som brukte den til oppføring av et feriehjem på Skorpen i 
Hordaland. Det første pakkepoststempel var tildelt allerede i 1910. 
 
Det første enrings datostempel som var tildelt Ålesund ble sendt fra gravør 
19. april 1848, noen få dager etter at Ålesund fikk sin bystatus. Ved 
innføring av frimerker i 1855 ble ikke datostemplene ansett for god nok 
annullering og det ble derfor laget riststempler som skulle brukes på 
frimerkene. Riktig annullering var da riststempel på frimerket og 
sidestempling med datostempel. Her i byen er det registrert 11 strekers 
stempel.  
 
 

 
 

Fig. 4 – Brev sendt fra Aalesund 11. desember 1855 til Wandelven. 
Frankert med NK 1, 4 skilling blå, utg. 1. januar 1855. Riststempel 11 streker. 
Sidestemplet med en-rings datostempel, antikva skrift, blågrønn stempelfarge. 

 (Korrekt avstempling.) 

Denne ordning varte ikke lenge. Allerede i januar 1856 ble de offisielt 
inndratt. 3-rings stempel skulle erstatte riststemplene, og Ålesund fikk tildelt 
nr. 2. Nummerne var utdelt alfabetisk, og Ålesund ble da skrevet med Aa. 
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Fig. 5 – Brev sendt fra Aalesund 1. oktober 1858 til Laurvig. 
Her er riktig bruk av nummerstempel for annullering av frimerker,men stempelet er brukt 1. 
oktober, mens ifølge rundskriv av 29. september skulle disse stemplene sendes tilbake og 

ikke brukes lenger. 
 

 
 

Fig.6 – Del av brevforside sendt fra Aalesund 2. juni 1862 til Galicia i Spania. 
Sendt via Sandøsund postcontoir (kontor for dampskipsfart til København og Kiel) 

 7. juni 1862. 
Utveksling av post mellom det norske og det franske postvesen skulle skje gjennom de 

norske kontorene i Sandøsund eller Svinesund, og i Frankrike på det ambulerende 
jernbanekontor på linjen Paris til Quievrain. Her stemplet Norwege-Quievrain 11. juni 1862 

Frankert med 3 x 8 skilling NK 5, 24 skilling. Stemplet 4 R = 4 Reales, i Frankrike,portobeløp 
som mottaker skal betale fra fransk/spansk grense og til bestemmelsesstedet. 

Stempelet P.P. viser at brevet er betalt frem til den fransk/spanske grense 

 
 

Fig. 7 – Aalesund fikk sin første stemplingsmaskin, Krag-typen, tilsendt 16. juli 1906.  
Her brukt 18. februar 1907. 

De første maskiner hadde 7 parallelle streker mellom stemplene. Etter en tid kom det ønske 
om færre streker, bl.a. for ikke å dekke over firmaangivelser etc. på brevet. Det ble sendt 

oppfordring til de respektive postmestre om å få slipt vekk strek nr. 2, 3, 5 og 6. Endringen av 
stempelet skjedde i begynnelsen av 1908. 

 
Ved Ålesund postkontor ble det i 1928 sendt 1.157.500 brev, og i 1945, 
1.708.800. Frimerkesalget i 1928 var på kr 308.087 og i 1945, kr 550.390. 
 
Som nevnt ble det nye Posthuset i Korsegata 4 ferdig i 1929. Der var 
posten til den omfattende omlegginga til posthandel ble gjennomført og 
flytting til Torghallen. 
 
ÅLESUND SENTRUM postkontor ble opprettet 1. april 1993. En 
videreføring av Ålesund postkontor. Fra 15. oktober 1997 endret til 
ÅLESUND POSTSENTER. 
Nedlagt 6. oktober 2014 og overgang til Post i Butikk. 

 

 
Her følger en oversikt over de øvrige poststed i nåværende Ålesund 
kommune: 
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SPJELKAVIK poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. oktober 1892 
på Spjelkaviknes i postruta mellom Ålesund og Ørskog poståpneri. 
Underpostkontor fra 1. november 1973 og postkontor B fra 1. april 1974 

Datostempel av schweizertypen med åpen stjerne og latinske månedstall 
ble tilsendt ved opprettelsen.  

 

 
 

Fig. 8 – Spjelkavik poståpneri ble opprettet 1. oktober 1892. 
Brev sendt fra Spjelkavik 15. september 1930 til Mauseidvåg.  

Stemplet med schweizerstempel med åpen stjerne, det første stempel som var tilsendt ved 
starten. 

I 1928 ble det sendt 7.400 brev, og i 1945, 30.100 brev. Frimerkesalget i 
1928 var på kr 4.812 og i 1945, kr 12.324. 
 
Nedlagt i 2014.. 

 
VEGSUND poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. januar 1893 på 
dampskipsanløpsstedet (Borgund herred). Fra starten var det en ukentlig 
bipost med gående bud til/fra Spjelkavik. Denne kom i stedet for 
landpostruta Ålesund-Langevåg-Eikrem-Vegsund. 
 
Datostempel av schweizertypen med åpen stjerne og latinske månedstall 
ble tilsendt ved opprettelsen. 
Ble underpostkontor fra 1. november 1973 og postkontor C fra 1. januar 
1977. 
 
I 1928 ble det sendt 600 brev, og i 1945, 3.300 brev. Frimerkesalget i 1928 
var på kr 651 og i 1945, kr 2.323. 
Nedlagt i 2001. 

ELLINGSØEN poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. oktober 1894 
på dampskipsanløpsstedet Sperre. 
Navnet ble fra 1. oktober 1921 endret til ELLINGSØY. 
 
Datostempel av schweizertypen med åpen stjerne og latinske månedstall 
ble tilsendt ved opprettelsen. 
Ble underpostkontor fra 1. november 1973 og postkontor C fra 1. januar 
1977. 
 
I 1928 ble det sendt 2.600 brev, og i 1945, 6.300  brev. Frimerkesalget i 
1928 var på kr 600 og i 1945, kr 2.124. 
 
Nedlagt i 1997. 

 

EMLEM poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. januar 1896 på 
dampskipsanløpsstedet. 
Navnet ble endret til EMLEIM fra 1. oktober 1921. 

 

 

 
 

Fig. 9 – Emlem poståpneri ble opprettet 1. januar 1896.  
Navnet endret til Emleim fra 1. oktober 1921. 

Her vises et følgebrev, blankett nr. 181, for pakker til USA, poststemplet 22. november 1938. 

Datostempel av schweizertypen med åpen stjerne og latinske månedstall 
ble tilsendt ved opprettelsen. 
Ble underpostkontor fra 1. november 1973 og postkontor C fra 1. januar 
1977. 
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I 1928 ble det sendt 2.700 brev, og i 1945, 3.700 brev. Frimerkesalget i 
1928 var på kr 1.095 og i 1945, kr 2.693. 
 
