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Redaktørens hjørne – Odd-Arne Madsen 

Hei! 

Da har vi startet på innspurten av 2022, en sommer er over og 

mange har sikkert koset seg med sine hobbyer i det «flotte» 

sommerværet som har vært. En tin er sikkert at tid til hobby har 

det vært. Nå får vi kose oss med høstens møte program i klubben. 

Jeg vil også denne gangen takke alle som har sendt inn stoff til dette 

nummeret av Filateli-Nytt og håper dere vil fortsette med dette ut over 

høsten.  

Det er og plass til små medlems annonsere i bladet om det er noe dere 

ønsker å høre med andre har for mye av og som dere ønsker å få tak i. 

Ønsker dere alle velkommen til høsten og de mange gode møter og 

auksjoner. 

Har i sommer utvidet min egen merkesamling, se en egen artikkel lengre inne 

i bladet. 

 

Filateli hilsen fra redaktør Odd-Arne M. 
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Formannens hjørne – Arve Hoel 3 – 2022 

Velkommen til høstens møter i klubben for frimerker, 

posthistorie, postkort og cinderella. 

«Et lykkelig menneske er et menneske med en hobby, for 

han/hun har mer enn en verden å leve i». 

Det er visstnok Mark Twain som har sagt dette, men jeg har i vår 

klubb møtt mange som kan skrive under på dette ordtaket. 

Jeg våger meg på påstanden at vi er en klubb med mangesidige samlerinteresser 

når jeg ser tilbake på områda som har vært presentert de siste åra. 

Felles er naturligvis det postale aspektet: Det handler om postens tjenester 

gjennom tiår og hundreår bakover. Og du har hekta deg på et område som du 

synes er både kjekt og spennende og som gir deg «mer enn en verden å leve i». 

Cinderella Philately omfatter mange områder som lokalpost, julemerker og 

brevmerker av alle slag, avgiftsmerker, kontingentmerker og fraktmerker (noen 

felt er kanskje utelatt?). I sum blir det store områder som du selv avgrenser på 

din egen måte (nasjonalt, lokalt, organisasjon, bruk, periode eller på en annen 

måte?). 

Jeg leser i et intervju med en postkortsamler at han samler postkort fordi det er 

mye nytt og ukjent. Frimerker er registrert og katalogisert, men mange 

postkortområder må du katalogisere selv. Det er derfor mulig å finne nytt og 

ukjent – og det er jo stimulerende for samlerinteressen. 

Noe tilsvarende gjelder også for kategorien Cinderella. Det er ikke bare å hente 

fram en katalog når du begynner på et område. Det er riktignok gitt ut flere 

oversikter og kataloger for cinderella, men fortsatt er det mye ukjent og nytt som 

dukker opp og fortsatt må du aktivisere deg litt ekstra for å skaffe oversikt og 

kunnskap om området.  

Så kanskje det er noe her som kan fange din interesse?   

I parentes: (Hvem samler Cinderella Philately i vår klubb? Tar du kontakt så blir vi 

kanskje flere som kan utveksle tanker og erfaringer?). 

Vel møtt til klubbmøta høsten 2022. 

Arve Hoel 
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Nytt fra bytteleder – Leif-Otto Engelberg 

Når dette leses, har klubben allerede arrangert noen av de 

oppsatte høst-møtene og det har vært anledning til igjen å 

møtes til sosialt samvær og gjensidig stimulans til fortsatt hobby-

glede. Mange har i løpet av sommeren hatt gleden av å 

bearbeide og tilføre nye objekt til sine samlinger. Høstens 

program utfordrer oss alle til å synliggjøre våre respektive samleområder. 

Kanskje andre medlemmer fristes til å satse på samme samleområde(r)? 

Det er gjort henvendelse til mange av våre tidligere utvalgshefte-innleverere 

med forespørsel om å få tilsendt utvalgshefter ...   og likeså henvendelse til 

en del klubber med anmodning om at man der inviterer sine medlemmer til å 

sende oss utvalgshefter.  I skrivende stund (slutten av august) har dette 

imidlertid ikke medført særlig «respons» ...  men vi kan jo håpe at noe dukker 

opp i løpet av høsten. 

Selv har jeg satt opp diverse utvalgshefter fra «hele verden» ...   og så får den 

enkelte bla og plukke ettersom interessen eventuelt er tilstede for land eller 

tema. 

