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«Invester i frimerker!» eller «Invester i frimerker?».
Vi leser fra tid til annen annonser om frimerker som investeringsobjekt –
frimerker og ulike «filatelistiske» samlerobjekt som vil gi en god avkastning
framover.
Lave renter, godt med penger blant mange, og ikke minst drømmen om å
bli rik uten å måtte gjøre så store anstrengelser er sikker noen av flere
forklaringer til at folk biter på annonsen om god investering.
Men når man sier at noe nesten er for godt til å være sant, så er det
vanligvis slik - det er ikke sant.

Redaksjonen
Det har vært grei tilgang på stoff / artikler til medlemsbladet også i høst.
Redaksjonen takker bidragsyterne for mange interessante innlegg!
….. og håper også klubbens mange medlemmer – og øvrige lesere rundt om
i landet – har hatt glede og nytte av det som har vært formidlet.
Nå ser vi fram til en ny samlersesong … og er spent på hva 2019 vil gi oss av
filatelistiske opplevelser.

Jeg har lest at for frimerkesamling gjelder regelen 90/10. 90 % av materialet
i samlingen din står for 10% av verdiene og 10% av materialet står for 90%
av verdiene. Med andre ord er det meste som du har samlet gjennom et
langt samlerliv, av relativt liten pengeverdi.

Høstens klubbaktiviteter avsluttes med julemøte 12. desember.

………………………………………..
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Dato:
12.12.2018
kl 19:00
Sted:
Klubbens møtelokale, K.Wilhelms gt 7 (IOGT-huset),
Ålesund sentrum
Saker:
Fastsettelse av kontingent for 2019
1

Det klokeste vil kanskje være å se på samlingene våre som samlinger med
stor samlerverdi, men heller liten pengeverdi?
Frimerkesamling er en trivelig og lærerik hobby, en hobby som gir en
meningsfull fritid, en hobby som utfordrer både kreativitet og kunnskap. I
motsetning til en del andre fritidssysler, så kan vi riktignok få igjen en del av
pengene som vi har lagt ut når samlerlivet avsluttes. Men er
frimerkesamling en hobby som gjør oss rike? Jovisst viser noen auksjoner at
det kan være store penger med i spillet, men er det slik for de fleste av oss?
Sjeldne frimerker selges som aldri før, unikat i topp kvalitet betales med
topp pris, men så var det regelen 90/10.

Brevet som du ser på illustrasjonen , vil jeg tro er lett å selge på en auksjon.
Kanskje du også får igjen det du i sin tid betalte for det eller kanskje mer?
Men hva med frimerkene fra Grønland, Færøyene, Australia eller hva du
enn samler? Du har de ofte i poser, album eller innstikkbøker. Er de like
salgbare?
Jeg sier: «Invester i frimerker!» Men la det være en investering for hygge og
glede, ei investering i ei god fritid.
Hva er dine erfaringer? Det er jo ikke sikkert at mine påstander er sanne?
Arve Hoel
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Filatelistisk Årbok 2018

NESTLEDER /
BIBLIOTEKAR:

Ståle Furnes

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt:
LITTERATUR:
Filatelistisk Årbok 2018
AFA Skandinavia 2018
Handlerkatalog Norge 2019
Facit Norden 2019
Facit Classic Norden 2018
Aune: Håndbok norske 4-rings nummerstempel 1890 - 1940
TIDSSKRIFT:
DFT
Filatelisten
NFT
Nordisk Filateli

Dansk
Svensk
Norsk
Svensk

KLUBB-BLAD:
Bergen F.k.
Karmøy Frimerkeklubb
Landsf f N Motivsamlere
Molde F.k.
Nordenfjeldske Filatelistforening

Den blaa Løve
Seilsluppen «Restauration»
motivSamleren
3/2018
Moldefilatelistene
3/2018
NFF-Varianten
3/2018 4/2018

Norsk Julemerkesaml.for.
Norsk Posthistorisk Selskap
Norsk Skipsp,h, Forening
Oslo F.k.
Postkortsamlere i Vest
Sentrum Filatelistklubb
Stavanger Filatelist-klub
Troms Filatelistklubb

njf-NYTT
Budstikka
Postlugaren
INFO
Samling om Postkortet
FrimerkeForum
Den Blaa Hawaii
TFK-Nytt

4/2018
5/2018
5/2018
5/2018

For få uker siden mottok klubben vår Filatelistisk Årbok 2018
Som vanlig er det et godt og variert utvalg av artikler som er publisert i siste års
utgaver av forskjellige klubb-blader utover det ganske land.
Det starter med en oversikt over siste års særstempel, og fortsetter med alle nye
frimerker som er utgitt i Norge siden forrige utgave av Årboken.
De utvalgte artiklene favner om mange forskjellige tema, så her finnes det
spennende lesestoff for enhver samler. For eksempel posthistorie, hurtigruten,
feltpost, sensurpost og gullgraving på Bømlo.
For oss som tilhører Sunnmørsregionen, kan nevnes spesielt to artikler som er
hentet fra Årsskrift til Skodje Sogelag. Det er sjelden at det er tatt med artikler fra
et ikke-filatelistisk tidsskrift.
Men dette er i høyeste grad relevant for oss samlere også.
Begge artiklene er skrevet av Øyvind Midtlid.
I første artikkelen forteller han om opprettelsen av et poståpneri på Skodje. Det er
en interessant historie som er krydret med mange illustrasjoner av gamle postale
objekter fra Skodje.
Den andre artikkelen handler om Skodje Poståpneri og Dampskipsfarten på
Skodjefjordene.
Her blir det fortalt om opprettelsen av Nordre Sunnmøre Dampskipsselskap, og
om de forskjellige rutene som gikk på fjordene innenfor Ålesund. En glitrende
fortalt historie. Også denne med mange flotte illustrasjoner av postale objekt,
postkort og bilder.
Som vedlegg i Filatelistisk Årbok 2018 er et eksemplar av Norsk Filatelistforbunds
minneark nr. 34.
Ståle Furnes

5/2018
6/2018 7/2018
6/2018 7/2018
6/2018 7/2018

3/2018
3/2018

…………………………………………………
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VI KLIPPER / Til orientering:
……………………..
Filatelisten nr 5/2018:
Spanska inbördeskrigets lokala «frimärken»
Cooköarna . Fantasieggande frimärken
………………………
Budstikka 3/2018:
Bjørnson/Unset-blokken
…………………………
Moldefilatelisten 3/2018:
De Danske Vestindiske Øyer
………………………….
Postlugaren 3/2018:
Omlegging av postgangen fra båt til bil i Møre og Romsdal.
……………………………
DFT 4/2018:
Island
……………………………
Nordisk Filateli 5/2018:
Skojare på Tradera avslöjad.
……………………………
Nordisk Filateli 6/2018:
Dag Hammarskjöld
Norge under hakkorset
………………………….
DFT 5/2018:
Russiske frimærker anvendt som skillemønt – Russisk post i Finland.
Hvordan omsætter man en frimærkesamling bedst mulig?
Omtale av diverse varianter.
Boganmeldelse: Kom i gang med Danmarks Tofarvede
………………………….
motiv-SAMLEREN 1 2 3 /2018:
Fotball-VM 1930 – 1998

KASSERER:

Terje Waksvik

Til våre medlemmer - og også de som kan tenke seg å bli medlem.