Nedlagt 31. mars 1997. 
 

EKORNÅSVÅG brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 1. oktober 1919. 
Navnet ble endret til IKORNÅSVÅG fra 12. desember 1933 og til 
EIKENOSVÅG fra 1. januar 1954. 
 
Brevhuset brukte først 4-rings stempel nr. 636, sendt fra Kristiania 26. 
september 1919. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i januar 1936. 
 
Nedlagt 31. desember 1964. 
 

HUMLA poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. juli 1924 på 
dampskipsanløpsstedet. 
 
Datostempel av schweizertypen med lukket stjerne og latinske månedstall 
ble tilsendt ved opprettelsen. 
 
I 1928 ble det sendt 800 brev, og i 1945, 1.900 brev. Frimerkesalget i 1928 
var på kr 247 og i 1945, kr 542. 
 
Nedlagt 28. februar 1961. 

 

NES I SUNNMØR brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 23. mai 1929. 
Navnet ble fra 12. desember 1933 endret til BUNES. 
 
Brevhuset brukte først 4-rings stempel nr. 536 og fikk tilsendt kronet 
posthorn stempel i januar 1936. 
 
Nedlagt 31. mars 1961. 

 
LORGEN brevhus ble opprettet (i Borgund herred) 25. mai 1929. 
Navnet ble fra 12. desember 1933 endret til LORGJA. 
 

Brevhuset brukte først 4-rings stempel nr. 180 og fikk tilsendt kronet 
posthorn stempel i januar 1936. 
Nedlagt som brevhus 30. juni 1938 og omgjort til 
 
LORGJA poståpneri fra 1. juli 1938 (fortsatt i Borgund herred). 
Posten ble sendt med bipostruta Ålesund-Tennfjord. 
 
To-rings datostempel med tverrbjelke, arabiske månedstall og åpen stjerne 
ble sendt 
fra Oslo 4. mai 1938. 
 
I 1945 ble det sendt 1.300 brev fra poståpneriet og frimerkesalget var på kr 
455. 
 
Nedlagt 31. mars 1961. 
 

GÅSEID poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. juli 1943. 
I en poståpnerprotokoll opplyses at poståpneriet kom i virksomhet først fra 
16. august 1943. 
 
2-rings datostempel  med tverrbjelker, arabiske månedstall og åpen stjerne 
ble sendt fra Oslo 22. juni 1943. 
Ble underpostkontor fra 1. november 1973 og postkontor C fra 1. januar 
1977. 
 
I 1945 ble det sendt 26. 600 brev fra poståpneriet. Frimerkesalget var på kr 
13.958. 
 
Nedlagt 30. juni 1993. 
 

ÅSESTRANDA poståpneri ble opprettet (i Borgund herred) 1. juli 1948. 
 
To-rings stempel med arabiske månedstall og åpen stjerne ble sendt fra 
Oslo 7. juni 1948. 
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Fig. 10 – Åsestranda poståpneri ble opprettet 1. juli 1948. 
Rekommandert brev sendt fra Åsestranda 29. april 1969 til Emleim. 

Stempel 2-rings med åpen stjerne, tildelt fra starten.  
Frankert med 2 x NK 626, 65 øre + 2 x NK 627, 90 øre + NK 596, 40 øre = kr 3,50. 

Porto: Brev inntil 250 g = kr 2,00 (fra 1.3.1968) + rek.avg. kr 1,50 (fra 1.1.1967) = kr 3,50. 
 
Ble underpostkontor fra 1. november 1973, postkontor C fra 1. januar 1977 
og postkontor B fra 1. januar 1979. 
 
Nedlagt 31. desember 1996. 
 

ÅLESUND-NØRVE underpostkontor II ble opprettet 1. juli 1957. 
Bynavnet Ålesund ble sløyfet fra 1. april 1974. Navnet ble da kun NØRVE. 
 
En-rings stempel med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen. 
Fra 1. november 1973 endret til underpostkontor (uten II). 
Fra 1. januar 1977 postkontor C og fra 1. juni 1995 omgjort til 
ekspedisjonsform utlagt luke. Fra 12. januar 1997 omgjort til postfilial. 
 
Nedlagt i 1997. 
 

 

 

 

ÅLESUND-SKARBØVIK underpostkontor II ble opprettet 10. februar 
1964. 

Bynavnet Ålesund ble sløyfet fra 1. april 1974. Navnet ble da kun 
SKARBØVIK. 
En-rings stempel med åpen stjerne fra opprettelsen. 
Fra 1. november 1973 endret til underpostkontor (uten II). Fra 1. januar 
1977 postkontor C. 
 
Nedlagt 6. august 2001. 
 

HATLANE postkontor C ble opprettet 2. juni 1980. 
 
En-rings stempel med postnummer 6016 fra opprettelsen. 
 
Nedlagt i 1997. 
 
KLIPRA postkontor C ble opprettet 1. desember 1981. 

 
En-rings stempel med postnummer 6000 Ålesund fra opprettelsen. 
 
Nedlagt 31. desember 1993. 
MOA postkontor C ble opprettet 1. september 1983. 
 
En-rings stempel med postnummer 6018 fra opprettelsen. Ble postkontor B 
fra 1. mai 1987. 
 
Nedlagt 30. juni 1993. 
 

LERSTAD postkontor C ble opprettet 5. september 1983. 
 
En-rings stempel med postnummer 6014 fra opprettelsen. 
 
Nedlagt 31. august 1993.  
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ASPØY postkontor C ble opprettet 14. januar 1983. 
 
En-rings stempel med postnummer 6000 Ålesund fra opprettelsen. 
Ble postkontor B fra 1. mai 1987. 
 
Nedlagt 31. januar 1998. 
 

LARSGÅRDEN postkontor C ble opprettet 11. mars 1985. 
 
En-rings stempel med postnummer 6000 Ålesund fra opprettelsen. 
 
Nedlagt i 2002. 
MIDLERTIDIGE BREVHUS (alle hadde motivdatostempel): 

