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__________________________________________________________________ 

 
  Nr 4    -    2017   -    31. årgang   -  01.12.2017 

___________________________________________________________________ 

Redaksjonen ønsker våre lesere en hyggelig jule-tid. 

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte: 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 06.12.2017 kl. 19.00.  

Sak: Kontingent for 2018. 

 

Ordinært årsmøte: 
Innkalling til ordinært årsmøte onsdag 24.01.2018 kl. 19.00.  

Saker iflg klubbens vedtekter.  

Saker som medlemmer ønsker meldt inn til årsmøtet, må være mottatt klubbens 

leder innen 31.12.2017.  

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

Formannens hjørne 

Gode medlem 

Da er 2017 snart vel gjennomført og tida nærmer seg for årsmøtet i januar 

2018. Som tidligere år skal valgkomiteen sette sammen forslag til klubbens 

styre og andre tillitsverv og jeg håper du stiller opp om valgkomiteen 

forespør deg.  

Klubbdrift er dugnadsarbeid som alle kan gjøre en del av. Det er klart at noen 

har større mulighet enn andre til å ta et tak, men alle har mulighet til å ta litt 

av oppgavene som klubbdrifta krever. Om du ikke har lyst til å sitte i styret, så 

kanskje du kan være med på noen av de andre oppgavene som ligger i å 

drifte en klubb? Kanskje du kan stille et par timer på Frimerkets Dag eller 

være med å organisere eller rydde opp når vi avholder auksjoner? Kanskje du 

kan bidra med noe på nettsida eller Facebooksida? Alt hjelper og ingen 

oppgaver er for små eller for ubetydelige. Klubbdrifta er som sagt summen av 

alle små og store oppgaver.  

Så spør styret om hva du kan bidra med og hiv deg på! 

Så over til noen betraktninger om samleriet som binder oss sammen.  

Medlemmene i klubben samler i sum en mengde forskjellige land, men mitt 

inntrykk er at mange har slutter å samle nye frimerker. Noen slutter å samle 
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frimerker som har kommet ut etter 1980 – 1990, andre slutter av med år 

2000, 2010 eller 2015. 

 Vi har mange forklaringer på hvorfor vi avslutter på ett eller annet årstall: 

Det blir gitt ut så altfor mange frimerker, posten frankerer kanskje med en 

label påtrykt frankeringsverdien, vi finner snart ikke posthus som selger eller 

stempler frimerker, vi sender heller en mail enn et brev osv. Uansett så blir 

det lite å samle på for den som søker postbrukte frimerker som kilde. 

Jeg var selv en av de som avsluttet samleriet av norske frimerker med år 2000 

(1985 for Sverige, Australia og Italia siden albumene sluttet av da). Jeg må 

imidlertid innrømme at jeg har begynt å montere opp norske frimerker gitt ut 

etter år 2000, men jeg er helt avslappet med om jeg har med alle som er gitt 

ut eller om noe mangler.   

Jeg vet ikke hvor mange frimerker som kommer/kom ut i 2017, og jeg 

mangler helt sikkert flere av disse uten at det bekymrer med nevneverdig. 

Blokka med «Norske Bilar» som kom ut 7.oktober har jeg sikret meg.  

 

Her er den avbildet i postfrisk tilstand, men jeg sørger for at den får et greit 

stempel fra Ålesund «En dag i oktober». 

Ha en god samlerhøst videre. 

Arve 
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:      

 

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
 Norsk Skipsposthistorisk Forening: 
  Særtrykk nr 7:       Oppdateringer og sjeldenhetsgraderinger:   
  «Norsk Skipspoststempler»  
  Del 2 Fra Sogn og Fjordane  til og med Hedmark. 
 
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   4/2017 & 5/2017 
 Filatelisten   Svensk   5/2017 & 6/2017 & 
        7/2017 
 NFT    Norsk   5/2017 & 6/2017 & 
        7/2017  
 Nordisk Filateli   Svensk   5/2017 & 6/2017 
        
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  3/2017  

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration» 3/2017  
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  2/2017 & 3/2017  
Molde F.k.   Moldefilatelistene  3/2017 
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten  3/2017 & 4/2017 
Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    
Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka  2/2017 & 3/2017  
Norsk Skipsp,h, Forening  Postlugaren    
Oslo F.k.    INFO      
Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 69 / mars 2017 
Sentrum Filatelistklubb  FrimerkeForum   
Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii   
Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt   1/2017   
  
    

Tidsskrift / klubb-blad er tilgjengelig for medlemmene via sirkulasjonsliste.   
 
 

 
 
 
 
MANGLENDE NR AV NFT 

 

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

Vi håper noen – enkeltpersoner eller andre klubber – kan hjelpe oss med å få med 
også disse utgavene i klubbens bibliotek. 
Ta kontakt :   staale@mimer.no  tlf  99547574 
…………………………………. 
Ta kontakt om det er kataloger / litteratur du mener bør anskaffes til klubb-
biblioteket ! 

 
 

 
  

 

mailto:staale@mimer.no
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

Medlemsmøte 13. september 2017. 

Ståle Furnes tok ordet i Arve Hoel sitt fravær. Dagens program gikk ut da 

foredragsholder hadde vært nødt til å melde avbud. Patrick Young kommenterte en 

artikkel skrevet av Finn Aune i NFT. På et av landets store auksjonshus var det solgt 

et objekt med et katalognummer som ikke forefinnes i Norgeskatalogen. En helt ny 

farge. Patrick mente det var helt greit å kjøpe et frimerke som hadde en 

fargenyanse, men han advarte mot å betale i dyre dommer for en farge som dukker 

opp etter 100 år, og som ikke er katalogisert. Jens-Petter Grebstad sa seg enig i 

dette. Etterpå var det generell diskusjon mellom medlemmene. Dessverre hadde alt 

for få med seg noen av samlingene sine. Antall tilstede var 12. 

Ole Grebstad  

……………………………. 

Medlemsmøte 27.9.2017. 

Arve Hoel tok ordet. Klubben vil arrangere Frimerkets Dag, på Kremmergaarden, 

lørdag 7. oktober. Annonse i Nytt i Uka. Leif-Otto Engelberg var dagens 

foredragsholder. Om Vatikanstaten, eller Kirkestaten som den også kalles. Per Ole 

Myklebust fortalte om Facebook og Aalesund Filatelisklubb. Antall tilstede 16. 

Ole Grebstad 

…………………………… 

Referat fra møte i Postkortklubben onsdag 20.9. 

Dette var sesongens første møte i Postkortklubben. 15 medlemmer møtte 

denne kvelden for å høre på Ingolf Eriksen når han presenterte deler av sin 

samling postkort med kirker fra Møre Bispedømme.  Ingolf kan mye om tema 

han samler på, og her fikk vi en fin innføring i historikk, kultur og små 

anekdoter knytt til korta som han viste fram. 

Det er mange måter å samle postkort på og når samlingen knyttes opp mot 

andre interesser slik Ingolf viste, så blir postkorta gode illustrasjoner til 

historie og kulturhistorie.  

Bravo Ingolf!! 

Lars Muribø møtte opp med en del av sitt varelager og folk dukket ivrig ned i 

Lars sine esker videre utover kvelden. 

Arve.    

…………………………. 

Referat fra studiekvelden 18.10.17 

9 medlemmer møtte til denne studiekvelden. Vårt medlem Asbjørn Nybø, 

klubbens spesialist på ulike papirtyper, har god oversikt over de ulike 

papirtypene som er brukt på moderne norske frimerker og han vet hvordan vi 

skal skille de ulike typene fra hverandre. Med utgangspunkt i en del utgaver 

viste Asbjørn oss hvordan vi kunne skille de ulike typene fra hverandre ved 

hjelp av informasjonen i Norgeskatalogen og ei lampe til å belyse merka. Vi 

fikk også flere gode eksempler på problem som oppstår dersom vi prøver å 

skille merkene etter at de er vasket.  

Asbjørn hadde med flere innstikkbøker hvor han viste hvordan han selv har 

bygd opp og organisert samlinga med de ulike papirtypene. 

Papirtyper på moderne norske frimerker er et emne som kan belegge mange 

studiekvelder, men jeg tror flere ble inspirert til å fortsette med studiet på 

egen hånd. Og som en sa: «Dette er jo massevare som alle har liggende så 

her er det ikke snakk om store penger for å bygge opp ei samling».  

Klubben har flere medlemmer med god kompetanse på ulike felt og med god 

evne til å formidle området de samler på. Denne onsdagen fikk vi flere gode 
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innspill om hvordan vi kan samle nyere frimerker med ulike papirtyper. 

Takk til Asbjørn. 

Arve 

…………………………… 

Klubbmøte 25/10 2017. 

13 møtte (dårlig vær). Formannen ledet møte, og informerte om klubbens 

møteprogram for resten av året. 

28/10 høstaksjon. 

1/11 formiddagsmøte fra11 til 13. 

8/11 ettersalg fra auksjonen. 