 
Klubbens medlemmer oppfordres igjen til å legge fram sine egne hefter! 
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Vi sitter alle med mange dubletter av ulike slag, ikke minst norsk massevare   

...   antagelig lagt i pergamyn-konvolutter i et «skoeske-arkiv»    ...   og hva 

gør vi med dette?   

Forslag:  velg ut ett eller noen NK-nr    

NK 350  1-kr Haakon VII   ...   NK 469  1-kr Olav V   ...   NK 641  1-kr Olav V  ...  

NK 1180  10-kr Harald V  eller kanskje NK 1088 og 1089  enkeltvis eller i par. 

            

(eller hvilke som helt dubletter) og sorter ut ulike stempel; dermed  

anvendelse av ellers «unyttig» massevare og allerede et grunnlag for ei «ny» 

samling.              

Dette er alle merker som det skal være greit å finne lesbare / identifiserbare 

stempel på.  Sorteres / settes opp alfabetisk gjerne innenfor hvert fylke. 

eller:   

se i Norgeskatalogen illustrasjonene av varianter på de enkelte NK-nr. Slett 

ikke umulig at du finner noen i dine dublett-poser!  Norgeskatalogen i mange 

årganger finnes tilgjengelig i klubbens bibliotek!  Handlerkatalogen har også 

illustrasjoner. 

(Pga copyright kan dette ikke illustreres her) 

Og så er det FDC da ...   som har blitt «nedgradert» de seneste årene, men 

har du dem i samlingen din?? 
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Abonnementsvare ...  javel, men vel samleobjekt disse like gjerne som 

ubrukte og / eller stemplede enkelt merker??? 

....  og hva med de enkelte NK-nr på hele konvolutter? 

          

Mulighetene er der !!!   ..   Lykke til !!! 
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Historie og historier gjentar seg - på en eller annen måte... 

I 1939 blei Stalin og Hitler enige om å dele Nordøst-Europa mellom seg, altså 

slik at Sovjetsamveldet skulle få Finland og Estland, Latvia og Litauen, samt 

østlige deler av Polen. De tre baltiske landa - som var blitt kvitt det russiske 

herredømmet etter 1. verdenskrig - hadde lite å forsvare seg med, og måtte 

gå med på Stalins krav. Polen blei først angrepet av Tyskland, før russerne 

rykte inn fra øst fjorten dager seinere. Finland blei også angrepet av Den røde 

armé i det som fikk betegnelsen "Vinterkrigen 1939-40". Men som Putin 

overfor Ukraina i dag hadde Stalin forregna seg når det gjaldt lille Finland. 

Stalin hadde til og med sørga for å få danna ei ny regjering som skulle komme 

til Finland og overta styringa av landet når krigen var vunnet for de røde. Det 

viste finnene hvordan framtida ville bli dersom de ga seg. De gjorde kraftig 

motstand, og fikk litt hjelp i kampen bl.a. av noen frivillige fra Sverige og 

Norge, som Max Manus. I mars 1940 fikk Finland en fredsavtale mot bl.a. å 

avstå noen områder av landet.  
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Dessverre slutta Finland seg i 1941 til nazistenes angrep på Sovjetsamveldet, 

og godkjente Quislings "regjering" i Norge som Norges lovlige styre. De har - i 

alle fall seinere - hevda at de ikke var alliert med Hitler-Tyskland. I 1944 

måtte de kapitulere for sovjet-arméen, gå med på å erklære krig mot 

Tyskland, betale krigsskadeerstatning og avstå flere landområder både i sør 

og i nord, slik at Norge fra da av i Finnmark har hatt grense direkte mot 

Russland. 

Som i 1939 reagerer vi - i år mot Russlands angrep på Ukraina. Det var den 

gang vilje til å hjelpe sivile i Finland og flyktninger - både internflyktninger og 

de som kom seg til andre land. I 1939-40 fikk f.eks. mange finske barn 

opphold i Sverige. Og penger blei samla inn på flere måter, den gang som nå. 

Et eksempel er at Foreningen Norden ga ut brevmerker som både blei solgt 

og i tillegg hadde en påskrift med bønn om bidrag til finske barn. I dag får nok 

Ukraina betydelig mer hjelp, særlig våpenhjelp, enn Finland fikk i 1939-40. 