 
NORDSJØ-MESSEN Ålesund 16. til 27. august 1967. 
SUNNMØRSLEIREN 1971 (Vegsund) 5. til 11. august 1971. 
SUNNMØRE LANDBRUKSSELSKAP 200 år 26. august til 2. september 1973. 
FRIMERKETS DAG, første særstempel for slike arrangement, 9. til 11. oktober 1975. 
(De øvrige Frimerkets dag arr. tas ikke med her.) 
UTSTILLINGA POSTEN I ÅLESUND 20. til 26. september 1976. 
NORWEX-DAGEN 18. og 19. april 1980. 
SUNNMØRSMESSA 1981 13. til 21. juni. 
ÅLESUNDSMESSA 1983 11. til 19. juni 
ÅLESUND TUNNELER 20. oktober 1987. 
ÅLESUND 89 frimerkeutstilling 24. til 26. november 1989. 
ÅLESUND 91 frimerkeutstilling 27. til 29. september 1991. 
De XVII olympiske vinterleker, Fakkelstafetten, 21. desember 1993. 
DEN NORSKE MATFESTIVALEN 1994, 4. til 10. september. 
DEN NORSKE MATFESTIVALEN 1995, 5. til 9. september. 
10. BYBRANNLØPET ÅLESUND, 18. januar 1997. 
ÅLESUND 98 nasjonal frimerkeutstilling, 2. til 4. oktober 1998. 
GF 2000 (Norsk luthersk misjonssamband) 12. juli 2000. 
ÅLESUND 2001, regional frimerkeutstilling, 9. til 11. februar. 
THE TALL SHIPS RACES 2001, 18. til 21. juli. 
ÅLESUND 2010, regional frimerkeutstilling, 24. til 26. september. 
GANGE-ROLV/ROLLON, 1100 års jubileum, 24. september 2011. 
THE TALL SHIPS RACES 2015, 100 dager igjen, 6. april 2015. 
THE TALL SHIPS RACES 2015, åpning, 15. juli 2015. 
I tillegg var her ambulerende postkontor i forbindelse med  
flytende varemesser 1960, 1962, 1964 og 1965. 

 
                                                                                                                    ojm 

På medlemsmøtet 04.04.18 hadde vi  besøk fra Ørskog Historielag.  

Ivar Holmeide kåserte over  

Postvegen gjennom Ørskog 
(og vi fikk tillatelse til å gjengi følgende fra historielagets folder:) 

«Den Trondhjemske postveg» var ein vegforbindelse mellom Bergen og 

Trondheim, som hadde som føremål å få postgang ein gong i veka. Fram til 

dette tidspunkt hadde postgangen vore langsam og usikker, men i ein 

kongeleg resolusjon frå 1785 vart det bestemt at vegen skulle kome. 

For å oppnå ein mest mogeleg sikker transport, vart det bestemt at posten i 

all hovedsak skulle førast over land. Ein skikkelig vegforbindelse var difor 

nødvendig, med bygging av vegar og bruer. Arbeidet med vegen føregjekk 

frå 1787 til utpå 1800-tallet. Mens det var lokale bønder som utførte 

arbeidet, vart utstikking av vegen leia av veiingeniørar. 

 

Mot 1840-åra auka den statlege aktiviteten, og postmengda med det. Ein 

del strekningar vart lagt om. 

Postvegen skil seg frå bygdevegane på fleire måtar: Nasjonale interesser 

kom føre dei lokale, postvegen skulle ta snaraste vegen gjennom bygda 

utan å ta særleg hensyn. Dette førte mange stader til ein relativ 
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karakteristisk geometri, med rette strekk som tok meir hensyn til verknaden 

på eit kart, enn til vestlandsnaturens topografi.  

Postvegen slik den framstend i dag, varierar mellom å vere nærast ikkje 

eksisterande, gjerne dekt av riksveg eller oppdyrka mark, til lengre stykkjer 

samanhengande veg i nærast opprinneleg stand med bruer og murarbeid 

intakt. 

Postvegen gjennom Ørskog 

Gjennom Ørskog gjeng postvegen frå Amdam til prestegarden og opp 

Landedalen, over Ørskogfjellet, og vidare ned Skorgedalen. 

 

Vegen over Ørskogfjellet vart truleg ferdig rundt århundreskiftet. På same 

tid vart óg den gamle Ørskogbrua bygd. Ein tid vart posten rodd rundt 

Gausneset, men grunna sterk vind og straum vart dette svært hardt mange 

gongar. Men så vart vegen frå prestegarden til Amdam utbetra, og då vart 

posten frakta over Kleivane og heilt ned til Amdamsfjøra og rodd derifrå til 

Sløgstad på Stranda. I 1825 vart det bygd ein ny vør, som gjorde det lettare 

å legge til i dårleg ver. 

 

Samstundes med postruta Bergen – Trondheim så vart det oppretta 

bipostrute til Borgensund ein gong i veka. Dermed vart Ørskog den sentrale 

staden for posttransport på Sunnmøre. 

Midt i 1850-åra kom fjordabåten, og «Søndmør og Romsdalske 

Dampskibsselskab» tok etter kvart over posttransporten. I 1868 vart 

Postvegen Prestegarden – Amdam nedklassifisert til bygdeveg. 

Store deler av postvegen er i dag bevart. I Nasjonal verneplan for veger, 

bruer og vegrelaterte kulkturminner er ein ca 5 km lang strekning over 

Ørskogfjellet plukka ut som ein av tre parsellar som skal representere den 

695 km lange vegstrekninga. 

(Mye dugnadsinnsats av Ørskog Historielag.  (red.)) 
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Keiser Wilhelm har gått Postvegen. 

 

9. juli 1899 gjekk han på land og var der i 3 timar, stend det i Arill Riise si 

bok «Blå Fjord Blått Blod». Folk på Amdam har fortalt at han skal ha gått på 

land i Kråa. Keisaren gjekk så over Kleiva til Amdam. Ein av hans menn gjekk 

føre og sørga for at vegen var fri. På Einhaugen på Amdam sat han med 

fylgjet sitt på ein stein, eller ein bergknaus, og såg innover fjorden til dei 

returnerte. Eller kanskje han gjekk på land ved Prestevoren? Dette var vel 

helst den beste plassen å kome i land på. I så tilfelle så har Keisaren gått 

mesteparten av Postvegen. I alle fall, gjer som keisaren, gå Postvegen du 

og! 

 

ØRSKOG HISTORIELAG vart stifta i 1985 med føremål «å ta vare på 

kunnskapen om fortida til dei bygdene som ligg i Ørskog kommune, og 

arbeide for at folk kan få del i denne kunnskapen». 

(www.orskog.historielag.org) 
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Et amerikansk avgiftsmerke 

Avgiftsmerker er en kvittering som vi betaler for en tjeneste utført av det 

offentlige på kommunalt eller statlig nivå. Disse avgiftsmerka er for mange 

et interessant samleområde. I eldre album finner vi slike merker ofte satt 

opp sammen med ordinære frimerker, men i «vår» tid er de skilt fra vanlige 

frimerker. Det er gitt ut flere kataloger for norske avgiftsmerker, og jeg har i 

flere runder skrevet om disse merka i tidligere utgaver av Filateli-Nytt. 

Denne gangen vil jeg henlede oppmerksomheten på et amerikansk 

avgiftsmerke. 

 

I 1905 vedtok staten New York å innføre en avgift på omsetning av aksjer, 

og denne avgiften ble kvittert ut med et avgiftsmerke. Se illustrasjonen. 

Avgiften førte til høylytte protester og trusler om at aksjehandelen skulle 

flytte fra New York til en annen  stat som ikke hadde slike avgifter. Det ble 

med truslene og aksjehandelen blomstret videre på tross av avgiften den 

var pålagt. 