15/11 postkortklubben. Oddvar Jan viser postkort fra Ålesund fra før bybrannen. 

22/11 medlemmene oppfordres til å ta med egne samlinger. 

6/12 julemøte med tradisjonell servering. 

Åge Halkjelsvik viste fra sin heimstadssamling fra Søre Sunnmøre. Hans samling 

strakk seg fra Volda og innover Austefjorden på begge sider av fjorden. Han viste 

konvolutter med frimerker stemplet fra mange små steder. Ukjente for oss, og som 

ikke lenger eksisterer. Han benyttet kart med stedsnavn slik at vi kunne følge med 

hvor vi befant oss. Dette var en fin presentasjon av en heimestadssamling som det 

var meget interessant å lytte til. Det blir en fortsettelse på et senere møte som 

omfatter resten av hans samling på nye steder i området. 

J-P G 

…………………………… 

Storauksjon 28/10-2017. 

Klubben hadde sin halvårlige Storauksjon. Vel 30 hadde møtt opp. Folk kom og gikk 

hele tiden. Som vanlig ble det solgt vafler og kaffe ute fra kjøkkenet. Et meget 

populært tiltak. Denne gang var det 173 objekt. Mest Norge. Nesten alle objektene 

ble solgt. Det var få land samlinger denne gangen. Det dyreste objektet var en 

England samling som til slutt gikk for kr. 2.300,- Postfrisk Norge går ofte for 

halvparten av pålydende. Det er ikke et spesielt «hot» samlerområde. Den som 

kjøpte frimerkene skal da også bruke dem som porto … Det vi ser er at frimerker, 

brev og abonnement samlinger som er kjøpt for spekulasjon, ikke blir noe særlig 

verd. Men en vakker dag snur ofte trendene. Da er de de som sitter på postfriske 

merker som har gjort en god handel. Enn så lenge er det stempel, og atter stempel 

det går i. Det burde vært til ettertanke for Posten Norge. Bedrifter som jager vekk 

sine beste kunder, går det ofte ikke så bra med. Auksjonen omsatte for kr. 23.7125,- 

inklusiv provisjon. 

Ole Grebstad 

……………………………………. 

Medlemsmøte 8/11-2017.  

Arve Hoel tok ordet. Anmeldelsen etter svindelforsøk av klubben er blitt henlagt av 

politiet. Resteauksjon etter klubbens Storauksjon. Førstedagsbrev, diverse litteratur 

og rote-lotter. 24 objekt ble solgt.Antall tilstede: 18. 

Ole Grebstad 

…………………………… 

Møte i Postkortklubben 15/11-2017 

Lars Muribø var tilstede med noen av sine kasser med postkort. Det ble ivrig bladd i 

kassene. Det ser ut til at medlemmene av Postkortklubben finner noe av interesse 

hver gang. Et meget populært tiltak og trekkplaster.  

Arve Hoel fortalte at dette møtet også var et forsøk på å holde et årsmøte. 
Postkortklubben blir i dag drevet av noen ildsjeler, men har ikke noe formelt valgt 
styre eller leder. Arve spurte om noen ville ta på seg ledervervet. Det var det ikke. 
Aage Halkjelsvik tilbød seg å være med i interimstyret, som inntil videre driver 
Postkortklubben. Postkortklubben har med andre ord fremdeles ikke noe formelt 
valgt styre. 
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Oddvar Jan Melsæter var dagens foredragsholder. «Postkort med motiv fra 

Aalesund før bybrannen i 1904.» Han startet med postkort med motiv fra 1860 

årene, deretter 1870 årene. 

 Deretter såkalte Photograficum fra Aalesund, utgitt av Aarflot. Tilslutt postkort med 

«Hilsen fra Aalesund.» Utgangspunktet for foredraget var Oddvar Jan sin 

postkortsamling med Ålesunds motiv. En samling han har vært bygd opp over mange 

år. Kjøpt både innenlands og utenlands. Det som gjorde foredraget så interessant 

var at han kunne supplere postkortene med informasjon. Han har funnet mye 

informasjon i Bugge sin by historie. Slik fortalte Oddvar Jan deler av Ålesunds 

historie frem til bybrannen i 1904. I 1848 bodde det 1.300 innbyggere i Ålesund. I 

1865 var det økt til 3.658 innbyggere. I 1904 var innbyggertallet økt til 12.600. Det 

var med den såkalte «svenske-tiden» fra 1861 befolkningen i Ålesund virkelig tok av. 

På fire ti-år ble befolkningen firedoblet. Det var introduksjon av Bank-skøyter, med 

all den teknologien det medførte som startet veksten. Foredraget kan trykt 

presenteres i andre foreninger og historielag. Ved en senere anledning kan det med 

fordel fremføres på et ordinært medlemsmøte i Aalesund Filatelistklubb. Antall 

tilstede: 15. 

Ole Grebstad 

………………………….. 

Medlemsmøte 22/11-2017. 

Ståle Furnes tok ordet i Arve Hoel sitt fravær. Ståle har gått i gang med å samle på 

poststempler i Norge. Et overveldende samleområde. Dagens tema var at hvert 

enkelt medlem skulle ta med seg en samling. Det hadde de fleste gjort. Det ble vist 

samlinger fra Frankrike, Russland, Færøyene, FDC fra Åland, motivsamling med 

maritime dyr og fisker, tysk feltpost i fra Norge under 2. verdenskrig og Fransk 

Marokko, bare for å ha nevnt noe. Det ble ivrig bladd i de ulike samlingene, og 

kommentert. Temaet fenget tydelig medlemmene. Bør det gjentas en gang pr. 

halvår? Antall tilstede: 14. 

Ole Grebstad 
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AUKSJONSLEDER:        Helge Steffensen 

Her følger liste med tilslagspriser oppnådd ved høstens auksjon. 

Objektlisten kan fås ved henvendelse til helge.steffensen@mimer.no  

Objekt Salgspris Objekt Salgspris Objekt Salgspris Objekt Salgspris Objekt Salgspris Objekt Salgspris 

1 450 31 70 61 175 91 50 121 60 151 30 

2 375 32 275 62 25 92 50 122 50 152 110 

3 400 33 60 63 150 93 90 123 55 153 50 

4 600 34 25 64 460 94 40 124 25 154 100 

5 125 35 200 65 0 95 125 125 50 155 225 

6 300 36 0 66 0 96 120 126 30 156 400 

7 200 37 0 67 0 97 100 127 200 157 50 

8 0 38 30 68 0 98 180 128 150 158 25 

9 300 39 50 69 0 99 140 129 75 159 110 

10 300 40 20 70 0 100 100 130 250 160 125 

11 0 41 80 71 0 101 250 131 400 161 200 

12 100 42 70 72 40 102 300 132 200 162 225 

13 0 43 150 73 10 103 170 133 120 163 650 

14 50 44 25 74 40 104 100 134 50 164 0 

15 160 45 10 75 10 105 50 135 70 165 200 

16 325 46 10 76 10 106 160 136 475 166 125 

17 600 47 5 77 200 107 325 137 200 167 125 

18 90 48 40 78 50 108 130 138 20 168 100 

19 50 49 0 79 0 109 100 139 0 169 120 

20 60 50 80 80 55 110 2300 140 20 170 0 

21 150 51 150 81 100 111 180 141 10 171 0 

22 150 52 80 82 0 112 50 142 15 172 0 

23 0 53 275 83 100 113 50 143 20 173 350 

24 175 54 45 84 450 114 0 144 50   

25 250 55 50 85 100 115 25 145 25   

26 25 56 55 86 80 116 120 146 110   

27 200 57 50 87 70 117 150 147 50   

28 325 58 400 88 40 118 40 148 35   

29 125 59 250 89 100 119 25 149 20   

30 400 60 250 90 400 120 25 150 90   

         
 

 

Vi takker alle våre innleverere av auksjonsobjekt til høstauksjonen. Neste 

hovedauksjon vil være i mars 2018 og vi etterlyser  objekt til den auksjonen. 

Innleveringsfristen til vårauksjonen er satt til 18 februar. Ta gjerne kontakt i god tid 

for innlevering. 

 

…………………………….. 

 

 

 

mailto:helge.steffensen@mimer.no
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BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg 

 

Gjennom høstsesongen har vi hatt gleden av grei tilgang på utvalgshefter og mange 

av medlemmene har nyttet anledningen til å supplere sine samlinger. 

Vi ønsker at flere potensielle innleverere tar kontakt med tanke på vårhalvåret 

(første medlemsmøte allerede 10. januar). 

Vi er særlig interessert i hefter med gode / interessante objekt fra klassisk Norge, 

hjemsted Sunnmøre, øvrige Norden, tyske områder, Br. Commonwealth og mye 

annet  …   se  www.aalesundfilatelistklubb.no  

Også POSTKORT fra Sunnmøre …   og diverse motiv & utgivere. Ta kontakt ! 