Vedrørende medlemskontigent 2019.
Etter klubbens vedtekter skal kontingenten være betalt i løpet av desember.
Håper derfor dere kan ordne betalingen innen fristen. ( 27.12.2018. )
Hovedmedlem - med ( NFT ) Norsk Filatelistisk Tidsskrift
Dekker også medlemskap i postkortklubben
kr 450,00
B - medlem - uten ( NFT ) Norsk Filatelistisk Tidsskrift kr 150,00
Medlem i postkortklubben

kr 150,00

Beløpet som gjelder hver enkelt vet dere vel selv.
Den kan betales til konto 3900 32 07424 i Sparebanken Møre.
Aalesund Filatelistklubb
Terje Waksvik
Kasserer

………………………………………………………………………………………………………………………..
Filatelisten nr 7/2018:
30 øre Ringtyp – div varianter.
Var det bättre førr? (refleksjoner om ulike papirtyper på samme frimerke)

………………………..
LOE
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SEKRETÆR:

mange visste lite om og det var en lydhør og interessert forsamling som her
fikk demonstrert at frimerker også gir kunnskap om historie.

Ole Grebstad

Møtekveldeden videre var viet gode samtaler rundt borda og mye blading i
utvalgshefter (klubben har fått inn flere nye utvalgshefter), byttebøker og
et par kasser med brevutvalg som Lars Muribø hadde med seg.

Medlemsmøte 5. september 2018.

Nestformann Ståle Furnes ledet møtet. Han holdt også foredrag om sin
samling fra Færøyene, og viste forskjellige nyanser og stempler som finnes
på merkene. Leif-Otto Engelberg orienterte om et opplegg for hvordan
samlere kunne komme i kontakt med hverandre om bytte/salg av frimerker
og postkort. Selger setter opp liste over merker vedkommende har
dubletter av, og kjøper setter opp sin liste over det han mangler. Leif-Otto
har laget to albumer, en for selger, og en for kjøper. Et interessant opplegg.
13 møtte.

Undertegnede merket seg at permene med lister hvor medlemmene
ettersøker og tilbyr frimerker, var tatt i bruk. Det skal bli interessant å se
om dette systemet fører til økt aktivitet med bytte og omsetning mellom
medlemmene.
Referent: Arve Hoel
………………………………………..
Referat møte i Postkortklubben 27.09.18

JPG
…………………………………………..

På tross av ufyselig vær møtte 1o medlemmer denne kvelden.
Odvar Jan Melsæter viste en bildeserie om postkort fra Ålesund etter
bybrannen med fokus på gater, havna og spesielle bygninger i sentrum. Det
var stor interesse for foredraget og mange av de frammøtte viste gjennom
tilleggskommentarer imponerende kunnskaper om Ålesunds historie. En
kveld med noe å høre og lære for enhver.
Oddvar Jan skal fortsette reisa gjennom byens gater på et møte i
Postkortklubben til våren.

Referat klubbmøte 19.09
17 medlemmer møtte denne kvelden.
Lederen informerte om innkommet post (div tidsskrift), tilbud om
affixprodukt laget til Frimerkets Dag, tilbud om Årboka og forestående
jubileum for Søre Sunnmøre Samlarklubb som feirer 75 år.
Ole Grebstad holdt kveldens hovedinnlegg om Fransk Marokko og viste
deler av sin samling. I tillegg til å vise deler av samlinga hadde Ole en god
oversikt over den historiske utviklinga av området og fortalte om hvordan
ulike kolonimakter besatte ulike deler. Denne koloniseringa nedfeller seg
også i ulike frimerkeutgivelser. Det var et foredrag om et område som

Det er alltid ønske om at medlemmene tar med egne ting til framvisning,
bytte eller salg, men det var heller skralt med album og samlinger på borda
så det var lite å bla i etter foredraget.
Arve Hoel
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Medlemsmøte 3/10-2018.

Dagen kan oppsummeres med at en person muligens vil tegne seg som
medlem, fire - fem ønsket råd om hva de skulle gjøre med sine «døde»
samlinger som de hadde liggende heime, tre ønsket at klubben skulle ta
kontakt med tanke på samlinger som de ville ha solgt på våre auksjoner og
flere plukket med seg informasjonsbrosjyren om frimerkesamling.

Arve Hoel gikk gjennom posten. På lørdag 6/10 skal Klubben stille på
Kremmergaarden i forbindelse med Frimerkets Dag. Dagens tema var «Ta
med egen samling» Blant samlingene som ble tatt med var Norge, Sverige,
Danmark, Færøyene, Motivsamling med fisker, Sovjet, Spania og Fransk
Marokko mm. Her var det mye å se på. Faktisk så mye at det var vanskelig å
få med seg alt. Medlemmene bladde ivrig i de forskjellige samlingene. Dette
var meget interessant og lærerikt. Hensikten med dette er jo å bli kjent med
nye samleområde og få impulser. Selv samler jeg ikke på Sverige, men over
ryggen til en av medlemmene fikk jeg se et glimt av samlingen. Denne flott
samlingen håper jeg å få kunne studere ved en senere anledning. Dette
temaet bør gjentas. Antall tilstede: 13.
Ole Grebstad
…………………………………..

Frimerkets Dag 2018

Klubben hadde i forkant stempla opp 30 eksemplar av konvolutter med
særstempelet som du ser avbildet. Noen av konvoluttene var solgt i forkant
av lørdagen, 15 – 20 ble solgt i løpet av de tre timene og i tillegg ble det
stempla opp ca. 50 kort/konvolutter som folk hadde med seg selv. Totalt
ble det stempla opp under 100 kort/konvolutter med Frimerkets Dag
Ålesund 2018.

Klubben hadde stand på Kremmergården lørdag 6.oktober fra kl. 11.00 til
14.00. Arrangementet var annonsert i Nytt i Uka og på klubbens egen
hjemmeside.
Målet var å profilere klubben, dele ut informasjonsmateriell og gi råd og
veiledning om frimerkesamling til den som måtte spørre om det. Naturligvis
var det også et ønske fra klubbens side om å rekruttere nye medlemmer.

Vi hadde sikkert truffet flere om vi hadde satt opp standen på et
kjøpesenter på Moa, men det handler om muligheter og logistikk.
Konklusjonen min er at et arrangement på Frimerkets Dag på
Kremmergården fortsatt vil være en måte å profilere klubben på.
Arve Hoel
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Referat fra studiekvelden onsdag 10.10.18
11 medlemmer møtte denne kvelden. Kveldens tema var ved Odd Arne
Krüger som greit og instruktivt viste oss hvordan vi ved hjelp av dataverktøy
kunne lage eller printe ut våre egne albumsider.
AlbumGen leverer løsninger for å lage våre egne albumsider og Odd Arne
viste hvordan vi lager sidene og illustrerte med eksempler fra sine egne
samlinger. Odd Arne mente dette var det enkleste verktøyet på markedet.
Deretter hentet han fram eksempler fra nettstedet stampalbum.com som
har ferdige albumsider fra alle land. Her kan vi kjøpe et årsabonnement for
en rimelig penge og laste ned alle land vi måtte ønske. Ulempen – i den
grad det måtte være det – er at sidene er bygd opp etter Scott – katalogen.
Flere i klubben har positive erfaringer med å laste ned ferdiglaga sider.

spesial samleren var det absolutt noen godbiter å få tak i. Den vanlige
gjengen møtte opp og gikk gjennom objektene. Noen gikk og la igjen
skriftlige bud. Da selve auksjonen startet opp var det 25 personer i Loge
salen. Det ble omsatt for litt over 21.000,- kr denne gang. De usolgte
objektene vil bli lagt ut for salg på neste ordinære klubbmøte.
Ole Grebstad
…………………………….
Medlemsmøte 31/10-2018.
Arve Hoel tok ordet. Filatelistisk Årbok skal i år gå over artikler utgitt
elektronisk. Det kan derfor bli spennende å se om noen artikler fra FilateliNytt blir funnet verdig til utgivelse på papir. Resteauksjon hvor som
sedvanlig Helge Steffensen var teknisk ansvarlig og Patrick Young
auksjonarius. Det ble omsatt for kr. 4.515,- inkl. salær. Antall tilstede: 10.