Avgiftsmerka ble gitt ut i flere serier med laveste pålydende 2 cent og 

høyeste på 1000 dollars. Storparten av merka har pålydende mellom 10 

cents og 4 dollars, noen få har pålydende mellom 50 og 100 dollars og kun 

ett har pålydende 1000 dollars. Det antyder nok at tyngden av avgiftene var 

fra noen cents og opp til noen (4 – 5) dollars. 
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Merket som jeg har, er fra 1930 – tallet.  

Den siste serien som er registrert, kom ut i 1975 og ifølge litteraturen gikk 

merka ut av bruk i 1981.  

Om avgiftene opphørte i 1981 vet jeg ikke, men det er vel ikke usannsynlig 

at pålagt og betalt avgift registreres på annen måte. 

Dersom du ser på nettet med oppslag «State of New York Stock Transfer 

Tax Stamps», så kommer du inn på sida som har registrert alle disse 

avgiftsmerka. Det er såpass mange av disse merka at du kan lage ei heil 

samling, men selv er jeg fornøyd med mitt ene eksemplar.  

arve.johan.hoel@gmail.com 

………………………………. 

125 år siden   …. 

24. juni 1893 gikk polarskipet FRAM fra Kristiania med kurs for Nordpolen. 

Ekspedisjonsleder var Fridtjof Nansen. 

 

loe 
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INDIA  > >  PAKISTAN  > >  BANGLADESH 

India’s frimerke-historie starter iflg  Stanley Gibbons og Michel  

i 1852 med 3  hovednr / objekt  med betegnelsen SCINDE DISTRICT DAWK 

 

Under EAST INDIA COMPANY ADMINISTRATION ble det fra 1854 utgitt frimerker til 

bruk i hele India. 

Betegnelsen er da INDIA og fra 1855 EAST INDIA. 

 

Fra 1858 ble området styrt direkte av den britiske monark (Queen Victoria) / den 

britiske koloniforvaltning  …   betegnet som en Crown Colony. Frimerkene 

opprettholder betegnelsen EAST INDIA. 

 

I 1877 tok Queen Victoria tittelen Empress (Keiserinne) of India og frimerkene fikk 

nå landnavn INDIA.   

 

Keisertittelen ble så videreført av britiske King Edward VII, King Georg V, King 

Edward VIII (ingen indiske frimerker med hans portrett) og King Georg VI. 

 

 

I denne perioden (fra 1884  fram til 1950)  var det til lokalt bruk (etter avtaler 

mellom THE IMPERIAL GOVERNMENT og statsadministrasjonene i spesifikke 

områder) egne frimerker for såkalte  INDIAN CONVENTION STATES : Chamba, 

Faridkot, Gwalior, Jind, Nabha og Patiala. 

 

 

Tilsvarende var det i bruk egne frimerker for lokalt bruk i perioden 1869 – 1950/51 

i de såkalte FEUDATORY STATES.  
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I 1937 ble BURMA utskilt som eget område med egne frimerker. 

 

I 1946/47 var det politisk uro i området   …  krav om selvstendighet utviklet seg og 

«independence» ble besluttet. Interne stridigheter førte til at India ble delt, 

egentlig at de muslimske områder ble utskilt med navnet PAKISTAN (Vest og Øst) 

og tillagt politisk status som DOMINION OF INDIA  og  DOMINION OF PAKISTAN, på 

frimerkene tekst hhv INDIA  og  PAKISTAN.   

 

 

 

I en kort periode i 1947 var området BAHAWALPUR utenfor både India og 

Pakistan, men ble så en del av Pakistan. Til internt bruk i Bahawalpur var det 

anledning ( - 1949) å bruke egne lokale frimerker, men ekte brukt slike merker 

finnes knapt. 
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Pakistan ble republikk i 1956. 

 

Som gjeldende for mange land:  i tillegg til de ordinære merker til allment postal 

bruk, er det også OFFICIAL STAMPS   ..  ordinære merker med overtrykk SERVICE 

eller  ON H M S  og  «ordinære» merker med SERVICE som en del av merkebildet 

eller særutgaver. 

 

Også helpost var i bruk. 

 

Til det som kanskje kan kalles «stor-India-området» bør vel også tas med diverse 

utgaver / overtrykk knyttet opp mot første og andre verdenskrig  - det være seg 

både Indiske besettelser utenfor det egentlige India’s grenser og andre lands 

okkupasjon av indiske områder (f.eks. Japan) og FN-operasjoner.  Nevnes kan også 

bruk av Indiske merker i Aden. 

Og så kommer vi fram til det som lå til grunn for å skrive ovenstående: 

Utskillelse av Øst-Pakistan som egen stat  / republikk i 1971 og da med 

betegnelsen BANGLADESH. 

I en overgangsperiode ble det benyttet pakistanske frimerker med påtrykk av 

lokalt produserte gummistempel. Det finnes mange utforminger av disse 

gummistemplene   …  her følger et lite utvalg. 

 

Ovenstående bare en rask «gjennomgang»   ….  det er mye å studere mht denne 

regionen / mini-verdensdelen …  ! 

loe  
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Førstedagsbrev tilbake til heder og verdighet? 

Hvor mange aktive samlere av FDC vi har i klubben vår vet jeg ikke, men 
erfaringa fra klubbauksjonene er at det er lett å kjøpe årganger (gjerne flere 
årganger) av nyere norske FDC uten konkurranse fra mange andre i 
klubben.  FDC fra postens abonnement synes derfor ikke å være av topp 
interesse (for å si det slik) blant dagens klubbmedlemmer. 

Men ting tyder på at samling av nyere norske FDC får/har fått en 
renessanse, men da gjelder det FDC fra 1950 – 1960 og 1970 – tallet. I disse 
åra var det flere ulike organisasjoner som gav ut FDC og vi har konvolutter 
med ulike vignetter. Utfordringen blir å få tak i FDC med vignetter fra de 
ulike lag og organisasjoner som var utgivere. 

Eksempelet under viser FDC Flyktninghjelpen utgitt 7.april 1960 med 
vignetter fra ulike utgivere.  
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Fri-Me-Co og Nasjonalforeningen er begge kjente utgivere av FDC i disse 
åra. Vignetter med Fri-Me-Co finner vi fra 1955 og Nasjonalforeningens 
vignett finner vi fra 1956. 

Det er gjort forsøk på å katalogisere de ulike vignettene, men jeg vet ikke 
om disse registreringene er fullstendige. 

En annen måte å samle på er å samle førstedagsbrev med lokale stempler.  

Her kan jeg vise serien med Postjubileet fra 1947 stemplet Ørstavik 
15.4.1947, Flyktninghjelpen frankert med 90+25 stemplet Sykkylven 
7.4.1960, Baldisholteppet stemplet Ålesund-Nørve 5.11.1976 og Norwex 
miniark stemplet Ulsteinvik 5.10.1979. 
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Slike lokale datostempler er ikke sett på som «ekte» førstedgsstempler 
etter at Posten begynte med egne FDC-stempler fra utgaven med 
Flyktninghjelpen i april 1960. Selv samler jeg førstedagsbrev fram til 1970, 
men jeg tar gjerne med lokale førstedagsstempler av nyere dato slik som 
jeg har vist i eksempla her. 