Utvalgshefter er tilgjengelig for medlemmene på medlemsmøtene og det er 

anledning til hjemlån – etter avtale med bytteleder - for der i fred og ro å kunne 

vurdere objektene mot egen samling.   

Det bes om respekt for at hjemlånte hefter leveres tilbake til bytteleder på nærmest 

følgende medlemsmøte ! …  bl.a. av hensyn til andre medlemmer som også ønsker å 

benytte denne muligheten. 

Og så er det dine egne dubletter da ..  som ligger mer eller mindre sortert. 

Også «massevare» kan nyttiggjøres  …  f.eks. en stempelsamling ! 

Papir-varianter …? 

Noen legger vekt på filatelistisk samling mens andre synes det er greit med en 

frimerke-samling   ….   og så får hver enkelt finne ut av / velge hva som er passende 

definisjon / samleområde / omfang! 

Og har du ikke bruk for objektene selv, så ta dem med på møtene og la andre få 

anledning til å overta. 

http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
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Frimerkets Dag 2017 

Klubben arrangerte Frimerkets Dag lørdag 7.oktober. Vi stilte opp på 

Kremmergården mellom 11 og 14 og solgte spesialkonvolutter med dagens 

særstempel frankert med frimerker fra serien «Norske bilar» og i tillegg delte vi ut 

informasjon om klubbens aktivitet og om frimerkesamling generelt. Vi hadde også 

med oss ei ramme som viste utsnitt av ei samling norske og tyske frimerker. I løpet 

av disse timene dukket det opp en del medlemmer og vi møtte flere andre som ville 

kjøpe konvolutter med dagens særstempel eller bare prate litt om frimerker og 

frimerkesamling.    

 

Vi noterte navnet på fire personer som ville selge egne frimerker (disse fire møter 

auksjonskomiteen etter nærmere avtale), en meldte seg inn som medlem og en ville 

vurdere et medlemskap. 

Frimerkets Dag har blitt et arrangement som profilerer klubben og når vi i tillegg 

sitter igjen med vekst på medlemslista så bør vi absolutt melde oss på Frimerkets 

Dag i åra framover også. 

 

 

Bildet som er tatt av Leif-Otto Engelberg, viser noen av de som satt på klubbens 

stand og et par besøkende.  

 

Konvolutten som er avbilde, viser dagens særstempel. Da det ikke blir laget så 

mange særstempler lenger, så er dette et flott tilskudd til den som samler lokale 

særstempler.  

Arve    

 …………………………………. 

 

HVA SAVNER DU I DIN SAMLING ? 

Prøv en gratis medlemsannonse – se nedenfor ! 
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Posten i Giske kommune 

                                                          

Kart over Giske kommune. 

Giske kommune har ca. 8.200 innbyggere og et flateinnhold på ca. 40 km². Den 

grenser til Ålesund og Haram. 

Fra 1964 fikk kommunen sine nåværende grenser. Da ble Vigra og Giske kommuner 

sammenslått og navnet ble Giske. Kommunen består av de bebodde øyene Godøy, 

Giske, Valderøy og Vigra.  

Vigra var en del av Haram kommune frem til 1. januar 1890. Da ble kommunen 

utskilt som egen kommune med navnet Roald. Fra 1. januar 1919 ble navnet endret 

til Vigra.  

Giske var en del av Borgund kommune frem til 1908, da den ble egen kommune. 

Kommunesenteret ligger på Valderhaugstrand/Nordstrand på Valderøya. På den øya 

bor det mest folk. Vigra er den største øya, og der ligger Ålesunds flyplass. Andre 

tettsted er Roald på Vigra og Leitebakk på Godøya. Giske har mere spredt 

bebyggelse. 

Så vidt det er registrert har det vært 12 poststed, derav 6 brevhus, i kommunen. Da 

registreres de poststed som har lagt innenfor de nåværende kommunegrenser. 

Det første registrerte poststed lå på Roald fra 1877, men fikk kun en kort levetid (ca. 

2 år). Det gikk så over 11 år før et nytt poststed ble opprettet. 

Ifølge «Vigra-slekter gjennom 500 år» skal  det ha vært opprettet bringing av post til 

Synes en og to ganger i uka med hestetransport. Noen annen dokumentasjon på 

dette er ikke funnet. 

I 1885 startet posten i Norge landpostbudtjeneste. Som et av de første sted på 

Sunnmøre ble det opprettet ei postomdelingsrute på Vigra i 1896. De første åra ble 

denne utført av Ole B. L. Roald (Gjære-Ole). Seinere var det Anna K. Roald (Klokkar-

Anna) som var ansatt i denne ruta. Hun utførte ruta med hest og vogn og av og til 

med sykkel. 

I 1894 ble det opprettet 3 nye poståpnerier, Giske, Valderøen og Godøen, i 

kommunen. Betingelsen var at poståpnerne måtte være villig til å fungere uten lønn 

fra postvesenet i 3 år.  

 

Fig. 1 – Møre Fylkes Ruteselskaps rute til Vigra og Valderøy den første vinter etter at selskapet var 

stiftet. 

Andelslaget Vigra Ruteselskap ble stiftet i 1925 og fra da av hadde øya egen melke- og passasjerrute. 
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VIGERØEN poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Roald (i Haram 

herred) fra 1. juli 1877. 

«I anledning af Hr. Amtmandens skrivelse af 19de d.M. meddeles at der fra 1. juli 

førstkommende vil blive underholdt et Postaabneri paa Dampskibsanløbsstedet 

Roald paa Vigerø i Harhams Herred for den Post der kan blive befordret til og fra 

Stedet med de Søndmør-Romsdalske Dampskibe. 

Til Postaabner ved Vigerøens Postaabneri har man antaget skolelærer Hans Johnsen 

Roald. 

Christiania den 26. Mai 1877. 

Fra Den Kongelige Norske Regjering, Marine- og Postdepartementet.» 

Skolelærer Roald fra Jogarden hadde kontoret på garden.  

Det er ikke funnet noteringer om levering av stempel. 

Nedlagt 30. september 1879. Dette muligens fordi Roald flyttet til Ørskog.  

 

Fig. 2 – Kaia på Roald med Stafsetbua, hvor postkontoret holdt til. De første ti-åra holdt det til i samme 

rom som landhandelen. Senere var det bestemt at posten skulle være i et eget rom. Foto: Steinkopf 

Wold.Postkortet er brukt som julekort, stemplet Roald og sendt til Ålesund. 

ROALD poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Roald (i Roald herred)  

fra 1. januar 1891. Landhandler Jakob Stafseth var poståpner. De første åra var 

posten i samme rom som landhandelen («post i butikk»). I hele den tida Roald/Vigra 

poståpneri/postkontor eksisterte var det samme familie som styrte kontoret, 

gjennom 4 generasjoner.  

Fra 1. oktober 1894 ble det båtrute med en liten båt «Anna» (også kalt 

«Skjøranna»).  

2 dager i uka anløp den Roald. Mandag kl. halv åtte om kvelden og lørdag kl. 8 om 

morgenen når den kom fra Ålesund og kl. 7 om kvelden, før den gikk tilbake til 

Ålesund. 

Før det kom kai på Roald (i 1905) måtte posten hentes og leveres med robåt ute på 

fjorden. 

Da kaia kom var det et stort fremskritt selv om ikke det var daglig anløp den første 

tida. 

Navnet ble endret til VIGRA fra 1. juli 1960. 

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

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

opprettelsen. 

Nytt stempel av samme type, men med arabisk månedsangivelse og tverrbjelke ble 

sendt fra gravør 2. februar 1940. Gammelt stempel ble returnert 10. februar samme 

år. 

I 1928 ble det sendt 8 100 brev, og i 1945, 25 800 brev. Frimerkesalget i 1928 var på 

kr 2.477 og i 1945, kr 9.757. 

Nedlagt 30. september 1997. 
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Fig. 3 – Giske-folket finansierte kjøp av båten M/B «Arnvid» i 1912. 

Dette for å kunne lettere komme til Ålesund, og spesielt for melketransporten. 

 

GISKE poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Giske i Ødegaarden (i 

Borgund herred) fra 1. oktober 1894. 

Knud E. Olsen Giskeødegaard var første poståpner. Han startet den første butikken 

på Giske i 1899 og senere også bakeri. 

Datostempel av schweizertypen med åpen stjerne ble sendt fra Kristiania 24. 

oktober 1894. 

Stempelet hadde skrivemåten «GJESKE». Om det ble sendt et erstatningstempel 

med riktig skrivemåte vites ikke. Det neste stempel var et 2-rings datostempel med 

åpen stjerne. Det er ikke funnet når denne levering har skjedd ved gjennomsøking av 

Langangens stempelbøker. 

Det er imidlertid dokumentert brukt 6. februar 1901 (se ill.). Nytt 2-rings 

datostempel med tverrbjelka, åpen stjerne og arabiske månedstall ble sendt fra 

gravør 30. januar 1940. Gammelt stempel ble returnert 10. februar samme år.  