Arve Hoel
………………………….

Ole Grebstad
…………………………….

Medlemsmøte 17/10-2018.
28 møtte. Herøy frimerkeklubb var invitert til vårt møte. Mange fra denne
klubb hadde tatt turen til Ålesund. Muribø var også tilstede med sine
innholdsrike kasser med kort.
Odd Arne Krüger kåserte om sine mange samleområder, og viste utsnitt av
samlingene som han har bygget opp over flere år.
Det var servering av kaker – kaffe – og Twist.

Møte i Postkortklubben onsdag 7.11
Denne kvelden var det Malvin Dalhus som kåserte om tema «Vi reiser».
Dalhus viste bilder og postkort fra hvordan vi reiste og reiser på land og sjø
med bil, buss og båt. Det ble et innholdsrikt og kunnskapsrikt foredrag som
de frammøtte viste å sette stor pris på.
Hele 24 møtte denne kvelden hvorav halvparten kom fra den lokale
rutebilhistoriske foreninga.
Medlemmene i foreninga uttrykte ønske om en ny felles møtekveld med
Postkortklubben og formannen overrakte Harald Gryttens bok «Frå færing
til tunnel» som gave til Postkortklubben. Boka var signert med de
frammøtte fra Rutebilhistorisk forening.

J-P G
……………………..
Stor auksjon IOGT huset 27/10-2018.
Høstens Stor Auksjon ble som vanlig avholdt på IOGT huset, i Loge salen.
Denne gangen var det 179 objekt. Litt færre enn vanlig. Det aller mest var
Norge. Inklusive skipspost, og diverse små lotter med stedstempel. For

Arve Hoel
…………………………………
7

Medlemsmøte 14/11-2018.

MØTER / ARRANGEMENT 2018:
Medlemsmøter:

Arve Hoel tok ordet. Det skal avholdes «Nordia» utstilling i august 2019 i
Sarpsborg. Det blir Frimerkets dag til neste år også. I siste NFT var det en
artikkel om skjulte budskap på konvolutter/brev. En av disse var sendt av
UX-agenten Svein Sømme under 2. verdenskrig. Arve Hoel kunne fortelle at
Svein Sømme ble arrestert av tyskerne mens han fotograferte tyske
forsvarsstillinger. Kameraet fikk han gjemt unna, men han oppholdt seg i
ulovlig område. Sømme skulle sendes fra Molde via Åndalsnes til Oslo for
avhør av Gestapo. På båten mellom Molde og Åndalsnes greide man å
skjenke vakten så full at Sømme kunne rømme og komme seg i sikkerhet.
En spennende historie. Det er mangt man får vite når man samler på
frimerker. Ikke minst når man møter opp på medlemsmøtene. Antall
tilstede: 13.

Styremøter:

12.12. Ekstraord. Årsmøte : Kontingent 2019
Julemøte
Agnar Aase: Julefrimerker i hefter
05.12.

…………

Foreløpig møteplan 2019:
Ordinære klubbmøter våren 2019: 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4,
24.4, 8.5
Ordinære klubbmøter høsten 2019: 21.8, 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10,
13.11, 27.11, 11.12
……………………………………………….
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Dato:
12.12.2018
kl 19:00
Sted:
Klubbens møtelokale, K.Wilhelms gt 7 (IOGT-huset),
Ålesund sentrum
Saker:
Fastsettelse av kontingent for 2019.
…………………………………………………
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE
Dato:
30.01.2019
kl 19:00
Sted:
Klubbens møtelokale, K.Wilhelms gt 7 (IOGT-huset),
Ålesund sentrum
Saker:
ihht klubbens lover
(Lovene kan fås ved henvendelse til leder eller sekretær)
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være sendt til /
bekreftet mottatt av styret senest 27.12.2018.

Ole Grebstad
…………………………………
Medlemsmøte 28/11-2018.
Ståle Furnes tok ordet. Bjørn Vatnehol var dagens foredragsholder, om den
første og eneste jubileumsutgaven til tsar Russland. Romanov dynastiet.
Utgivelsen ble planlagt i 4 år. Over 2000 prøvetrykk, essay og utkast. 17
frimerker ble gitt ut og brukt frem til oktober revolusjonen. Ulike
frimerkehefter. Helsaker. Overtrykk med endrede portotakster.
«Frimerker» brukt som nødpenger osv. Interessant samleområde. Antall
tilstede: 15.
Ole Grebstad
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BYTTELEDER:

Leif-Otto Engelberg

Det er ønskelig å få tilsendt nye utvalgshefter til møtestart 16.januar eller
snarest mulig deretter - se
www.aalesundfilatelistklubb.no
Retur / oppgjør primo mai. Klubben betaler billigste returporto.
Det er opprettet 2 brevordnere der medlemmene kan sette inn lister med sine
ønskemål / mankolister og lister over hva man selv kan tilby. Mappene er framsatt
/ tilgjengelige under medlemsmøtene.
Det oppfordres til at medlemmene tar med et album i ny og ne og viser fram til
mulig inspirasjon for andre medlemmer … gjerne kombinert med et kåseri om
emnet / samleområdet. Styret er behjelpelig med scanning / «lysbildeframvisning» av objekter … om det er ønskelig. Kontakt styreleder slik at dette kan
tas med i møteprogrammet.
Det er selvfølgelig fritt for den enkelte hvilke områder man samler på, men kanskje
er du kommet så langt mht din «gamle» samling at det er «på tide» å se litt over
«ringmuren» … det er kanskje land og / eller tema «der ute» som det kan være
interessant å bryne seg på! «Horisonten» utvides !
Klubb-biblioteket kan kanskje også gi noen ideer.
Det er ikke alt som må kjøpes … i «gamle dager» hadde vi brevvenner i andre
land som vi byttet med …. Det går fortsatt an! Selv har jeg flere utenlandske
byttevenner og opplever stadig å finne brev i postboksen.
Og så en oppfordring til klubbens medlemmer som vi ser så sjelden:
MØT OPP PÅ KLUBB-KVELDENE!

Kanskje et nytt samleområde … ?
9

AUKSJONSLEDER:

Helge Steffensen

Høstens auksjon ble avviklet 27.oktober.
De fleste objekt ble solgt, mange til utropspris og en del ble det kamp om
og dermed høyere tilslagspris.
Resultatliste finner du på klubbens hjemmeside
www.aalesundfilatelistklubb.no
Neste auksjon blir til våren, innleveringsfrist medio februar - se Filateli-Nytt
nr 1/2019.
…………………………………………………………………………………………………………………
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Kongens gate selde dei på den tida posar med frimerke. Det var til stor hjelp.
Seinare blei det kjøp av frimerke på Aarflot Bokhandel.

Intervju med Helge Volsdal.

Men etter som tida har gått, lure vi på om samleområdet har endra seg. Helge
fortel at han etter kvart har konsentrert seg meir om Skandinavia, ein del
europeiske statar og engelske koloniar. Han trekke også fram Russland, og kan vise
fram ei innstikksbok med mange flott frimerke frå Russland.(Viser til bildet under.)
Aust-Europa har det etter kvart blitt mindre av, likeins Asia. Men unnataket er
Japan og tildels Kina.