I dag er det vanskelig å følge opp med lokale avstemplinger da Posten er 
lagt ned og stemplene er borte, men det er jo mye å samle på fra åra som 
har gått. 

Ta gjerne kontakt om du har FDC med ulike utgivere fra 1950 – 1970 eller 
førstedagsstempler  fra lokale steder på Sunnmøre som du vil kvitte deg 
med.  

Alle illustrasjoner er fra egen samling. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

ÅLESUND  170 år med kjøpstad- /bystatus i april 2018. 

 

 

loe  
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Når vi døde vågner. Del VII. (Fremdeles svært fritt etter Henrik 
Ibsen.) 

Postkort til Trygve Lie. 

 

 
 
Bilde 1. Tekstside. 

Den historisk interesserte vet selvsagt at Trygve Lie var utenriksminister i London 
regjeringen under store deler av 2. verdenskrig. Det var han som fikk jobben med å 
rydde opp i rotet til Halvdan Koht. Da krigen var over ble Trygve Lie valgt som FNs 
første Generalsekretær. Et uhyre ærefullt oppdrag, både for mannen, men også 
for lille Norge. Trygve Lie var en dyktig administrator. 

Postkortet er fra Cuba. Det er poststemplet Manati, Oriente den 8. oktober(?) - 
1947. Da postkortet ble sendt var Cuba en av Latin Amerikas mest velstående land. 
60 år med to blad Castro har gjort landet til ett av de fattigste. Ingen må påstå at 
ikke kommunisme fungerer. Mens det meste av Latin Amerika har kvittet seg med 
militærstyre, er Cuba fremdeles et land med tilfeldige arrestasjoner og fengsler for 
politiske dissidenter. Landet er en gjenganger på Amnesty International sine 
bedrøvelige lister. 

Avsender er Pilar Verdiza (?). En kvinne med andre ord. Selve teksten er på spansk, 
som undertegnede ikke kan, men ordene «terror nazifalangista» er ikke til å 
misforstå. Postkortet er et kjedebrev i protest mot Franco diktaturet i Spania på 
den tid. Sendt til FNs Generalsekretær Trygve Lie. At Cuba bare ti år etterpå skal gå 
fra Batista diktatur til Fidel Castro sitt diktatur er en skjebnens ironi. Vi bør merke 
oss at cubanske myndigheter i 1947 ikke brydde seg om protesten mot Franco. 
Postkortet kunne jo leses av alle som ønsket det. 

 

Bilde 2. Billedside. 
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Billedsiden viser en smilende General Franco som hilser på Adolf Hitler, med en 
høyerestående tysk offiser i midten. Kan det være Wilhelm von Keitel mon tro? 
Øverstkommanderende for Wehrmacht, men da burde han vel hatt flere 
distinksjoner på uniformen? Postkortet er et eksempel på drepende propaganda 
kunst. I 1947 sto ikke Adolf Hitler spesielt høyt i kurs. Heller ikke fasismen som 
Franco representerte. Gir bildet et korrekt inntrykk av forholdet mellom Hitler og 
Franco? Slett ikke, det er ganske så bedragersk. 

Bildet må være tatt i byen Hendaye i Frankrike den 23. oktober 1940, da Hitler sto 
frem som foreløpig seierherre under 2. verdenskrig. Franco fikk en strålende 
mottakelse. Han defilerte sammen med Hitler, og inspiserte tyske soldater. 
Hensikten med møtet fra Hitler sin side var å få Franco med blant Akse-maktene, 
imot de Allierte. Deler av den tyske militære overkommandoen var tilstede, det 
samme var utenriksminister Joacim von Ribbentrop og Heinrich Himmler.  

Som bildet viser var Franco kjempefornøyd. Franco krevde imidlertid å få overta 
både Marokko og Kamerun som på den tiden var franske kolonier. Dette verken 
kunne eller ville Hitler gi Franco. Han ville holde seg inne med Pentan og Vichy 
regimet i Frankrike. Hitler eksploderte totalt og ga Franco en skyllebøtte av de 
skjelne. I ettertid sa Hitler at han heller ville gå til tannlegen og trekke et par 
tenner, enn å møte Franco flere ganger. Det ble derfor med dette ene toppmøtet. 
Det kan derfor fastslås at bildet gir et falsk bilde om forholdet mellom Hitler og 
Franco. Den slu Franco oppnådde hensikten sin. Han ble ikke dradd inn i 2. 
verdenskrig på tysk side.  

Når det gjelder massemord på sivile i Europa, innehar sannsynligvis Stalin 
førsteplassen. Han myrdet ikke mindre enn 24 millioner av sine egne, og et ukjent 
antall i Øst-Europa etter hvert som han okkuperte det. På en solid andreplass 
kommer Hitler. Når det gjelder tredjeplassen er det usikkerhet. Franco er en 
kandidat, men også Tito henrettet svært mange etter sin maktovertakelse. Om 
Franco får tredjeplassen på massemord på sivile, eller om han må nøye seg med 
den litt kjedelige fjerdeplassen er derfor usikkert. At Franco er en av Europas 
største massemordere gjennom tidene, er udiskutabelt. 

Ole Grebstad 

 

 

 

Canada – et komplisert frimerkeland? 

Urbefolkningen i Canada kom mest sannsynligvis fra Asia for en 30000 år 

siden. Ca rundt år 1000 kom det grupper av bosettere og fra Grønland – Leif 

Erikson med flere. De slo seg ned seg i området Labrador, New Foundland, 

men etter relativ kort tid forsvant de. Årsaken kan bla være at kontakten med 

urbefolkningen ikke var spesielt god. 

Først på 1600 tallet kom det nye bosettere og ut-forskere. Til begynne med 

kom de hovedsaklig fra England og Frankrike, og det var i all vesentlighet 

denne immigrasjonen som satt sitt preg på landet i all fremtid.  

Kolonier 

Helt vest i det enorme landet – verdens nest største – skapte engelskmennene 

flere store kolonier.  

 

Grunnet store avstander var det ikke kommunikasjon mellom koloniene i øst 

og de i vest. I øst var franskmennenes betydning redusert gjennom flere 
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kamper, men den franske innvirkning holder seg fremdeles i dag i flere 

provinser som det nå heter.  

Koloniene i øst ble betegnet som «Province of Canada» Helt i vest i mot 

Stillehavet var ble det bygget i flere kolonier. Disse het opprinnelig British 

Columbia & Vancouver Island. De ble så delt i British Columbia og 

Vancouver Island. 