 

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

I 1928 ble det sendt 3 300 brev, og i 1945, 14 300 brev. Frimerkesalget i 1928 var kr 

1.130, mens det i 1945 var kr 4.419. 

Nedlagt 15. september 1997. 

 

 

Fig. 4 – Fra venstre stempelet som skal ha vært sendt til Giske 24. oktober 1894. Uvisst om det kom i 

bruk? 

I midten 2-rings datostempel brukt 6. februar 1901. Når dette ble tilsendt er ikke dokumentert. 

Til høyre brevklipp med  fire-rings stempel nr. 294, brukt av Giskegjærdet brevhus.  

 

GODØEN poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet (Borgund herred) 1. 

oktober 1894. Første poståpner var Rasmus Rasmussen Godø. 

Navnet ble fra 1. oktober 1921 endret til GODØY. 

Datostempel av schweizertypen med latinske månedstall og åpen stjerne ble tilsendt 

ved opprettelsen. Nytt stempel av samme type, men med lukket stjerne og det nye 

navnet, ble bestilt hos gravør 9. juni 1923. Det gamle stempelet ble innsendt 24. juli 

samme år. 

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

C. 
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I 1928 ble det sendt 1 800 brev, og i 1945, 5 700 brev. Frimerkesalget i 1928 var kr 

725, mens det i 1945 var kr 2.772. 

Nedlagt 31. august 1997. 

 

 

Fig. 5 – Frankeringsmaskin nr. 41458, brukt av Giske kommune, 6050 Valderøy, 15. desember 1987. 

«Kommunen med tunnel under fjorden, og Vigra hovedflyplass.» 

 

VALDERØEN poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Valderhaug 

(Borgund herred) 1. oktober 1894. Den første poståpner var landhandler Hartvig 

Olsen. 

Navnet ble fra 1. oktober 1921 endret til VALDERØY. 

Datostempel av schweizertypen med latinske månedstall og åpen stjerne ble tilsendt 

ved opprettelsen. Nytt stempel av samme type, men med lukket stjerne ble bestilt 

hos gravør 8. juli 1923. Gammelt stempel innsendt 14. august samme år. 

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

postkontor C. 

I 1928 ble det sendt 4 300 brev, og i 1945, 12 000 brev. Frimerkesalget i 1928 var kr 

1.104, mens det i 1945 var kr 4.565. 

Nedlagt i 2002. 

 

ALNES I SØNDMØR poståpneri ble opprettet på dampskipsanløpsstedet Alnæs 

(Borgund herred) 1. april 1897. Den første poståpner var Martinius Iversen Alnes. 

Navnet ble fra 1. oktober 1921 endret til ALNES I SUNNMØR og fra 1. april 1935 til 

ALNESGARD.  

Datostempel av schweizertypen med latinske månedstall og åpen stjerne ble tilsendt 

fra Kristiania 2. februar 1897. 

Fire-rings stempel nr. 683 ble brukt som hjelpestempel. Ikke oppgitt fra hvilken dato. 

Stempelet ble returnert til Kristiania fra Ålesund 21. juni 1922. Nytt 

schweizerstempel av samme type som tidligere ble sendt fra Kristiania 12. juni 1921 

i forbindelse med navneendringen. (Langangen). Ved navneendringen til Alnesgard 

ble nytt schweizerstempel, men denne gang med lukket stjerne og arabiske 

månedstall, sendt fra Oslo 26. februar 1935. Gammelt stempel ble innsendt 5. april 

samme år. 

Fra 1. august 1973 ble Alnesgard underpostkontor og fra 1. januar 1977 postkontor 

C. 

I 1928 ble det sendt 1 200 brev, og i 1945, 3 100 brev. Frimerkesalget  i 1928 var kr 

445, mens det i 1945 var kr 1.305. 

Nedlagt 31. oktober 1989. 

 

Fig. 6 – Postkort stemplet Alnes i Søndmør 2. desember 1914og sendt til Liabygden. 
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GISKEGJÆRDET brevhus ble opprettet 1. januar 1907. Den første brevhusstyrer er 

ukjent. Fra 1. januar 1926 var ansatt handlende Helene Nilsen.  

Navnet ble fra 12. desember 1933 endret til GISKEGJERDET. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 294. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Nedlagt 31. oktober 1970. 

 

VALKVEIDE brevhus ble opprettet 1. februar 1911. Brevhusstyrer var gårdbruker 

Johan Valkveide.  

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 445. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Nedlagt 30. september 1952. 

 

SYNES brevhus ble opprettet 1. september 1916. Den første brevhusstyrer var 

gårdbruker Ole Rasmussen Synes. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 26. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Nedlagt 31. juli 1965. 

 
Fig. 7 – Brevstykke stemplet med fire-rings stempel nr. 26, Synes,  

og sidestemplet Roald … september 1924. 

GJØSUND brevhus ble opprettet 15. juni 1922. Den første brevhusstyrer var 

gårdbruker og fisker Hans J. Gjøsund. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 701. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Nedlagt 31. mars 1959. 

 

BLINDHEIMSVIK brevhus ble opprettet 15. desember 1930. Brevhusstyrer var 

handelsmann Hans Blindheimsvik. 

Brevhuset brukte fire-rings stempel nr. 47. Fikk tilsendt kronet posthorn stempel i 

januar 1936. 

Nedlagt 31. desember 1964. 

 

 

Fig. 8 – Brev stemplet med kronet posthorn stempel Støbakk, 

sidestemplet Ålesund 23. juli 1970 og sendt til Kristiansund N. 
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STØBAKK brevhus ble opprettet 1. oktober 1961. Brevhusstyrer var Marie Nilsen. 

Kronet posthorn stempel ble tilsendt 19. juli 1961. 

Nedlagt 31. oktober 1970. 

Ingen midlertidige brevhus er registrert i Giske kommune. 

Frimerkets dag har vært markert på Valderøy 1998-2001. 

Når det gjelder de brevhus som hadde nummerstempel så vises til Cirkulære fra 

Poststyret i 1933, hvor det bl.a. står: «Der vil – gjennem forføining av 

postintendanten og så hurtig som de årlige bevilgninger tillater det – blir utferdiget 

for alle brevhus navnestempler (navn og nummer) til avløsning av de nuværende 

nummerstempler.» 

I et nytt Cirkulære i 1934 heter det: «Brevhusenes nummerbetegnelse vil fremtidig 

bli sløifet. Som følge herav vil de nye navnestempler bare inneholde brevhusnavnet 

og intet nummer, men med posthorn og krone i midtfeltet.» 

                                                                                                            Ojm 
Kilder: 

Poststedsdatabasen. 

Anders Langangens stempelhåndbøker. 

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

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

Bjørn E. Bunæs: Fortegnelse over poststempler med «kronet posthorn» (1976). 

Norges Postverk, Statistikk 1928 og 1945. 

Severin Haugen: Posten på Vigra. (Vigra Sogelag, Årsskrift 2012.) 

Ragnar Øvrelid: Bygdebok for Borgund og Giske (1964). 

Johan S. J. Molnes: Vigra-slekter gjennom 500 år (1987). 

Wikipedia. 

 

 

 

 

Nils Olsens frimerkesamling donert til Aalesunds Museum 

Nils Olsen var en av stifterne av Aalesund Filatelistklubb og klubbens første 

formann fra 1941. 

Olsen donerte i 1939 ei Norgessamling til Aalesunds Museum, og i 

forbindelse med klubbens jubileumsbok utgitt i 2016 etterlyste vi samlinga. 

Museet kunne den gang ikke finne samlinga, men i ettertid har den dukket 

opp. 

 

Bildet av Nils Olsen som du ser her, ligger i Norgessamlinga. 

Olsen supplerte samlinga med frimerker fram til 1949, og postmester Martin 

Moe videreførte samlinga fram til 1971 slik at museet i dag har ei komplett 

Norgessamling fra 1855 til 1971. Samlingene til Olsen og Moe ligger i to 

adskilte album. 

Samlinga til Olsen består av stempla merker med noen få ustempla som 

unntak. Noen av merka er stempla «Ålesund», men jamt over er det 

normalstempling fra ulike deler av landet. Olsen har tydeligvis ikke lagt vekt 

på at samlinga skal ha stempling fra «Ålesund». Noen krigsserier har pen 

helstempling med «Ålesund», så her vil jeg tro Olsen selv har vært på 

posthuset og fått ordnet stemplingen. 
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Olsen sier selv i følgebrevet som er vedlagt:  

«Alle merkene burde ha sittet på breve eller konvolutter fra eller til kjente 

personer fra Ålesund, men sådanne breve eller konvolutter er ikke lett å 

finne – hvis de i det hele tatt finnes. Men der finnes da enkelte ting i 

samlingen som er rene unicum f.eks nr. 1 som består av to breve, det ene fra 

procurator Sanne, Ålesund og det annet fra overrettssakfører Bendixen. 