1. juni i år fylte Helge Volsdal 80 år! Ålesund Filatelistklubb vil med dette få ynskje
han til lukke med vel overstått 80-årsdag.
Helge har samla frimerke heilt sidan han var gutunge, heilt sidan 10-11 års alderen.
Han var ikkje medlem av nokon klubb den gongen. Men Helge fortel at han blei
invitert av han Nygård til eit møte på Ålesund Museum. Det var ein god inspirasjon
til hobbyen. Seinare blei Helge med på klubbmøta i eit lokale i Keiser
Wilhelmsgate.

Vi undrar oss på om det er noko Helge har fått spesiell interesse for etter som åra
har gått. Han kan då meddele at motivsamling er kjekt å halde på med, spesielt dyr
og sport er av interesse.

Når Helge starta å samle frimerke allereie som gutunge, så lure vi på kva det var
som var grunnen til at han starta å samle. Han kan då fortelje at far hans, ein bror
og ein onkel samla. Faren samla t.d. merke frå Asia og broren frå Sør-Amerika.

Vi spør så om det er stempla frimerke eller postfriske eller begge delar han samlar.
Helge fortel då at når det gjeld Norge, Island og Færøyane samlar han både
stempla og postfriske, men innan dei andre områda dreier det seg om stempla
merke.

Kva samleområde starta du med? Helge fortel at det starta eigentleg ikkje med eit
bestemt område, men heile verda var av interesse. Vi undrar litt på korleis han på
den tida klarte å skaffe seg frimerke. Han fortel at på butikken til Johs. Hamnevik i
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Med så mange samleområde, ja, så må vi spørje kor mykje tid han brukar på
hobbyen sin. Helge tenkjer seg litt om og meddeler at dette er noko han likar å
halde på med. "Dette koplar eg av med. Eg set gjerne på musikk og så kosar eg
med frimerka mine".

Han fortel dessutan at klubbmøta har vore til god hjelp med samlingane hans. Er
det noko han har lurt på, så har han tatt frimerka med på klubbmøta og spurt der.
Ja, det kan vere eit godt tips til andre om det er frimerke ein ikkje finn ut av. Helge
fortel då om ein gong han gjorde det. Då hadde han med eit album med svenske
merke. Denne gongen kunne Patric (Young) hjelpe han. Det var det blå svenske 4
skillingsmerket (nr. 2) som var blitt feilplassert i albumet, men som no fekk sin
rette plass. Eit godt eksempel på kor smart det er å vere medlem av klubben vår!

Mange har fleire hobbyar, så vi lurer på om Helge har det. Han fortel at sjølv om
han ikkje les så mykje for tida, så likar han godt reiseskildringar og krigshistorie.
Han er interessert i sport og kosar seg med sport på tv, t.d. fotball. Ja, med tanke
på fotball, så er det nok rett å seie at Helge er Aafk-tilhengar.

Avslutningsvis, spør vi Helge om han nokon gong har fått tak i noko verkeleg
interessant og spennande. Han svarar då at det treng ikkje nødvendigvis vere noko
kostbart og dyrt. Helge tek fram eit eksempel på nokre merke som han hadde
fundert ei god stund på kvar dei kom ifrå. Han var inne på tanken at dei kanskje
kom frå Russland. Men etter å ha studert merka ei god stund, kom han fram til at
dei faktisk kom frå Mongolia.

Vi nemnde innleiingsvis at han som ganske ung var med på klubbmøte, men kva tid
blei du medlem av filatelistklubben vår? Han fortel då at etter som tida gjekk, blei
han ein meir ivrige samlar. Det blei då heilt naturleg for han å bli medlem, og han
tidfestar starten på medlemskapen til tidleg i 1970-åra.
Har klubben vår hatt noko å seie for deg? Helge tek då spesielt fram det gode
sosiale fellesskapet som det er å vere til stades på medlemsmøta våre. "Ja, det er
fin avkopling! Vi har med album og viser til kvarandre." Han viser då fram eit
album med litt eldre frimerke frå Tyskland. Mykje interessant å sjå der! (Viser til
bildet under.)

Helge er ein av dei mest trufaste medlemmane i klubben vår. Det bør nemnast at
han var bytteleiar i ca. 10 år. Underteikna hugsar han også som den trufaste
kaffikokaren i mange år på klubbmøta våre.
Vi takkar for intervjuet og håper at vi kan dra nytte av Helge sin god kunnskap på
filateliområdet i fleire år framover.
Agnar Aase
………………………………………………
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DANSKE BREVMÆRKER

Nummerstempel nr. 2
NK 1 – ett usolgt for 1500 og ett solgt for 2000

For en tid tilbake sendte jeg et bilde av noen danske brevmerker til
Filatelinytt, med spørsmål til våre lesere: « Hva er dette? »

De to avbilda NK nr.1 var begge satt opp i samme auksjonskatalog.

Det ene merket var under restesalget fortsatt usolgt med en utropspris på
kr. 1500, det andre merket ble solgt for kr. 2000.

Nå har jeg fått en tilbakemelding på denne henvendelsen fra en av våre
lesere som har løst denne gåten. Takk til Kim Henriksen for opplysningene.
Han kunne fortelle at bokstavene DFB står for: «Danske Forsvarsbrødre»
Jeg søkte på internett etter flere opplysninger og fant dermed frem til
foreningen « De Danske Forsvarsbrødre.» Den ble stiftet i 1875, er fortsatt
en oppegående veldedighetsorganisasjon og har krigsveteraner som
medlemmer.
Jeg har ikke klart å finne ut årstallet for utgivelsen av disse brevmerkene,
men kanskje var det i forbindelse med 100 – års jubileum i 1975.
Det viser seg at en av de tre navngitte personene på merkene, Olaf Rye (
1791-1849 ), var nordmann og var født på Nerbø gård Bø i Telemark.
Han var en dansk-norsk offiser og generalmajor som spilte en viktig rolle i
treårskrigen mellom Danmark og Slesvig-Holsten i 1848-1850
Han falt i slaget ved Fredericia, og ligger begravet på Garnisons Kirkegård i
København. Der ble det reist en minnebyste av han i 1852.
På «Ryes plass» i Fredericia ble det også reist en byste av han 1876. Det er
for øvrig flere gater i Norge og Danmark som er oppkalt etter
generalmajoren.
For eksempel «Olaf Ryes Plass» på Grünerløkka i Oslo.