Viljen og evnene til å hjelpe de mange flyktningene i og fra Ukraina er nok 

større og mer utbredt enn den gang. Og i dag vet vi mer enn folk visste den 

gang om krig og følgene av kriger, og om land og folk geografisk et stykke 

unna Gjennom media blir vi kjent med bl.a. ukrainerne som folk, og vi innser 

hvor like de er oss på svært mange måter. Blant filatelister er det oppstått et 

nytt samleområde, nemlig frimerker utgitt i mange land med ukrainske flagg 

og annet som viser solidaritet med Ukraina. Kanskje er der også blitt flere enn 

før som samler frimerker fra Ukraina? 

 

Egil Røssaak 

 

 

Medlems annonse!  

Ønsker speiderfrimerker til min motivsamling. 

Ta kontakt om du har noen som du kan unnvære. 

Hilsen Odd-Arne Madsen, 98818119 
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Mitt motivsamlings område: 

Speider frimerker fra hele verden. 
Har vært med i speidern siden 1971 og har da og vært på mange leirer. Noen 

av disse leirene har hatt egne frimerker som jeg da har kjøpt. 

Enkelte emner tror man er snevert men ved nøyere utforskning oppdager 

man at det er mye større en man tenker. 

På nettet kan man finne mange kataloger, i sommer 

fant jeg en annen variant en  Michel katalogen. 

 

 

På www.stampsbooks.com fant jeg en katalog som 

kostet ca 160,- kroner og som lastet ned i den var 

det oppsett med bilder av alle merkene etter når de 

var utgitt. Måtte sel sagt printe den ut selv da, men 

med 611 sider ble det et par permer. 

 

 

 

http://www.stampsbooks.com/
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Her er noen av de seneste merker som er utgitt. Tror det tar lang tid om jeg 

skulle ønske og samle alle disse merker. For ikke snakke om hvor mye det vil 

beløpe seg til. 

Vi får ta det lit om sen og håpe at man får noen fine samle dager. 

 

 

For ikke og snakke om tilbud på motivmerker, her er et lite utsnitt fra en 

nettside, som man ser finnes det fra mange forskjellige land: 

   

Fortsetter senere med mere, om dette. 

Odd-Arne 
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Referat fra klubbmøter fra siste nummer 

Referat fra medlemsmøte onsdag 17.8.2022  

Tilstede: 13 medlemmer 

Arve åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 

Det ble referert at kasserer Odd har mottatt epost med svindelforsøk pr 2000 

Euro på samme måte som  

tidligere forsøk mot kasserer Terje. Alle må passe på/være på vakt mot falske 

epostmeldinger. Ikke åpne dem. 

Det ble referert innkommet post/blader: Budstikka, Blå løve, NFF, Samling av 

postkort og Nordisk Filateli. 

I neste møte får vi besøk av Lars Muribø.  

Kåre F vil stå for kaffekoking frem til nyttår. 

Vi har 2 eller 3 småauksjoner klar før vi ser slutten på arven etter Helge V. 

Storauksjon 22. oktober har plass til flere objekter. 

Neste nummer av Filateli Nytt har deadline for stoff 1. september. Der er plass 

ledig. 

LOE etterlyser innlevering av hefter. 

Arve sto for gratislotteri med gevinst til alle. 

Det var avholdt auksjon med 22 objekter. Davo album i 2 bind Hellas var det 

eneste som ikke ble solgt. 

Arve viste fram sin samling 4-rings nummerstempel på enkeltmerker og brev. 

Kveldens hovedprogram var sortering av de ulike NK-nr 5 øre grønn Antikva. 

Det ble utdelt hjemmelaget manus og programmet var ved Patrick, som herved 

takker for applausen. 

Ref v/Patrick 
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Referat klubbmøte onsdag 31.august 2022. 

Møtet ble satt av lederen kl. 19.00. 

14 medlemmer møtte denne kvelden. 

Lars Muribø møtte med deler av sitt varelager, og de frammøtte 

medlemmene bladde ivrig i utvalget som ble satt fram på bordet. Det 

synes som om flere fant nye tilskudd til sine samlinger med brev 

og/eller postkort, og mange uttrykte glede over at Lars tok turen 

denne kvelden.  

Kveldens klubbauksjon besto denne gangen av kun tre objekt, men til 

gjengjeld var det tre kasser fra et bo med mangt og mye av frimerker. 

Vi registrerte både poser, esker, innstikkbøker og innstikkark og 

fornøyde kjøpere får mange hyggestunder med gjennomgang av 

materialet. 

Utropsprisen var kr. 150 for hver av kassene som ble solgt for kr 500, 

625 og 500. 