Brevet fra Bendixen har mindre filatelistisk interesse da frimerket er klippet 

for snaut. Derimot har det stor kulturhistorisk interesse, da det er et godt 

eksempel på hvor sparsom man den gang var med papiret, ti dette brev som 

er skrevet til sorenskriveren har han benyttet et gammelt brevomslag. Disse 

to brevskrivere har stor interesse for Ålesund, da de begge har været 

ordførere, og det er en fornøielse å se deres flotte og pene skrift.»  

 

Det avbilda brevet med Norge nr.1 stempla «Aalesund 4.3.1856» er det 

omtalte brevet fra procurator Sanne. 

Det er flere «småperler» i samlinga, og Olsen peker selv på et brev sendt 

personlig av Roald Amundsen. 

Ifølge vedlegget fra Olsen skal samlinga også inneholde en god avdeling 

Ålesund bypost, men den delen ligger ikke i permene som jeg fikk se 

gjennom. 

Følgebrevet fra Nils Olsen forteller at frimerkesamling ikke bare var en 

samlerhobby, men også en del av hans kulturhistoriske interesse. 

Aalesunds Museum var både hyggelige og imøtekommende på min 

forespørsel om å få se gjennom samlinga donert av Nils Olsen og det er 

interessant å se hvordan en filatelist på 1930 – 1940 – tallet bygger opp ei 

samling. 

Arve Hoel  

……………………….. 
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Ny DAKA GF-katalog for Færøyane. 

"Faroe Islands. Stamps and Postal History". 

Tidlegare i år kom det ut ein ny Færøyane-katalog, DAKA GF 10 - 2017. Denne 

katalogen tek presentasjonen av færøyske frimerke til eit nytt nivå. Trur ikkje eg kan 

vise til nokon annan katalog som har presentert dei færøyske frimerka på ein så 

komplett og korrekt måte. Dessutan er det tatt med ein god del posthistorie frå 

Færøyane. Katalogen er på engelsk, men er framstilt på ein så flott måte at det ikkje 

er vanskeleg å finne fram og forstå stoffet. 

 

Bilde A 

Etter forordet kjem presentasjon av spesielle frankeringar frå 1919, brukt på første 

frimerket, inkludert variasjonar i storleik, 12 3/4 og 14 x 14 1/2. Interessann er 

informasjonen om forfalsking av 5 øre med overtrykk 2 øre frå 1919 (falsk 

overtrykking). 

Bildet B viser 5 øre med korrekt overtrykk. 

 

Bilde B 

Frimerka frå og med nr. 4 til og med nr. 12 er frå andre verdskrig. Katalogen viser 

mange variasjonar og mange ulike typar overtrykk. Dette er ein flott oversikt! Bilde C 

viser eksempel på slike overtrykk. 

 

Bilde C 

 

I 1975 fekk Færøyane sitt eige postvesen, og frå no av ber alle frimerka namnet 

FØROYAR. Katalogen viser alle stempla som blei brukt den første dagen saman med 

dei første frimerka som då blei utgitt. Det gjekk ikkje lang tid før ulike variantar 

dukka opp. For eksempel blei det oppdaga at Ø i FØROYAR hadde tre ulike 

trykkformer. Dette er godt illustrert i katalogen. Ulike fargevariasjonar blir også godt 

kartlagt. 

Tar med ein av fargevariantane som katalogen viser til (bilde D), frimerke nr. 13. Eit 

fjellparti med grønleg farge til venstre (13a), men meir brunleg på frimerket til høgre 

(13b). 

 

Bilde D 
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Ulike perforeringar er også godt illustrert i katalogen. Frimerka der ulike taggingar er 

påvist, blir godt illustrert. Dermed er det til god hjelp når ein skal undersøke eiga 

samling. Viser i denne samanheng til bilde E, med frimerke nr.30. Kanskje ikkje 

tagginga  kjem så tydeleg fram på bildet. Truleg kjem forskyvinga av namnet 

FØROYAR betre fram. På frimerket til venstre står det høgt opp og langt nede på 

frimerket til høgre. 

 

Bilde E 

Etter frimerkeoversikt til og med 2016, kjem ein oversikt over frankeringsetikettar. 

Deretter kjem ein gjennomgang av FDC, årssett, årbøker, presentasjonspakkar og 

max-kort for å nemne ein del. 

Vi får også ein presentasjon av portomerke, fraktmerke, merke for betalt statsskatt, 

julemerke og feriemerke. 

Ja, her skal vere litt av kvart for alle som er interessert i å samle.  

I siste del av katalogen får vi ei svært interessann posthistorie: fram til 1870, frå 

første og andre verdskrig og flypost. Til slutt kjem ein flott oversikt over 

poststempel, postkontor med tilhøyrande kart. 

Litteraturoversikten på dei siste sidene viser at katalogen bygger på solid 

frimerkekunnskap. Dette er ein katalog av høg kvalitet! 

Agnar Aase 

Valderøy 
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Når vi døde vågner. Del V. (Fremdeles svært fritt etter Henrik Ibsen.) 

 

«Via Hendaya». 

Denne gangen vil jeg ta for meg et tilsynelatende helt alminnelig brev. Sendt fra 

Valencia den 18. april 1942, midt under 2. verdenskrig, til Helsingborg i Sverige. 

 

Illustrasjon 1. Forsiden på brevet. 

Brevet er formelig dekt av ulike sensurstempler. På forsiden av brevet, midt på er 

det et litt grøtet fiolett gummistempel. 

 

Illustrasjon 2. Sensurstempel nr. 1. Spania. 

 

Sensurstempelet er katalogisert i Ernst Heller sin spesial katalog (1), som V 10.30. 

Fiolett gummistempel. «V-en» står for «Valencia». Sensurstempelet ble brukt fra 

mai 1941 til mars 1945. En lang tidsperiode. Brev med et så vanlig sensurstempel er 

da ikke mer verd enn kr. 50,- ifølge Heller katalogen.    

På baksiden av konvolutten er det et fiolett gummistempel «429». 

 

Illustrasjon 3. Sensurstempel nr. 2. Spania. 

 

Heller V 10.32 C-No. 429. Dette understempelet ble brukt i perioden desember 1940 

til januar 1944, ifølge Heller. Numrene varierte fra 426 til 431. Stempelet har ingen 

verdi i seg selv. Frem til nå har derfor ikke brevet noen større interesse. I alle fall 

ikke økonomisk. 

Det er da jeg legger merke til at det står «VIA HENDAYA», øverst oppe på 

konvolutten, ved siden av frimerkene. Jeg regner meg som ganske oppdatert på byer 

både i Spania og resten av verden, men denne byen visste jeg ikke hvor lå. Som 

filatelist, og samler av fysiske objekter tok jeg derfor frem et godt gammeldags atlas. 

Hendaya sto ikke oppført i indeksen, og jeg fant da heller ikke byen på kartet over 

Spania, til tross for intens leting. Ikke noen by som lignet skrive-messig heller. 

Det var derfor på tide å kapitulere på gamle-måten. Da må en ta i bruk moderne 

hjelpemidler. Man åpner PC-en og Googler «Hendaya». (2) 

I løpet av en brøkdel av et sekund kommer svaret. «Hendaye» by i Frankrike. Den 

skrives Hendaya på spansk. Hendaye på fransk. Den ligger i Biscaya bukten på 

Atlanterhavssiden av Spania. Valencia ligger som kjent ved Middelhavet. Brevet til 
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Sverige har derfor tatt en omveg tvers over hele Spania. Årsaken er rent praktisk. På 

den tiden hadde Spania en smalsporet jernbane. Frankrike og det meste av Europa 

hadde bredsporet jernbane. Nesten alt gods fra Spania gikk derfor til Hendaye i 

Frankrike. Der ble posten tatt ut av den spanske postvognen, og fraktet over i en 

fransk postvogn. Alternativt at man løftet av postvognen, og skiftet understell på 

den. En ganske krevende arbeidsoperasjon med andre ord.  

Byen Hendaye har også historisk interesse. (2) (3) Det var der Adolf Hitler hadde 

invitert den spanske diktatoren Franco til et møte i oktober 1940. Hitler ville ha 

Franco sin tillatelse til å innta Gibraltar fra landsiden av Spania. Problemet var bare 

at Franco satte seg på bakbeina. Han forlangte både Fransk Marokko, deler av 

Algerie og Kamerun på en og samme tid. Tysk hjelp om nødvendig. Hitler hadde 

planer om invasjon av Sovjetunionen. Dessuten ville han opprettholde det gode 

forholdet til Vichy Frankrike.  