Begge merka er stempla med trering nummerstempel nr. 2 – vårt lokale
postkontor Borgensund.
Forskjellen er naturligvis kvaliteten:
Det usolgte merket har et litt mer uklart stempel og margene er litt tettere
klipt. Merket til kr. 2000 har brede, jevne marger og stempelet er både
tydelig og omtrent midtplassert.
Vel så interessant er det å merke seg at merket til kr.2000 har en tydelig
klisjekjennetegn med det markerte innhakket under IL i SKILL. Ifølge
Gjelsviks «Norway number one. The New Handbook» er dette posisjon nr.
C4 som han beskriver med «Large cut in bottom edge under I and first L».
Det skulle ikke forundre meg at den som kjøpte NK1 til kr. 2000 la vel så
mye vekt på klisjekjennetegnet som stempel og kvalitet.
Men det er jo nok en gang alt etter hvordan vi selv samler.
arve.johan.hoel@gmail.com

Ståle Furnes.
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Den vanskelige Norge nr. 18C – del 3
Del 1. Jens-Petter Grebstad: 3 skilling posthorn NK 18, Filateli – Nytt nr. 4 2013
Del 2. Arve Hoel: Den vanskelige Norge nr. 18c, Filateli – Nytt nr. 1 - 2018
Jens-Petter Grebstad hadde i Filateli–Nytt nr. 4 – 2013 et innlegg om Norge
nr. 18c – 3 skilling posthorn brunlig karmin på porøst papir.
Problemstillingen til Jens - Petter var at Norge nr.18c er notert i
Norgeskatalogen, men det var ingen autoriserte attestatør på norske
frimerker som ville skrive attest da NK nr.18c brunlig karmin var vanskelig å
bestemme. Jens - Petter sitt poeng var at Norgeskatalogen er et «must» for
oss samlere og katalogutgiveren og attestatørene må være samkjørte.
I Filateli – Nytt nr.1 for 2018 hadde jeg et innlegg om samme 18c og siterte
en kjent frimerkehandler som sa at «jeg risikerer ikke mitt gode navn og
rykte og selger et merke som 18c».
Samtidig viste jeg også en positiv uttalelse på et NK nr.18C fra attestatøren
Finn Aune.
NK nr.18c er ifølge Norgeskatalogen trykt sent i 1875 og finnes brukt kun
etter 1875. I tillegg kommer kjennetegn som at papiret er tynt og porøst,
men papiret til 18a er beskrevet som tynt, porøst og grålig. Så i tillegg til
fargenyansen brunlig karmin er det også andre kjennetegn som skiller 18c
fra 18a og 18b.
Merket som Finn Aune uttaler seg om, er stempla 18.8.1877.

Illustrasjonen som her er henta fra katalogen, viser det beskrevne merket.
Kjennetegnet for 18c stemmer når det gjelder stemplingsårstall som skal
være etter 1875. Fargen synes også å være brunlig karmin (i den grad
fargen kan gjengis korrekt i en katalog), men her er det naturligvis flere
feilkilder som dagslys, lampelys, bakgrunn, egen forutinntatt holdning om
hva en ønsker å se og ikke minst endringer som skjer med farger og papir i
løpet av mer enn hundre års levetid for et frimerke.

Jeg viser til Filateli -Nytt nr.1 – 2018 side 18 og 19 for illustrasjoner.

Uansett: Objekt nr.157 beskrives som NK 18c i auksjonskatalogen til Engers.

I katalogen til auksjon nr. 117 til Engers frimerker finner jeg et nytt merke
som er beskrevet som Norge nr. 18c.
Objekt 157 med følgende beskrivelse: «18c PR.-LUX Christianssund
16.12.1876. Prima, uvanlig fint for dette merket! (LIEB) 300».

Videre konklusjoner om NK 18c, attestatører og katalogkomite trekker jeg
ikke.
arve.johan.hoel@gmail.com
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Canadas frimerker .
Vi er nå kommet ut på 20 og 30 tallet. Det er ikke lenger «enerett» for
Konger og Dronning Victoria å ha enerett på avbilding på frimerker. De
siste Victoriamerkene kom i 1899, og ble straks avløst av Kong Edward den
7.

Kongemerkene var egentlig lik hverandre, dvs i sentrum, bildet av kongen,
og med bård av forskjellig utforming.
Det var få billedmerker som ble utgitt – etter Quebec merkene kom det i
1917 et enkelt bilde til minne om 50 års jubileet til opprettelse av staten
Canada, og i 1927 kom det 5 merker for å feire 60 år. Med andre var
frimerkene rent historisk .
Det virket som at det var tydelig at frimerker skulle brukes til det
opprinnelige formålet forhåndsbetaling for postsendinger. Da var det
faktisk ikke så viktig hvordan merkene så ut – et kongelig bilde var fint nok.
Men etterhvert – både i Canada og andre land oppstod etterhvert tanken på
at et frimerke var en utmerket presentasjon av landet.
I 1908 kunne Quebec feire 300 års jubileet for oppdagelsen og kartlegging
av landet . Det var Champlain og Cartier– to av Canada store oppdagere
som foretok reise i området. Frimerkene er avlange. Rammen er lik på alle 8
merker, pålydende var fra 1/2 cent til 20 cent. Bildene i sentrum av
merkene og viser bla byen Quebec på 1700 tallet, videre historier rund
Champlain og Cartiers reiser.

Frem til 1942 ble det utgitt ca 100 frimerker – de aller fleste med avbilding
av kongelige – men med noen få jubileumsfrimerke. I og med at merkene
var i 2 størrelser, små kongemerker, og store jubileumsmerker – samt hadde
1 farge utenom hvitt – så synes jeg merkene er litt kjedelig. Men Canada var
kanskje ikke eneste som brukte slik trykketeknikk. Man måtte faktisk fram
til 1952 hvor man fikk frimerke i 3 farger, og det var et 4 cent blått Røde
Korsmerke til minne om en konferanse. Selve korset er rødt. Det var faktisk
fra 1958 at det ble vanlig å gjengi flere farger på merker slik at foto kunne
brukes.

Mellom 1903 og 1926 ble det utgitt ca 50 merker, men i all vesentlighet var
det Kong Georg den 5 som ble avbildet – bare et par serier av andre merker.
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Canada gav ut i all vesentlig bruksmerker – både av kongelige, men også av
landskap, personligheter, hus, osv. De sistnevnte hadde stort format.
Under selve krigen utgav de en bruksserie, men det var bar 5 merker som
hadde krigsmotiver.

På meg virker det som at utgiverne enten hadde dårlig papir eller klisjeer, da
et enkelt merke ofte kunne ha 10-15 varianter. Eksempler på dette finner vi i
Kong Georg den 5. forskjellige utgaver. Verst her er nok Admiralutgavene
på 20 tallet, og man skal virkelig ha tunga beint i munnen for å finne ut hva
man har.

På 1930 tallet begynte man å bruke fly til forsendelse av brev, og det ble da
utgitt noen få luftpostmerker i stort format.

Moderne utgivelser.
På 1980 tallet begynte antallet av postforsendelser å gå ned. Meldinger, brev
m.v. ble sendt på annen måte, data kom mer og mer inn i bildet. Man har
faktisk ikke bruk for så mange frimerker. Men 2 ting skjer. Canada gir ut
flere og flere frimerker, og det er helt åpenbart at disse merker er rettet mot
annet publikum – nemlig frimerkesamlere og filatelister.
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Ved disse moderne merkene er ikke bare motivene skissert, men det er laget
fullkomne bilder. De trykkes i en rekke farger,og ikke minst – og det er
punkt to – de får en helt annen utforming enn bare firkantede. Bare se på
bildene. På 20 og 30 tallet litt kjedelig firkantede, og de moderne med alle
mulig former.

Jeg har holdt på med Canadiske frimerker noe tid, men etterhvert syntes jeg
faktisk at frimerkene fra 20 tallet og fram til 80/90 var litt kjedelig både i
utforming og farge. For noen få år siden fikk jeg tak i moderne frimerker, og
likte dem så godt at samlingen fikk et oppsving. Nå få jeg bare se hva som
skjer fremover. Skal bli spennende å se hva som videre kommer.

Intuitivt liker jeg disse merkene – de er spennende og aldeles nydelig
kunstverk.