I øst var det flere områder som ikke var med i Province of Canada. Dette var 

New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia og New Foundland. 

Mellom koloniene i øst og vest var et meget stort landområde - «Prince 

Ruperts Land» og som var «eiendom» til et privat selskap Hudson Bay 

Company. Et yndet område for pelsjegere og oppdagere. 

Dominion of Canada 

Alle disse kolonier ble så slått sammen til Canada slik vi kjenner det i dag i 

1867 og det ble dannet privinser og terretorier. Newfoundland var ikke med i 

denne sammenslutningen – først i 1949 ble de med i landet. 

Frimerker 

De første frimerker kom ut i 1851. Både Province og Canada, Nova Scotia 

og New Brunswick kom da ut med sine utgaver. Da Dominion Of Canada 

kom med sine merker i 1868 fikk de nummer 21 og utover. Nummer 1-20 er 

regnet fra Province of Canada. De andre ble avsluttet da de gikk inn i 

Dominion. 

Canadas første frimerke er en bever avbildet på 3 pence, rødfarget. Akkurat 

dette merket går igjen i flere utgaver. Selv har jeg det merke som er Scott no 

4. At beveren som bygger en dam ble det første var ikke overraskende. Det 

var et tidlig symbol for landet. Det må utbygges og dammene er beskyttelse 

mot angripere. 

 

Samtidig kom også det første frimerket av Provinsens overhode, Dronning 

Victoria og hennes ektefelle, Prins Albert ut. 

 

Helt fram til dannelsen av Dominion of Canada kom disse motivene ut en 

rekke ganger og i forskjellig farger og valører. 

Man kom heller ikke utenom et frimerke av den franske oppdager Jaschues 

Cartier. Han var første europeer som laget kart av området rundt St. 

Lawrence elven og vestover. Han kalte området Canada som er hentet fra 

Iroquois folkets ord «kanate» som betyr landsby eller bosetning. 
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De andre koloniene – både i vest og øst gav også ut egne frimerker – og 

motivene var nokså lik Provinsens merker. Bilder av Dronning Victoria men 

også heraldiske motiver. Alle frimerker utgitt i 1851 var utagget – og en ting 

til, alle var utgitt med engelsk myntenhet, dvs i pence. Først fra 1859 brukte 

man dollarsystemet så som i USA. 

 

I utgangspunktet det det greit å samle på disse tidlige utgavene av frimerker 

fra Canada. Dvs før 1867. Det er stor forskjell i prisene – ingen problemer 

med merker til pris under CAD 100, men ønsker du Scott no 3, 12 p sort kan 

prisen på en original lett komme opp i NOK ca 1.000.000 . Det er bare noen 

få merker av dette. Et slikt merke men med overtrykk Specimen, kan man få 

for rundt 10.000. Penger det også – men det er mulig. 

 

Så svar på spørsmålstegnet overskriften – Er Canada et komplisert 

frimerkeland? 

Det spørs hva man vil og hvor nøyaktig man vil være.  

Jeg nevnte at jeg har selv Scott nr 4 – sannsynligvis hovednummeret , men 

det kan også være et undernummer. Dette bevermerket har i alt 13 

undernummer. Slik er det også med flere andre merker. Selv har jeg en del 

tidlige merker – men i hovedsak etter at de fikk tagger. Selv med gode 

hjelpemidler synes jeg det er vanskelig å bestemme disse merkene. Svært 

mange av både kolonimerkene og provinsmerkene har en høg verdi slik at 

for vanlige samlere kan det bli noe dyrt. Men vinner man i Lotto er alt mulig. 

 

I neste utgave vil jeg si noe om Dominion of Canada – hva det er,, og 

frimerkeutgaver. 

Kåre Flatmark 
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OM FRIMERKEHEFTER        

FH1 – FH8, SPESIELT OM 5 ØRE NK NR 76 

De første norske frimerkehefter ble utgitt i små opplag fra 2400 hefter til 

10.000 hefter. 

Hele hefter er priset i både Norgeskatalogen og i Handlerkatalogen til høye 

priser og det er angitt at der er kjent fra 0 til 3 kjente hele hefter av hvert. 

Norgeskatalogen prissetter ikke enkeltmerker eller par fra heftene. 

Handlerkatalogen prissetter stemplete enkeltmerker og par fra FH 6, 7 og 8 

og angir at hvert merke skal være med en eller 2 utakkete sider og at der skal 

være hull i margen oppe eller nede. 

For FH 1-5, enkeltmerker eller par finnes der ingen prissetting. 

FH1 – FH8-frimerkene inneholder 5øre – 10øre og 20øre NK 76, 77II og 78 og 

de er levert i 2 trykningsterminer hhv. 1903 – 1904 og 1907 – 1908. Merker 

fra de to forskjellige terminer kan skilles fra hverandre: 

Termin 1903 – 1904: 

Merkene har alltid stående vannmerke, arkene ble tagget som vanlige 

frimerker og deretter beskåret i forbindelse med oppskjæring til hefter. 

Denne oppskjæringen av de taggede arkene ga mindre gode merker. 

Merkene var mer eller mindre unøyaktig beskåret. Det hadde som følge at 

merkene fikk et utilfredsstillende utseende.  

Derfor gikk man i termin 1907 – 1908 over til å tagge merkene på en annen 

måte. 

Termin 1907 – 1908: 

Merkene har alltid liggende vannmerke og merkene er bare delvis tagget idet 

man fjernet hver annen loddrette rekke nåler i taggingskammen, dog med 

unntak av nål nr 2 ovenifra i hver annen loddrette rekke. Av de vannrette 

rekkene unnlot man å tagge rekke nr 4 og rekke nr 8 slik at merkene i 

heftene bunn forble utakket. 

Se Fig. 1 (fra Håndboken). 

 

Fig 1 

 



35 
 

Resultatet av taggingen vises på Fig. 2 og 3 (fra Håndboken). 

 

Fig 2 

 

Fig 3 

Som det fremgår av Fig. 2, Håndboken side 18, rangere disse heftemerkene 

blant de mest sjeldne norske frimerker. 

I Fig. 4 vises annonse fra «Frimerker som Hobby» nr 2-86 fra FH5 (0 kjente 

iflg. Norgeskatalogen). 

 

Fig 4 
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NK 76 er levert i opplag med liggende vannmerke 172.451.700 og med stående 

vannmerke 41.192.600 iflg. Norgeskatalogen. Av stående vannmerke ble 

360.000 merker benyttet til å lage frimerkehefter. Svært mange av disse 

merkene er trolig kassert fordi de var med dårlig tagging. 

 

Fig 5 

 

Fig 6 

NK 76 har alltid vært regnet som billig massevare. Jeg har vært på jakt etter 

disse første heftemerkene i flere årtier. Dersom du harK 76, 77II og 78 som 

massevare er jeg interessert i å gjennomgå disse for å lete etter mulige 

heftemerker. 
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Fig 7 

 

 
Fig 8 

For øvrig anbefaler jeg at Norgeskatalogen leses grundig der FH 1-8 

beskrives. 