Var forlangendet til Franco seriøst ment? Det var det neppe. Franco var kjent som 

en uhyre forsiktig person. En general med nærmest beslutningsvegring. Franco 

hadde kjempet i Spansk Marokko, der lokale opprørere formelig smadret den 

spanske hæren på 1920-tallet. Spania måtte ha hjelp av Frankrike for å slå ned 

opprøret. Spania hadde ingen mulighet til å overta Fransk Marokko, like etter den 

spanske borgerkrig. Langt mindre Kamerun samtidig. Hitler ble rasende. (4) Han sa i 

ettertid at han heller ville dra til tannlegen og trekke flere tenner, enn å møte Franco 

flere ganger … Studerer man bilder fra toppmøtet, kan man se at både Hitler og 

Franco var i strålende humør da møtet startet. Det er lett å observere at Hitler ser 

ganske så sur ut på enkelte av bildene på slutten. Franco undertegnet en 

ferdigforhandlet avtale med Tyskland, der han lovet å støtte Hitler. Franco erklærte 

imidlertid aldri Storbritannia krig. Derfor beholdt han da også makten etter 2. 

verdenskrig. Man kan si mye om Franco, at han var en slu rev, er det vanskelig å 

benekte.  

Hvis vi nå går tilbake til konvolutten så hadde den gått fra Valencia i Spania til 

Hendaye i Frankrike. På venstre side av konvolutten er det en tysk lukkeremse. 

 

Illustrasjon 3. Baksiden av konvolutten. 

På baksiden av konvolutten, under hakekorset kan man se en liten “d”. Det forteller 

at konvolutten ble sensurert i München. Tyskland er jo kjent for sin orden. Alle post 

fra Spania, Italia, Portugal og Sveits skulle i utgangspunktet sensureres i München. 

Det er bare rent unntaksvis, andre sensursteder ble valgt. Selv har jeg noen få 

konvolutter med «b», dvs. sensur i Berlin. 

Det avlange røde gummistempelet med «2140» og «2157» er tyske sensurstempler. 

Likeså er det lille krysset med blyant over «2157» en del av den tyske sensuren. De 

to blå gummistemplene med «9» og «23» er også tyske sensurstempler. 

Konvolutten med innhold ble grundig lest og studert av de tyske sensorene! 

Baksiden av konvolutten avslører en ganske så stor tabbe. Maskinstempelet viser 

Helsinki 2/5-1940. «Tekna fosterlands lånet».  Brevet til Helsingborg i Sverige har 

med andre ord blitt feilsendt til Finland! 
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Illustrasjon 4. Europakart. Brevets omtrentlige rute. 

På forsiden av konvolutten, over til høyre side av «HELSINGBORG» er det et rødt 

gummistempel. Der kan man med litt velvilje lese «GRANSKAT» på svensk, og noen 

bokstaver som ikke er helt lette å lese. Jeg har derfor i lengre tid lurt på om 

sensurstempelet var svensk eller finsk. For en stund siden gikk jeg derfor inn på en 

nettside som solgte finske brev. Der fant jeg svaret ganske så snart. 

 

Illustrasjon 5. Finsk feltpostbrev. 

Stempelet viser den finske riksløven i midten. Det står videre «TARKASTETTU * 

GRANSKAT» Sensurstempelet er med andre ord finsk. 

 

Illustrasjon 6. Finske sensur stempel. Helsinki stempel. 

Mysteriet rundt konvolutten er imidlertid ikke helt oppklart. Nede i høyre hjørne er 

det et meget svakt ovalt sort stempel. Jeg samler ikke på svenske frimerker eller 

sensurstempler. Derimot har jeg på nettet studert svenske og finske stempler. Det er 

mulig at det på det sorte ovale stempelet, kan stå Helsinki? Da er følgelig stempelet 

finsk, men helt sikker er jeg ikke.  
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Hvis noen av leserne kan gi et svar, blir det mottatt med glede, også om jeg har tatt 

feil. 

Konvolutten fra Valencia i Spania har hatt en heller lang reise. Til Hendaye i 

Frankrike. München i Tyskland. Helsinki i Finland. Før den altså kom frem til 

Helsingborg i Sverige. Den er nå i min besittelse i Norge … Noen stor økonomisk 

verdi har den ikke, men historien til konvolutten er ganske så fornøyelig. 

Ole Grebstad  

ole.grebstad@mimer.no 

Kilder: 

Ernst Heller. Marcas utilizadas por la Censura postal Nacional de 1936 a 1945. 

(1) Diverse artikler på Google og Wikipedia. 

(2) Store Norske Leksikon. Franco. 

(3) Herman Lindquist. Historien om Spania. 
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Øyvind Midtlid: Om postforholdene på Hellesylt, Slyngstad og Norddalen med tilliggende 

poståpnerier rundt Norddalsfjorden.  

Postlugaren 3/2017: 

Postlugaren på M/S Hjørungavåg 

motivSAMLEREN 2/2017: 

Speiderleir i Bodø 2017 / NORD 2017 

Frankeringsavtrykk fra Løvenskiold Vækerø 

Tor Helgeland: Nordisk fauna og flora 

Dansk Filatelistisk Tidsskrift 5/2017: 

Ferrary-samlingen 

Erfaringer fra utstillings-deltagelser m/ dommerkommentarer 

…………………………………… 

 

 

Stoff / innlegg til FEBRUAR-nummeret MÅ redaktør 

ha tilgjengelig senest 31.01. 
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. 

 

  



23 
 

Lokale brevmerker – O.A.Devolds sønner. 

Brevmerker, postkort, følgebrev –  

alt dette er en del av vår posthistorie og lokalhistorie. 

I wikipedia leser vi at O.A.Devolds sønner var ei tekstilbedrift i Langevåg. 

Fabrikken som ble grunnlagt i 1853, har produsert en lang rekke produkter 

innenfor vevde og strikka ullvarer, fra finere tøystoff, møbelstoff og undertøy 

til strikka plagg og tepper. Velkjent er både Blåtrøya og islenderen fra Devold 

– plagg som har varmet mang en polfarer og ishavsfisker.  

Fortsatt er både blåtrøya og islenderen populære plagg, men i dag er det 

mest som gode fritidsplagg.  

Fabrikken ble lagt ned våren 1988. I dag er de tidligere fabrikklokala fylt med 

forretninger som selger ulik merkevarer. Devold er fortsatt et velkjent 

varemerke, men i dag er produksjonen flagget ut. 

 

 

Den første fabrikken ble oppført i Skaret i Ålesund i 1853 slik vi ser den 

avbilda på postkortet som ble gitt ut av Aarflot. På grunn av behovet for 

vannkraft ble det også bygd en fabrikk i Langevåg allerede i 1869. Fabrikken i 

Skaret brente ned under bybrannen i 1904 og hele produksjonen ble flyttet til 

Langevåg hvor en ny fabrikk var reist allerede i 1905. 

 

Postkortet med motiv av fabrikken i Langevåg er gitt ut av 

Stavangerfotografen Steinkopf Wold. Vi ser at postkortet er stemplet 

Langevaag 2.11. 1910 og motivet viser fabrikkbygningene slik de framtrer 

etter gjenreisningen i Langevåg.  

 

Kortet er tekstet med «Langevaag Fabriker Søndmør» og den karakteristiske 

høye pipa er fortsatt et landemerke for alle som kommer til Langevåg. 

Produksjonen til firmaet O.A.Devolds sønner flyttet fra Ålesund til Langevåg 

etter bybrannen, men de hadde utsalg i Kongens gate 21 til ut på 1980 - 90 – 

tallet.  
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På postkortet med motiv fra Kongens gate ser vi Kongens gate 21 som er 

hjørnehuset i krysset mellom Kongens gate og Skaregata. 

 

Kvitteringa for varer levert fra Langevåg Fabrikkers Utsalg er datert 1935 og 

signert O.Grebstad. (I parentes kan det bemerkes at «O» står for Ole 

Grebstad som er far til vårt medlem Jens Petter Grebstad og farfar til vår 

sekretær Ole Grebstad). 

 

Følgebrevet som er avbilda og stemplet Ålesund 15.12.1927 gjelder en pakke 

sendt til Sykkylven og baksida ser vi er mottaksstemplet Sykkylven 

17.12.1927.  

 

I vår sammenheng er dette et interessant følgebrev på grunn av avsender 

med firmalogo O.A.Devolds sønner Ålesund. Porto for sendingen er frankert 

med 110 øre og stemplet med stempelmaskin nr.48. Teksten på 

stempelmaskina er reklame for en av Devoldfabrikkens salgsartikler 

«O.A.Devolds Sønner Bruk vore blaatrøier og …..» 

De fire oblatene som er vist, er alle fra O.A.Devolds Sønner. 
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Oblaten fra Reklamehauk med nr. 212 måler 3,5 x 4,5 cm og har en tekst og 

illustrasjon som viser markedet blåtrøya er rettet mot: «på grunn av 

styrke/egnet i alle yrke/Devolds/blåtrøier». 

De tre andre oblatene er av ulik karakter og sikkert tenkt brukt på ulike 

måter.         

                      

Den største som har en diameter på 6,5 cm har tekst «O.A.Devolds 

sønner/Væveri, spinderi, trikotagefabrik Aalesund». De to andre måler 3 x 3 

cm og 3,5 x 4,5 cm med tekster for O.A.Devolds sønner i Ålesund.. 