Kåre Flatmark

……………………………………

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

Merkene kan være runde, trekantede, pyramideformet. Miniarkene får også
moderne og spennende utforming. Papiret er bedre og hardere slik at
merkene ikke fliser seg opp.
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Røde Kors Julemerker

Perlefeilen
I NFT 4/2018 hadde Øyvind T. Gulliksen en artikkel med tittel «Perlefeil».
Innlegget har vakt interesse blant våre klubbmedlemmer og det er kommet
ønske fra noen om litt mer utdyping. Vi kan derfor vise til f.eks. AFA
Specialkatalog Danmark – 2002-utgaven side 57.
Katalogen finnes i klubbens bibliotek.

Nå nærmer julen seg, da synes jeg det passer godt med dette billedet av Røde
Kors julemerker fra 1960. Vil i samme farta benytte anledningen til å ønske
alle medlemmer, annonsører og andre lesere av medlemsbladet en riktig god
jul og ett godt nytt år.

LOE
…………………………………………………………………………………………………………………………….….

Fikk i 1964 en annen hobby, noe som gjenspeiler seg her.
Da ble det Aalesund Røde Kors. Frimerkene ble lagt til side – men hele
tiden har jeg med jevne og ujevne mellomrom hatt de fremme. Har hele
tiden tatt vare på merker jeg har kommet over så det har blitt en del på lager.
Frimerkeklubben kom jeg tilbake til i 2012 og jeg må si jeg har fått mange
gode tips om måter å samle på.
Om noen skulle ha interesse av det avbilda julemerket fra 1960 har jeg flere
eksemplarer liggende. Har også andre R.K.julemerker av nyere dato så det
er bare å ta kontakt.

Noen ord om meg selv:
Født i Ålesund i 1949. Startet med frimerkesamling mellom 1956 – 1960.
sammen med kamerater, i tidlig folkeskolealder.
Så i foreningas jubileumsbok at jeg satt som styremedlem i juniorklubben i
1964.
Det var vel der omkring juniorklubben ble nedlagt.
Har samlet frimerker / julemerker hele tiden, men ikke fått alt i system enda.
Har mye godt arbeid nå som jeg er pensjonist, men som for mange andre
strekker tiden likevel ikke til.

Terje Waksvik
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Registrering av objekt fra Posten i Ålesund på klubbens
nettside.
Vi skal prøve å lage en oversikt på klubbens nettside filatelistiske produkt
som er gitt ut av Posten i Ålesund.
Eksempelvis ble det gitt ut ei mappe med seks faktablad med frimerker og
tekst i 1998. Se illustrasjonene.

Posten i Ålesund har i årenes løp produsert og solgt mange produkt av
filatelistisk karakter. Vårt vesle prosjekt utover høsten og våren er å lage en
oversikt over det som er gitt ut slik at vi kan publisere det på nettsida vår.

Kan du hjelpe oss? Har du liggende konvolutter, kort eller
andre produkt som er laget av Posten i Ålesund beregnet på
samlere av frimerker?
Da vil vi gjerne at du skanner og sender til oss eller at du låner oss
originalen så vi selv kan ordne skanning.
Du kontakter undertegnede.
arve.johan.hoel@gmail.com
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POSTKORTKLUBBEN

Skansetorget m.m.

Referat møte i Postkortklubben 27.09.18
På tross av ufyselig vær møtte 1o medlemmer denne kvelden.
Odvar Jan Melsæter viste en bildeserie om postkort fra Ålesund etter
bybrannen med fokus på gater, havna og spesielle bygninger i sentrum. Det
var stor interesse for foredraget og mange av de frammøtte viste gjennom
tilleggskommentarer imponerende kunnskaper om Ålesunds historie. En
kveld med noe å høre og lære for enhver.
Oddvar Jan skal fortsette reisa gjennom byens gater på et møte i
Postkortklubben til våren.

Fra riktig gamle dager, før Skansegata ble til, var det tilflott helt inn til
bygningene i Brosundet.

Det er alltid ønske om at medlemmene tar med egne ting til framvisning,
bytte eller salg, men det var heller skralt med album og samlinger på borda
så det var lite å bla i etter foredraget.
Arve Hoel
………………………………

Referat møte i Postkortklubben onsdag 7.11.18
Denne kvelden var det Malvin Dalhus som kåserte om tema «Vi reiser».
Dalhus viste bilder og postkort fra hvordan vi reiste og reiser på land og sjø
med bil, buss og båt. Det ble et innholdsrikt og kunnskapsrikt foredrag som
de frammøtte viste å sette stor pris på.
Hele 24 møtte denne kvelden hvorav halvparten kom fra den lokale
rutebilhistoriske foreninga.
Medlemmene i foreninga uttrykte ønske om en ny felles møtekveld med
Postkortklubben og formannen overrakte Harald Gryttens bok «Frå færing
til tunnel» som gave til Postkortklubben. Boka var signert med de
frammøtte fra Rutebilhistorisk forening.

Her vises fra venstre del eldste Ytterdal-bygningen på Sandborbryggen,
deretter den store bygningen som i dag er Hoffmannsgården med Medi3 …
og deretter bygget som i dag er butikk for Schlyder optikk og urmaker.
Legg merke til sjøtrappene på Skansetorget.
Forskjellige båter ses også: legg merke til de store prammene .. på
lokalmål «konter».
Er det noen som kjenner firmanavnene på husfasaden ?
Imøteser gjerne kommentarer !

Arve Hoel

PY
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Den Norske Amerikalinje (NAL) hadde ved 25-årsjubileet i 1935 to passasjerskip,
Bergensfjord og Stavangerfjord. Førstnevnte var ifølge boka “blitt sørgelig
gammeldags”. Stavangerfjord var heller ikke slik velstående amerikanere ønsket.
Kontrakt blei derfor inngått med et verft i Bremen om et skip på 18.000 br.
registertonn, som kunne krysse Atlanterhavet med 19/20 mils hastighet.
29.12.1937 skjedde stabelavløpninga, og skipet blei døpt Oslofjord. Det kunne ta
860 passasjerer fordelt med 152 på cabinklassen, 307 på turist- og 401 på tredje
klasse. Båten hadde svømmebasseng, badstue, gymnastikksal etc. Arkitekten som
hadde tegna interiørene om bord, fortalte at “Den nye Oslofjord skal imøtekomme
det internasjonale publikums smak. Samtidig skal skipet være vår “ambassadør” - i
interiører og kunsteriske utsmykning skal det vise vår egenart, vår smak og vår
kultur.”

FOTO AV UKJENT SKIP I FILATELINYTT NR. 3 - 2018.
(Hva er dette ? / 3/2018)
I forbindelse med to fotografier av et større passasjerskip nord for Skansekaia
spurte P. Young om hvilken begivenhet dette dreide seg om.

Jeg sendte spørsmålet videre til junior, Olav A. Røssaak, som lenge har hatt skip
som ett av sine interesseområder. Han svarte prompte følgende:

Videre på side 238 står: “16. mai 1938 kom Oslofjord til Oslo, der den ble feiret
med store festligheter. Etter en presentasjonstur rundt kysten vendte den tilbake
til Oslo, og 4. juni, 25-årsdagen for Kristianiafjords første avgang fra Kristiania, la
Oslofjord ut på sin jomfrutur.”

“Denne var lett. - Det største skipet er M/S Oslofjord (I), som var nybygd for NAL i
1938, og som ble lagt opp i New York ved årsskiftet 1939/40, og som seinere blei
rekvirert og minesprengt. Det er sannsynligvis jomfrutur langs norskekysten i 1938,
men det kan du kanskje sjekke i amerikalinjeboka, som vel fortsatt står på hylla i
spisestua i tredje. Det andre tilhører Bergenske, og er ikke et hurtigruteskip. Jeg er
nesten sikker på at det er M/S Venus.” Så langt Olav.