Patrick Young 

Et artig og minnerikt kuriosum. 

 

 

På en eller annen auksjon fant jeg denne konvolutten. Tror nok at jeg søkte 

under luftpost.  Selve aerogrammet har nok liggende noen av – men da jeg 

så mottaker ble jeg straks interessert.  Et fanbrev til selveste Grace Kelly – før 

hun giftet seg i Monaco – og mens hun var Hollywood sin absolutt store 

stjerne.  Det var bare å by – og fikk tilslaget på 63 cent, og selv med porto ble 

jeg innehaver av denne festlige artikkel fra 50 tallet hvor alle skrev til 

Hollywoodstjerner. 

 

Kåre Flatmark 
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POSTKORTKLUBBEN 

Postkortklubben medlemsmøte 14/3-2018. 

Arve Hoel tok ordet. Lars Muribø hadde tatt med noen av sine kasser med 
postkort. Det ble bladd ivrig som alltid. Muribø sine kasser er populære. Dagens 
foredragsholder var Oddvar Jan Melsæter. Aalesund – byen som brente (2). En 
serie på tre foredrag. Dette var andre foredrag. Fotograf Kirkhorn fra Molde var 
sannsynligvis den første som tok bilder. Byen brenner. Det brant i kullager i flere 
dager. Ellers var det lite etterslukking, det aller meste hadde brant helt ned. 
Aalesund i ruiner. Brakkebyen. Mange måtte la familien bo utenfor byen. Keiser 
Wilhelm II og Aalesund. Bydeler som ikke ble rammet. Det som reddet mange hus 
var brannsegl, som var forhåndslagret. Disse ble vætet i vann. Byen reiser seg 
igjen. Aalesund kirke. Arkitektkonkurranse. Sitteplasser til 1.000 mennesker. 
Spesielle begivenheter. Det var stort 1. mai tog i 1906, med mange deltagere, da 
det var mange tilreisende håndverkere pga oppbygningen av byen. Hellerbroa. 
Gatebilder fra Aspøya. Et meget spennende foredrag, som det er umulig å gjengi 
på en rettferdig måte. Det var tross alt et foredrag med bilder av postkort. Vi 
gleder oss allerede til tredje og siste foredrag. Antall tilstede: 16. 

Ole Grebstad 

………………………… 

MØTE I POSTKORTKLUBBEN DEN 25.04.18 

Onsdag kveld var det duket for møte i postkortklubben. 
14 medlemmer møtte frem, og gjorde sitt til at det ble en  
artig kveld med livlige diskusjoner rund bordene.  
Åge Halkjesvik hadde kveldens hovedinnlegg,  
og viste frem deler av sin postkortsamling. 
Spesielt var det en samling med griser på postkort som var morsom,  
og som vakte stor interesse blant de fremmøtte. 
Lars Muribø var også til stede med noen av sine kasser med kort for salg. 
Og i løpet av kvelden var det nok mange postkort som skiftet eier. 
 
Ståle Furnes. 
……………………………… 

MØTER / ARRANGEMENT: 

 26.09.  07.11. 
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To postkort fra Eidsdalsvatnet 

Det første kortet viser ei grindløe. Kortet som er gitt ut av Knut Aune Kunstforlag 
med nummer F-123-8, har teksten «Parti mellom Geiranger og Ytterdal». 

 

Løa ligger på Indreeide og kvinna på kortet ser mot Eide og Eidsdalen som ligger 
lengre bak. Fjellpartiet helt til høyre i bildet er Grøtet som er vel 1500 meter over 
havet på topp-punktet. Dette fjellmassivet ligger mellom Sunnylvsfjorden i vest og 
Eidsdalen i øst (en liten parentes er at Grøt kommer av gammelnorsk grjot = stein).  

Kortet er ubrukt så det er ikke noe stemplingsdato som kan hjelpe til med 
dateringen, men motivet gir ledetråder til å tippe 1960/1970 – tallet som tiåret for 
fotografering.  

Uteløa er et eksempel på et enkelt grindbygd hus hvor et skjelett av 
tømmerstokker bærer vegger av tynne bord. Dette bygget har ikke vegger, men 
bare et tak som dekker over lageret av hesjestaurer. Grinbygde hus er 
materialbesparende og egnet til å konstruere både små og store rom. Byggemåten 
holdt seg lenger på Vestlandet enn i landet for øvrig, og en regner med det skyltes 
mangel på trevirke. Grindkonstruksjonen er dessuten luftig og passer derfor godt i 
fuktig kystklima og var brukt både i eldre bolighus, men også i naust, sjøhus, løer 
og mindre uthus og uteløer.  

Og her kommer vi tilbake til «vårt» postkort som er et bilde av ei uteløe beregnet 
på oppbevaring av hesjestaur. Jeg har sett tilsvarende enkle konstruksjoner i 
utmarka beregnet på tørking av torv (torvløer), men her er det oppbevaring av 
staur. 

Kortet er et interessant tidshistorisk dokument. Det viser en gammel byggeteknikk 
med en tydelig dokumentasjon av hvordan grindbygget er satt opp (merk også at 
taket er tynget ned med stein for å holde torva på plass). Samtidig setter det oss 
tilbake til ei nær fortid hvor det var vanlig å tørke høyet og ikke legge alt i silo eller 
lage rundballer. 

Kvinna sitter ved siden av og ser ut over Eidsdalsvatnet en fin sommerdag etter at 
tørrhøyet er berget i hus.  

 

Det andre kortet (Normann nr. 1108) er også ubrukt, men fra samme område og 
jeg vil tro fra samme tid. Her ser vi hesjene er satt opp på Indreeide og vi ser Eide 
på den andre siden av Eidsdalsvatnet. Grøtet troner fortsatt i bakgrunnen. Du kan 
også merke deg at det fortsatt er snøflekker på fjelltoppene og i dalsidene på 
begge korta, for vanligvis er det ikke helt snøfritt før vi kommer langt ut i august. 

To kort som begge gir et glimt av ei tid som var. 

I dag er grendene rundt Eidsdalsvatnet fortsatt befolket, men det det har blitt 
færre som lever av jordbruk. Overgangen mellom Eidsdal og Geiranger er en del av 
den nasjonale turistvegen og skiltet som forteller at du har kommet inn i 
verdensarvområdet ligger en liten kilometer innenfor Eidsdalsvatnet. 