En liten språkhistorisk kommentar til slutt: I rettskrivingsreformen av 1917 

ble /aa/ skiftet ut med /å/ og dette skiftet ser vi også i tekstene fra 

O.A.Devolds sønner hvor dagens «Ålesund» er skrevet «Aalesund».  

Stempelklisjeen skriver «..vore blaatrøier..», men oblaten fra Reklamehauk 

bruker «blåtrøier». 

Postkort med motiv fra Kongens gate og kvittering signert O.Grebstad er 

velvilligst utlånt av Oddvar Jan Melsæter. Øvrige illustrasjoner er fra egen 

samling. 

arve.johan.hoel@gmail.com 

MØTER / ARRANGEMENT: 

 

Medlemsmøter: 06.12. Ekstraordinært årsmøte 

    Julemøte med julemanna og rødbrus 

    Quiz v/ Kåre Flatmark 

Foreløpig 2018: 

Medlemsmøter: 10.01.  Årsmøte 

   24.01.  07.02.  21.02.  07.03.  21.03.  04.04.  18.04.  

   02.05.   

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

   28.11.  12.12. 

Postkortklubben:   14.03.  25.04. 

   26.09.  07.11. 

Studiekvelder:  14.02.   

   10.10.  

Formiddagsmøter  kl 11:00 – 13:00 : 

   eventuelle datoer avklares på medlemsmøte i januar   

Auksjoner:   17.03.   (innleveringsfrist:  18.02.) 

   27.10. 

Styremøter:  17.01.  28.02.  30.05. 

   15.08.  24.10.  05.12. 

Auksjonskomiteen: 31.01.   

   29.08.   

Frimerkets Dag: 06.10.  

 

 

 

  

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

Referat fra møte i Postkortklubben onsdag 20.9. 

Dette var sesongens første møte i Postkortklubben. 15 medlemmer møtte 

denne kvelden for å høre på Ingolf Eriksen når han presenterte deler av sin 

samling postkort med kirker fra Møre Bispedømme.  Ingolf kan mye om tema 

han samler på, og her fikk vi en fin innføring i historikk, kultur og små 

anekdoter knytt til korta som han viste fram. 

Det er mange måter å samle postkort på og når samlingen knyttes opp mot 

andre interesser slik Ingolf viste, så blir postkorta gode illustrasjoner til 

historie og kulturhistorie.  

Bravo Ingolf!! 

Lars Muribø møtte opp med en del av sitt varelager og folk dukket ivrig ned i 

Lars sine esker videre utover kvelden. 

Arve.    

…………………………… 

Referat fra møte i Postkort Klubben onsdag 15.11. 

Lars Muribø var tilstede med noen av sine kasser med postkort. Det ble ivrig bladd i 

kassene. Det ser ut til at medlemmene av Postkortklubben finner noe av interesse 

hver gang. Et meget populært tiltak og trekkplaster.  

Arve Hoel fortalte at dette møtet også var et forsøk på å holde et årsmøte. 
Postkortklubben blir i dag drevet av noen ildsjeler, men har ikke noe formelt valgt 
styre eller leder. Arve spurte om noen ville ta på seg ledervervet. Det var det ikke. 
Aage Halkjelsvik tilbød seg å være med i interimstyret, som inntil videre driver 
Postkortklubben. Postkortklubben har med andre ord fremdeles ikke noe formelt 
valgt styre. 
 

Oddvar Jan Melsæter var dagens foredragsholder. «Postkort med motiv fra 

Aalesund før bybrannen i 1904.» Han startet med postkort med motiv fra 1860 

årene, deretter 1870 årene. Deretter såkalte Photograficum fra Aalesund, utgitt av 

Aarflot. Tilslutt postkort med «Hilsen fra Aalesund.» Utgangspunktet for foredraget 

var Oddvar Jan sin postkortsamling med Ålesunds motiv. En samling han har vært 

bygd opp over mange år. Kjøpt både innenlands og utenlands. Det som gjorde 

foredraget så interessant var at han kunne supplere postkortene med informasjon. 

Han har funnet mye informasjon i Bugge sin by historie. Slik fortalte Oddvar Jan 

deler av Ålesunds historie frem til bybrannen i 1904. I 1848 bodde det 1.300 

innbyggere i Ålesund. I 1865 var det økt til 3.658 innbyggere. I 1904 var 

innbyggertallet økt til 12.600. Det var med den såkalte «svenske-tiden» fra 1861 

befolkningen i Ålesund virkelig tok av. På fire ti-år ble befolkningen firedoblet. Det 

var introduksjon av Bank-skøyter, med all den teknologien det medførte som startet 

veksten. Foredraget kan trykt presenteres i andre foreninger og historielag. Ved en 

senere anledning kan det med fordel fremføres på et ordinært medlemsmøte i 

Aalesund Filatelistklubb. Antall tilstede: 15. 

Ole Grebstad 

…………………………… 
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JULEKORT OG JULEHILSENER 

Tradisjonen med julekort har vokst fram i en periode på over hundre år. Sjøl om 

flere og flere nå sender elektroniske hilsener til jul, er det fortsatt ganske mange 

som sender julekort og/eller julebrev. Tekstene på julekort kan være alt fra det 

nokså intetsigende "God jul. Godt nyttår. Hilsen....." (hvorfor spandere 13 kroner på 

bare dette?) til mer personlige meldinger. 

Motiv på julekort eller det vi kan kalle "kort med julehilsener" kan være så mangt. 

Fra mors to gamle kortalbumer og fra egne gjemmer tar jeg her med noen nokså 

tilfeldige utplukk.  

Som vi ser, kan julehilsener formidles på svært mange måter, ikke bare tradisjonelle 

kortmotiv med juletrær, engler, dompaper, julestjerner eller snølandskap, for å 

nevne noen. Jeg tror forresten at mottakeren vanligvis blei vel så glad over noen 

personlige ord rettet akkurat til henne eller han, som over de tradisjonelle 

julemotivene. Men den svorne filatelist gleder seg kanskje aller mest over ei vakker 

frankering, vel å merke pent stempla... 

 

1. Forsida av permen til Reidun Røssaaks kortalbum i jugendstil. Innsatte kort er for 

det meste fra ca. 1910 og en del år framover. Noen av dem har påskrift, men er ikke 

postgått. De har kanskje vært vedlagt brev eller er blitt personlig levert på døra. 

 

2. Jula er tradisjonelt ei tid for å være sammen. På et kort fra 1911 ser vi to som 

gjerne vil det. De befinner seg i et "møblert hjem". Slett ikke alle hadde råd til piano 

den gang, men "unge piger fra en dannet familie" burde kunne spille brukbart på 

familiens pianoforte. Om det var pianospillet som hadde inspirert hennes unge 

venn, eller om det var annet han var ute etter, går ikke fram av bildet, men vi kan ha 

våre mistanker. Hun har i alle fall slutta å spille og er nok ganske interessert i 

fredsforstyrreren. 

 

3. Kortet med to barn foran et juletre med levende lys, stående på et bord, og med 

den enkle korsforma juletrefoten som ikke tillot vatning av treet, er stempla på 

Roald (Vigra) julekvelden i 1912. Kortet er produsert i Tyskland. Landet var i ferd 

med å bygge opp en krigsflåte, og kragen til gutten skal vel symbolisere en 
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marinekrage. Julegavene er alt utpakka og står på golvet. Halvannet år seinere kom 

utbruddet av Første verdenskrig. 

 

4. Kortet som er sendt den fjerde krigsjula, er symbolsk nok i svart-hvitt rastertrykk. 

Der er også to personer. Kan det være hun fra 1911-kortet som er blitt mor? Blei 

mannen soldat? Er han i felten, eller - ja, vi kan lure. Mange av julekorta som blei 

solgt i Norge, var importert fra utlandet. 

 

5. Her har vi imidlertid et norsk motiv på et kort sendt i 1918.Snølandskap og gutt 

med kjelke, driftsbygning og våningshus "på landet" kan vi kjenne oss igjen i. Gutten 

har øks, trolig for å hente juletreet til familien. 

 

6.  Merkelig kort, ikke sant? Russisk skrift? Men ser vi nøye etter, finner vi rett 

nedenunder den russiske teksten et svakt overtrykk der det står "Glædelig Jul". 

Kortet er poststempla i Ålesund 23.12.1919. I Russland var det borgerkrig mellom 

kommunister og blanda hæravdelinger med soldater som ikke ønska kommunisme. 

Velstående borgerfamilier som de fire på julekortet samt julefeiring var pent sagt 

ikke velsett av de nye makthaverne  - Lenin og hans brutale venner. 
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7. Kattekortet med gullbord og -konturer er også importvare uten angivelse av 

opprinnelsesland, og er nok i utgangspunktet tenkt som gratulasjonskort. Men det 

er blitt brukt som lokalt julekort i Ålesund - jeg gjetter på rundt 1920. 