Besøket i Ålesund, som de to fotografiene i forrige utgave av Filatelinytt viste, må
dermed ha skjedd i siste del av mai 1938, i forbindelse med den omtalte
“presentasjonstur rundt kysten”.

Jeg slo deretter opp i “Den norske Amerikalinje 1910-1960" (utg. 1960, 451 sider
ill.). På side 235 var fotografi av båten:

Vinteren 1938-39 gikk MS Oslofjord 6 turer i cruisefart mellom New York og
Mellom-Amerika. Ifølge Svein Andreassens bok "Postveier og sensur under den
annen verdenskrig" gikk størstedelen av posten mellom Norge og USA med skip,
altså også med NAL sine båter. Jeg vet ikke om brev også blei befordra i
forbindelse med cruisefart, men går ut fra at passasjerpost kunne bli brakt i land i
havnene undervegs, og at det kan ha ført til interessante filatelistiske objekt.
Krigen skapte i 1939 utfordringer for postbefordringa over Atlanterhavet, noe
både NALs jubileumsbok og S. Andreassens bok forteller om. Myndighetene i
Storbritannia insisterte på å kontrollere forsendelsene, og i den forbindelse blei
bl.a. Bergensfjord stansa - ikke bare én gang - og tvunget inn til Kirkwall på
Orknøyane, der posten blei brakt i land og kontrollert, noe som tok lang tid. Det
blei forsøkt å forhandle med britene, men etter ei tid fant NALs ledelse det
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nødvendig å la være å ta med post over havet, noe som ga problem med
amerikanske myndigheter De ville ikke tillate at skipet gikk uten å ta med post. Det
blei forhandla i flere dager før Bergensfjord fikk reise østover igjen - uten å ha post
om bord.

På side 13 i Svein Andreassens bok vises et brev fra USA til Norge. Dette var trolig
ett av dem som ikke fikk være med Bergensfjord. Det er poststempla New York 13.
mars 1940, så sannsynligvis sendt med amerikansk skip som skulle til Italia, men
beslaglagt av britiske myndigheter i Gibraltar og sendt til sensur i England,
antakelig Liverpool. Deretter retur til Gibraltar, videre til Italia og så med tog til
Berlin. Til slutt tysk sensur før videreformidling til Oslo, med ankomst 30. juli 1940.

………………………………………………

Stoff / innlegg til FEBRUAR-nummeret MÅ
redaktør ha tilgjengelig senest 31.01.

Etter at Norge kom med i 2. verdenskrig, blei MS Oslofjord seinhøstes 1940 av
britene beordret å gå til Englands østkyst for å settes inn som troppetransportskip.
Der støtte båten på ei mine utenfor munningen av Tyne og blei totalvrak. Gamle
Bergensfjord klarte seg derimot som troppetransportskip under heile krigen og
fram til 1946. Få år etter krigen blei en ny MS Oslofjord bygd ved et verft i
Nederland. Den kom til Oslo 13. november 1950.

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.

Egil Røssaak
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På kortet leser vi «Hilsen fra Aalesund. Mindesmærke paa Sliningen for
handelsmand Klaus Nilsen, som anno 1685 indførte brugen af torskegarn i
Norge».

Skulpturer på postkort fra Ålesund. Del 2 – Slinningen.
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.

Fra Grytten og Dalhus leser vi at kunstneren er ukjent, støtta er av
støpejern og måler ca 2,5 meter. Avdukingsåret er 1843 og støtta ble satt
opp som resultat av et samarbeid mellom handelsmenn i distriktet og
Romsdals Amt Landhusholdningsselskap. Figurene eller tegningene på
støtta har et religiøst innhold.

I denne vesle serien skal jeg presentere en del postkort hvor skulpturen er
hovedmotivet eller en del av et større motiv.
Jeg regner med det finnes flere postkort med motiv av byrommets
skulpturer enn de jeg har funnet fram til, og jeg oppfordrer deg til å bidra
med kort som jeg ikke har presentert.
Jeg viser til «Skulptur og relieff på offentlig sted i Ålesund» av Harald
Grytten, Malvin Dalhus og Øyvind Dalhus, Ålesund 2012, for de som vil lese
mer om skulpturene som omtales.

Du kan gjerne legge turen til Slinningen for å se støtta slik den står i dag. På
postkortet med motiv av Slinningen (ilustrasjon nr. 10 )sett fra Fjellstua ser
du den store, kvite bua helt ute på Slinningsodden. Støtta er plassert rett
ovenfor bua og det er god parkering like ved siden av bua.

Klaus Nilsen – støtta står på Slinningen og må være Ålesunds eldste
utendørs skulptur. Se illustrasjon nr. 9 som er et kort nr.106 fra M. B.
Rønneberg.

En interessant del av kortet er de hvite «flaka» som ligger på berget rundt
støtta. Dette er klippfisk som ligger til tørk. Det var vanlig at fisken ble lagt
til tørk på berg eller på oppmurte klippfiskvører langs sjøkanten.

Kortet er sendt som julehilsen frankert med 3 øre og stemplet Aalesund
22.12.1910. Mottaker er visket bort, men må være et lokalt sted da
lokalporto for brevkort er 3 øre fra 1888 til 1919.

Det er heller tvilsom at det er Klaus Nilsen som innførte bruken av
torskegarn i Norge. I historiske framstillinger drøftes det hvor stor hans
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rolle har vært, men utvilsomt var han en av de som arbeidet for eller
promoterte bruken av torskegarn i Borgundfjorden og på Sunnmøre.
Klaus Nilsen var handelsmann på Slinningen og i dag har han ei gate i
Ålesund oppkalt etter seg. Klaus Nilsens gate som ligger på Buholmen. I dag
er Buholmen og Buholmsundet borte da innfartsvegen går der holmen og
sundet tidligere lå. For den lokalkjente holder det at jeg sier at Sunnmøre
Meieri (i dag heter det Tine meieriet) ligger i Klaus Nilsens gate 14 på
Buholmen.

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS

Illustrasjon nr. 11 er et kort utgitt av Havanna – Magasinet og viser en del
av fiskeflåten som ligger i Buholmsundet. Til høyre ser vi en del av
trehusbebyggelsen i Klaus Nilsens gate som den var før innfartsvegen kom. I
bakgrunnen ser vi pipa fra meieriet og ut i vågen den umiskjennelige
Bålholmen.

RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND
Byggeledelse
Prosjektledelse

arve.johan.hoel@gmail.com
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Taksering av fast eiendom
Skadetakster og –skjønn

Harald Damsleth
vart født 16/8- 1906 i Vegesack Bremen i Tyskland, døde 1/3-1971.
Han var teiknar, illustratør og reklamemann i Noreg. Var mest kjent som
reklameteiknar i 1930-åra, mest kjent for sine bokomslag og plakatar.
Vart serleg kjent som frimerketeiknar, emblemdesignar og som
plakatteiknar for Nasjonal Samling før og under andre verdskrig.
Harald Damsleth og hans reklamebyrå Herolden produserte store mengder
propagandamateriell for Quislings fascistparti (NS) under andre verdskrig i
Noreg, blant annet plakater for Den Norske Legion og NS
Kvinneorganisasjon. Damsleth sin karakteristiske stil ble for mange et
velkjent symbol på okkupasjonen og nazismen i landet.
Etter krigen i 1950 vart han dømt til fem års straffarbeid for landssvik. Vart
benåda etter to år. Mot slutten av 1940-åra fikk han leire småjobba for
forlaget Børrehaug & Remen.
Han har teikna ein god del julekort, det er grunnen til at eg vart interessert i
historia til Harald Damsleth

Oddgeir Strømme
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«Den nye byen» som viser gjenreisninga gjennom presentasjon av
gatebilder og spesielle bygninger.