 

arve.johan.hoel@gmail.com 

  

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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Postkort av Carl Müller & Sønn Hamburg 

Carl Müller & Sønn kom til Noreg med dei Tyske krusbåtane. Dei 

tok bilde frå heile turen frå Hamburg og nor over Norskekysten 

til Svalbard, mesteparten av bilda er frå dei Norske fjordane, og 

Svalbard. Mest frå Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, Finnmark og Svalbard. Carl Müller & Sønn hadde sit 

namn ulikt på korta, ein med CM&S i ein trekant og ein type med 

namnet i skiljelinja på kortet. Korta er nummerert på framsida og 

namn på stad er på baksida. Korta har mange motiv på same nr. 

f. ek. Nr. 10 er der 7 forskjellige nr. 24 er der 4 stk. Mange av 

korta er utgitt i mappe på 20 og 45 stk.   

 

 

Nr 24 Øie 

 

Nr 30 Norangsdalen 

 

Nr 33  Hellesylt 
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Nr 39 Geiranger 

 

Nr 43 Idyl fra Geiranger 

 

 

Nr 88 Molde 
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Nr 144 Ålesund 

 

Mappe I 

 

Mappe II 

 

Nr 228 Oppstryn 

Oddgeir Strømme  



43 
 

MENINGSYTRINGER: 

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

……………………… 

 

HÆRVERK PÅ FORSENDELSE ÅLESUND-OSLO 

Som filatelist sender jeg en del filatelistisk frankerte brev, bl.a. til mottakere som 

returnerer frankeringa. Og med et altfor stort lager av frimerker som bare kan 

omsettes til under halvt pålydende, har jeg sluppet å kjøpe nye frimerkeutgivelser 

siden 2012... Heldigvis fikk vi etter den uforståelige nedlegginga av postkontoret i 

Ålesund beholde ett lokalt stedsstempel, som en "Post i butikk" disponerer.  De 

har også gule konvolutter for videresending av filatelistisk stempla brevsendinger, 

og bl.a. Nils, tidligere postfunksjonær, har der vært svært serviceinnstilt. 

 

Imidlertid var han fraværende da jeg i januar skulle sende et brev til min sønn i 

Oslo, og butikkmedarbeideren kunne ikke finne konvoluttene som sendinga skulle 

legges i etter stempling. Fordi dette var en fredag (26.01.2018), og det hastet med 

å få brevet fram, måtte jeg bare ta sjansen på at postfunksjonærer på vegen videre 

ville se at brevet var blitt stempla (med i alt tre stempelavtrykk på merkene samt 

ett ved siden av) og ikke sende det gjennom stemplingsmaskin. 

Da vår sønn kom hjem på påskeferie, fikk jeg til min forferdelse se at en postansatt 

med adgang til et anonymt "Posten Norge"-stempel mandag 29.01.2018 hadde 

begått direkte hærverk på brevet. Frimerkene, som ifølge Handlerkatalog 2016 har 

en verdi som brukt på kr 110,- for hefteblokk + kr 50,- for sammenhengende par, 

altså totalt kr 160,-, var altså blitt gjort fullstendig verdiløse som samleobjekt. Om 

hærverket er blitt begått i Molde eller i Oslo, er trolig vanskelig å avgjøre, men det 

spiller jo ingen rolle for meg. 

 

31.03 sendte jeg klage til Posten Norges klagekontor i Kristiansand, ba om 

erstatning enten i form av postfriske eksemplar av de samme frimerkene eller 

kontant erstatning tilsvarende prisen for disse frimerkene i nyeste eks. av 

Handlerkatalogen, og mottok 10.04. følgende svar: 

 

Hei,  

Beklager det som har skjedd. Vi har videresendt din 

henvendelse til Postens Frimerketjeneste. 

Med vennlig hilsen  

Posten & Bring Kundeservice 
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Svar fra Posten Norge Stamp Bureau kom allerede dagen etter, altså 11.4.: 

Hei, 

Vi beklager at du har fått ødelagt frimerker ved overstempling. Dette skjer 

dessverre fra tid til annen, det er derfor en helst må bruke de gule 

spesialkonvoluttene for innsending av stemplede brev. Skadde brev/frimerker kan 

evt returneres hit, så bytter vi disse i postfriske merker. En returkonvolutt vil bli 

sendt til din adresse i dag. 

 

Med vennlig hilsen 

... 

 

Jeg var litt spent på fortsettelsen, for i et par tilfeller for noen år siden klaga jeg 

også på dobbeltstempling av frimerker. Da var svaret at man ikke kunne erstatte 

eldre frimerker med de samme merkene. Jeg fikk tilsendt kurserende frimerker i 

stedet. 

Nå var ikke det sammenlignbart med dagens situasjon, som ikke gjelder tilfeldig 

dobbeltstempling utført av en travel postfunksjonær som ikke var i stand til å se 

opprinnelig stempling, eller som av en eller annen grunn syntes stemplingen var 

utilstrekkelig. Det mitt skann viser, er direkte hærverk, enten utført av en som 

hater filatelister, eller av en postansatt som har hatt med seg et barn på jobb og 

overlatt stempelet til barnet... Ca. 25 stempelavtrykk på ei hefteblokk samt på et 

merkepar, der det ved innlevering var stemplet tre ganger pluss ett avtrykk på 

konvolutten, bør være bortimot Norgesrekord. 

Men min engstelse viste seg å være ubegrunna. Jeg ba nemlig om presisering av 

hva jeg ville få som erstatning, og fikk følgende svar: 

 

 

 

Hei, 

Vi beklager at dette ikke kom klart frem i vår svar, 

selvfølgelig skal du få de samme frimerkene i postfrisk stand 

i bytte. 

Saken er nå videresendt internt i Posten for behandling. 

Med vennlig hilsen 

Lisbeth Aasbø 

Posten Norge AS  Stamp Bureau 

 

Dermed kan vi konstatere at saka for mitt vedkommende vil få en tilfredsstillende 

slutt. 

 

Egil Røssaak 

 

 

…………………………………. 

Stoff / innlegg til SEPTEMBER-nummeret MÅ 

redaktør ha tilgjengelig senest 31.08. 
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG  (IKKE pdf))  vennligst hver for 

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

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

………………………….. 

1/2018 

Australia SG 662MS / Michel Bl-3: 

 

Høyre MS har mangelfull fargedekning på merke nr 1 og 3. 

Også merke nr 2 og 4 har en lysere farge enn venstre MS. 

Det går også en skrå «perforerings-stripe» over det høyre MS, særlig 

synbart på merke nr 3. 

Mulig forklaring på «fenomenet» ? 

leif.otto.engelberg@gmail.com  

……………………… 

   

  

2/2018 

 

 

 

Dette ser ut til å være en serie med danske merkater som tar for seg danske krigshelter. 

Årstallene på merkene går tilbake til krigene om Slesvig- Holstein som foregikk midt på 

1800-tallet. 

Hva bokstavene DFB står for er jeg ikke sikker på. 

Det hadde vært artig å høre om det er noen av leserne som kan fortelle noe mer om 

disse merkatene. 

Når ble de laget, og i hvilken sammenheng.  Kanskje et slags jubileum. 

 Staale.f@mimer.no 

  

………………………… 

3/2018 

Her kunne ditt spørsmål stått ! 

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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