8 A. Om motivet med de to småjentene som er i ferd med å henge opp sokker over 

peisen, i håp om julegaver, i utgangspunktet er norsk, tviler jeg på. Men kortet er i 

alle fall poststempla Grefsen 20.12.1920 og tilsynelatende trykt i Norge. Kortbakside 

vist som fig. 8B. 

 

8 B. Kortet er sendt til mor, som da var 7 ½ år, fra hennes tante (Ma-)Thea Bolstad 

(1869-1961). "Tante Thea" (egentlig mi grandtante - hun bodde hos oss fra før jeg 

blei født) hjalp et par år sin yngre bror Per Bolstad, som på den tida bodde på 

Grefsen. Reidun og hennes foreldre, Ragna (f. Bolstad) og Paul Sætre hadde nettopp 

flytta tilbake til Ålesund, og bodde midlertidig i Bergvegen før de kjøpte Molovegen 

5 og flytta dit.  

 

9. Et annet julekort - stempla 22.12.1920 - har utendørs motiv, med tre jenter og en 

gutt på kjelke og en liten hund som løper ved siden av. Legg merke til at det er ei av 

jentene - ikke gutten - som styrer kjelken. (Norske kvinner fikk full stemmerett i 

1913.) Snøen må forresten være ganske fast, for meiene synker ikke nedi. 

                 

10 A: Året etter - 22.12.1921 - sang en barnekvartett julesanger. Etter klærne å 

dømme holdt de til innendørs. Huset og landskapet over dem er ikke typisk norsk, og 

tittelen på sangboka er uleselig. 



30 
 

10 B: Også dette julekortet har et personlig budskap til mottakeren, som altså var 

tante Thea. Hun var nå tilbake i Ålesund og bodde hos svogeren Paul Sætre, som 

hadde flytta til Molovegen 5. Kortet er maskinstempla i Ålesund, og Thea er svært 

sterkt ønska på besøk til avsenderen. 

 

11. Et nokså spesielt julekort - Fiinbeck med tre venner sniker seg vekk mens Fia 

synger (jule?-) sanger av full hals til eget pianoakkompagnement, uten å ense hva 

som skjer bak ryggen hennes. Merk pynta juletre i bakgrunnen - beviset på at dette 

er tenkt som julekort. 

         

12 A og B: Jenta som strekker seg for å legge julehilsen til "lillegut Olsen" i postkasse, 

er sendt i 1926 eller 1936 (siste siffer i stempelet er uleselig) til tanta mi, Lovise 

Røssaak, (1907-2003), Borgundvegen 151. Ut fra motivet vil jeg gjette på at 1936 er 

korrekt årstall. Jeg tok med kortbaksida for å vise hva som var nødvendig av adresse 

den gang, samt som et eksempel på en så kort julehilsen at den kunne sendes for 

trykksakporto.  

 

13 A og B: Vi eldre husker telefonstolpene langs vegen med tallrike ledninger festa 

til porselensisolatorer på tverrstagene av metall. Når snø og rimfrost la seg på disse 

og på trærne, kunne det være ganske stemningsfullt. Men telefontrådene blei lagt i 

kabel og forsvant ned i grøfter, ute av syne og sikkert mer praktisk. 

 

Kortet til min farfar Edvard er stempla i Volda en gang på 1940-tallet, og handskrifta 

er blitt nesten like uleselig som de siste sifrene i årstallet. Men hilsenen - også til min 
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eldste onkel Erling og hans kone Kamilla (som var fra Volda) er åpenbart godt ment, 

og viktig for avsenderen. 

          

14 A og B: Det er ikke alle som får av gårde juleposten sin i tide. Da sender man et 

nyttårskort i stedet, slik som mors fetter Einar i Bergen gjorde 30.12.1933. Der er 

satt på frimerker for til sammen 19 øre. Det var i meste laget, men det var ikke alltid 

man hadde ettøres frimerker for hand.   

Maskinstempelet (som har feil innstilt klokkeslett i ringen til venstre) oppfordrer folk 

om å skaffe "brevkasse til lettelse av postombæringen". Det gjaldt neppe de som 

hadde brevinnkast i entrédøra. Postbudet gikk jo alle trappene opp med brev i hus 

på flere etasjer. Julaften eller dagen før ringte postbudet ofte på for å levere posten. 

Da var det ikke uvanlig å gi postbudet julegave. 

 

God jul og godt nyttår ønskes alle lesere av bladet! 

Egil Røssaak 

 

 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 
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MENINGSYTRINGER: 

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

 

HVA ER DETTE ? 
 

5/2017 

Hellas (Michel nr  P 43-I) 

 

Hva slags stempel er dette ? 

leifoe@broadpark.no  

………………………………… 

6/2017 

 

Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ? 

 

ANNONSER MEDLEMMER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

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

………………………………….. 

4/2017 

 

                

En del norske FDC fra 1980 – tallet og utover selges for halv pålydende eller minst 

kr. 5 pr. stk. Noen også i firblokker.  

arve.johan.hoel@gmail.com/ tlf 99 52 31 74 

…………………………. 

5/2017 

Jeg søker GRØNLAND   FDC: 

   28 – 35  15.08.1950 

   77  06.05.1971 

   169 – 171 23.01.1987 

leifoe@broadpark.no 

…………………………. 

6/2017 

Her kunne din annonse stått !  

mailto:leifoe@broadpark.no
mailto:arve.johan.hoel@gmail.com/
mailto:leifoe@broadpark.no


33 
 

KLUBB-FAKTA: 
Aalesund Filatelistklubb    Opprettet  06.02.1941 

Pb 612 Sentrum     / Keiser Wilhelms gt  7 (ved Rutebilstasjonen) 

6001 Ålesund 

www.aalesundfilatelistklubb.no Tilsluttet Norsk Filatelistforbund 

Bankkonto:    3900.32.07424  Frivillig organisasjonsnr:  993 841 781 

Auksjonskonto:  3910.34.04812 

 

Tillitsvalgte etter årsmøte 25.01.2017: 

Styre:  

 Leder:  Arve Hoel  arve.johan.hoel@gmail.com 

       99523174 

 Nestleder/ 

 Bibliotekar: Ståle Furnes         staale@mimer.no  

       99547574 

 Sekretær: Ole Grebstad  ole.grebstad@mimer.no 

       90781165 

 Kasserer: Terje Waksvik  evaogterje@online.no  

       94152658 

 Bytteleder: Leif-Otto Engelberg leif.otto.engelberg@gmail.com 

       92689068  

 Styremedlem: Per-Ole Myklebust per.ole.myklebust@mrfylke.no 

       92268001  

 Vara 1:  Agnar Aase     utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

       91338258  

 Vara 2:  Arne Aase                  arneaase@hotmail.no  

       48124492 

Postkortklubben: 

 Leder:  Arve Hoel  arve.johan.hoel@gmail.com  

       99523174 

 

 

Auksjonsutvalg: 

 Leder:  Helge Steffensen       helge.steffensen@mimer.no 

       97662940 

 delt med Terje Waksvik     evaogterje@online.no  

       94152658 

 medlemmer: Ole Grebstad  ole.grebstad@mimer.no 

       90781165 

   Patrick Young       patrick@young.no  

       90781165 

Revisor:   Patrick Young        patrick@young.no  

       90979078 

 Vara:  Jens Petter Grebstad jens.grebstad@mimer.no  

       90068196   

Nettside-kontakt: Odd Arne Krüger        odd@micapp.com  

       92289448 

IT-kontakt / Facebook: Per-Ole Myklebust per.ole.myklebust@mrfylke.no 

       92268001 

Redaksjonsutvalg Filateli-Nytt: 

 Leder:  Leif-Otto Engelberg leif.otto.engelberg@gmail.com 

       92689068 

 medlemmer: Ole Grebstad 

   Patrick Young 

   Agnar Aase 

Valgkomite:  Patrick Young        patrick@young.no  

       90979078   

   Agnar Aase      utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

       91338258 

Medlemsomfang (pr. 25.11.2017):  

 A-medlemmer / Hovedmedlemmer   60 

 B-medlemmer / Støttemedlemmer   14 

 Postkortklubb-medlemmer  (også frimerker:  9)       ….. +  7    (= 16) 

        81 

http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
mailto:staale@mimer.no
mailto:ole.grebstad@mimer.no
mailto:evaogterje@online.no
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
mailto:per.ole.myklebust@mrfylke.no
mailto:utdanningsforbundetgiske@yahoo.no
mailto:utdanningsforbundetgiske@yahoo.no
mailto:arneaase@hotmail.no
mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
mailto:helge.steffensen@mimer.no
mailto:evaogterje@online.no
mailto:ole.grebstad@mimer.no
mailto:patrick@young.no
mailto:patrick@young.no
mailto:jens.grebstad@mimer.no
mailto:odd@micapp.com
mailto:per.ole.myklebust@mrfylke.no
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
mailto:patrick@young.no
mailto:utdanningsforbundetgiske@yahoo.no
mailto:utdanningsforbundetgiske@yahoo.no