Aalesund – byen som brente.
En samling av postkort utgitt i perioden ca. 1890 – 1920.
Utgitt av Oddvar Jan Melsæter - Ålesund 2018.

De eldste motiva fra Ålesund på postkort er en serie utgitt av J.Aarflots
Forlag etter bybrannen. Disse korta viser ulike motiv fra Ålesund i 1860 –
åra.
Bybrannen og gjenoppbygginga av byen utløste et ras av postkortutgivelser
og ingen har full oversikt over hvor mange fotografer og postkortutgivere
som besøkte byen i åra etter brannen.
Det eldste postkortet som er kjent i samlerkretser, er utgitt av Alb. Gjørtz
Boghandel og poststempla i Ålesund 2.januar 1894. Et postkort utgitt i
Sverige med motiv fra Skansekaia er muligens utgitt i 1890, men her er det
en viss usikkerhet.
Begge disse korta er gjengitt i boka til Oddvar Jan.

Boka bygger på Oddvar Jans høyt premierte samling «Aalesund – byen som
brente» som består av 160 postkort utgitt før 1920. Samlingen er utvidet til
ca. 375 utvalgte postkort som er gjengitt i boka. Hvert kort har en
informativ og god tekst og i tillegg finner vi opplysninger om de fleste
postkortutgiverne som har gitt ut postkort med motiv fra Ålesund i
perioden 1890 til 1920.

I tillegg til å være ei bok som viser postkort fra Ålesund før og etter brannen
så gjør de fyldige tekstene til hvert kort boka til et lite oppslagsverk om «det
gamle Ålesund». Du leser deg gjennom gateløpa, havna rundt på nordsida
og sørsida, gjennom Brosundet og innom særegne bygninger i sentrum. I
sum sitter du igjen med en god porsjon historie om «det gamle Ålesund».
Vil du vite mer om hvem som har gitt ut postkorta, så finner du det fra side
194. Skulle du ha lyst til å lære mer om Ålesunds historie og hvem som har
dokumentert historia gjennom tekster, bilder og postkort, så finner du ei
fyldig kildeliste bakers i boka.

Postkorta er presentert i tre avdelinger:
«Viltre gutt i voksne brødres lag» som presenterer kort fra Ålesund i 1860 –
åra fram til bybrannen.
«Bybrannen i 1904» som viser brannens ødeleggelse, brakkebyen som
vokser fram og bydeler som ikke ble rammet.

Dette er ei bok for alle som samler postkort fra Ålesund og for alle som er
interessert i Ålesunds historie. Og hvem har vel ikke behov for et godt
oppslagsverk om sin hobby i ny og ne?
Boka er gitt ut i 500 eksemplar så du bør ikke vente for lenge med å kjøpe
den om du vil ha den i boksamlinga di.

For å ta konklusjonen med det samme: Dette er ei bok som står seg svært
godt i sjangeren postkorthistorie.

Arve Hoel
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Nørvøy-musikk i 100 år
Det er ikke ofte vi finner postkort med et musikk-korps som motiv. Men i
1952 ble det utgitt et postkort med Nørvøy Skoles guttemusikkorps.
Hverken utgiver eller fotograf er angitt på kortet
Byens første skolekorps ble startet i 1918, for 100 år siden. Lærer (senere
skolebestyrer) Ingvald Vestre tok initiativet. De mest musikalske og flittigste
elevene i 4. og 5. klasse fikk være med. Korpset talte 42 medlemmer ved
starten. Vestre fikk skolestyret til å bevilge penger til instrument i tillegg til
at guttene gikk rundt i byen med bøsser og samlet inn penger. Høsten 1918
var prosjektet en realitet og guttemusikken marsjerte første gang i 17.
maitoget i 1919. Mange unge fikk sin musikalske opplæring i guttemusikken
og flere av disse var med på å stifte Ålesund Ungdomsmusikkorps i 1923.
Skolekorpsets første dirigent var Ingvald Vestre.

Nørvøy skoles guttemusikkorps, Ålesund 1952.
Postkortet er ubrukt. Ingen utgiver eller fotograf er angitt.

Under okkupasjonen 1940-45 var korpset ikke i drift, men det lyktes å
gjemme unna instrumentene før tyskerne inntok skolen. Så var det å starte
på nytt igjen i 1945.
Nørvøy skole ble tatt i bruk i 1906. Arkitekter var Michalsen og Dahl.
Øverst til høyre skolens gymnastikkbygning. Denne ble revet og en ny satt opp i forbindelse
med opprettelsen av ungdomsskole i 1969.
Nærmest til høyre ser vi Øvre Utstillingsplass.
Tomta ble gitt til byen av firma Rønneberg & Sønner til bruk som idretts- og leikeplass for barn og
ungdom.
Bygningen i forgrunnen, kalt «stallane» ble oppført av Ålesund kommune i 1912
til bruk ved landbruksutstillinger, inneholdende staller og fjøsrom,
og den ble også i en periode brukt som boliger.
Ble revet i høst i forbindelse med oppstart av arbeidet med bygging av «Badeland».
Postkortet er fra Landbruksutstillingen i Ålesund i 1913.
Sendt til Yttredal 12. desember 1913. Utgitt av Norsk Lystryk- & Reproduk.anstalt

Etter omorganisering av barneskolen skulle Nørvøy omgjøres til
ungdomsskole og dette kom i gang fra høsten 1969. På grunn av dette ble
korpset allerede i 1965 omgjort til Nørvøy Ungdomskorps som hadde
medlemmer fra 15 år og oppover. Guttemusikkorpset hadde ikke med
jenter, men Nørvøy Ungdomskorps var det første amatørkorps i Ålesund
som hadde medlemmer av begge kjønn.
ojm
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HVA ER DETTE ?

MEDLEMSANNONSER:

Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ?
…………………………..

Medlemmene har anledning til gratis annonser her.
Manus må foreligge senest 31/1 30/4 31/8 30/11.

………………………………
5/2018
Dersom du har eterpetroleum til salgs, overtar jeg gjerne det du ikke vil
bruke selv.
patrick@young.no
…………………………………………….
6/2018
Har masse dubletter fra mange land.
Salg eller bytte.
Send meg gjerne dine mankolister.
leifoe@broadpark.no
……………………………………………..
7/2018
Har en hel del utvalgshefter fra forskjellige land, hovedsakelig lavprismerker … plukkmuligheter for motivsamlere og for utfylling av hull i
landsamlinger.
Klubb-møte-innslag / sirkulasjon ..?
Ta kontakt
leifoe@broadpark.no
……………………………………………….
8/2018
Ønsker katalog
Michel: Grossbritannien Spezial
og
Stanley Gibbons: Great Britain Concise
leifoe@broadpark.no
……………………………………………….
9/2018
Her kunne din annonse stått

3/2018

Motiv fra Skansekaia, Ålesund.

Kan noen bidra med avklaring mht hvilken begivenhet dette var ?
PY
SVAR: Se artikkel inne i bladet !
…………………………………….
4/2018
Under sortering av noen dubletter fant jeg dette merket

men hvor kommer det fra og hva er det ?
Kan DU hjelpe ?
Kåre Furnes
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