Noen medlemmer hadde med egne samlinger og vi fikk se ei god 

samling med de første frimerka fra Færøyene.    

Leder hadde det sedvanlige gratislotteriet med gevinster som denne 

gangen tilfalt 8 glade vinnere. 

Referent: Arve 

  

Referat fra medlemsmøte onsdag 14.9.2022  

Tilstede: 15 medlemmer 

Leder åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 

Det ble referert fra styremøte at biblioteket har fått noen tusen kroner til 

litteratur/kataloger. 

Medlemmene bringer ønsker til Ståle. 
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Det ble minnet om fellesmøte på Vestnes lørdag 15. oktober der alle 
klubbene i fylket + 3 handlere kommer. Se egen utsendt orientering.  
 

Kåre Flatmark serverer kaffe på møtene fra kl 2000, frem til nyttår. 
Kontingent fastsettes på julemøte: forslag uendret. 
 

Det ble orientert om klubben at økonomien er god. (Takk igjen til Helge V). 

Det var gratislotteri med mange gevinster. 

Auksjon med 10 objekter. Samlet salg kr 4.850,-. 

I tillegg salg av Hellasalbum fra sist. 

Arve viste samling av kort/brev med julemerker. 

Det ble opplyst at på neste møte 28. september blir hovedprogram v/Torgeir 
Melsæter som skal snakke om klubbens stifter Nils Olsen og hans 
Norgessamling som er donert til Aalesunds Museum. 
 
Kveldens hovedprogram var Kåre Flatmark som viste norske maskinstempler 
med tekst. Han viste bl.a. eksempel på hvordan disse utviklet seg fra start 
med R i 1903, til landsutstilling i Bergen 1928 og til stempel med 
propagandatekst under krigen. Tekst fra Hålogaland- utstillingen som var 
ambulerende og viste fra livet i Nord Norge. Viste også Grieg FDC Bergen og 
stempler fra Ålesund med tekst. 
 
Ålesund, 18.9.2022 
Ref v/PY 

 

Filateli - Nytt 2022 
Dato for utgivelse.  

Frist levert til redaktør Dato for utsending 
1.mars 20.mars- dette har du lest tidligere 

1.mai 20.mai- dette har du lest tidligere 

1.september 20.september - dette leser du i nå 

1.desember 20.desember 
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Postkortklubben v/Ingolf Eriksen 

             «METEOR» 

Denne gang har jeg valgt et skip til spalten. «Meteor» var en 

velkjent traver for oss her i byen. Med sitt hvite skrog og gule 

skorstein var den lett kjennelig. Bergenske hadde jo sine faste 

hurtigruteskip: «Midnatsol», «Nordlys», «Polarlys» og «Nordstjernen». 

I tillegg ble «Meteor» brukt som reserveskip utenom turistsesongen.  

Etter salget av «Stella Polaris» i 1951 var BDS uten cruiseskip for 

første gang siden 1921. Cruisefart alene var den gang ikke nok 

inntektsgivende så rederiet ble tvunget til å tenke nytt. Kombinasjonen 

cruise, hurtigrute, englandsfart skapte «Meteor». Skipet ble bestilt ved 

Aalborg Værft i 1952, og etter overleveringen i januar 1956 ble den satt 

inn i Hurtigruten. Allerede 28. mars ble den i hui og hast forflyttet til 

englandscruise etter at «Venus» hadde grunnstøtt. Sommercruisene 

første sesong gikk til Nordkapp og Svalbard. Suksess ble Lofotencruiset 

vinteren 1957. Allerede neste vinter sa den hvitmalte takk for seg i 

hurtigrutefart, og ble kun cruiseskip. Dermed ble også «Meteor» en 

sjeldnere gjest i Ålesund.  

 

Vintercruisene gikk stort sett til Middelhavet, men vinteren 1960/61 ble 

«Meteor» forflyttet til cruisefart i Karibia. Økonomisk var dette både 
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opp- og nedturer og i 1970 ble «Meteor» solgt til Meteor Cruises, 

Bergen for 9 mill. Dette var et rendyrket cruiserederi driftet av BDS. 

22. mai 1971 brøt det ut brann i mannskapsavdelingen i forskipet da 

den var i Georgia Strait på cruise fra Alaska til Vancouver. Det ble et 

svært tragisk utfall da 32 av mannskapet omkom. Det tok 42 timer å 

slukke brannen. Skipet ble slept til Vancouver, og på grunn av de 

omfattende skadene ble det bestemt at «Meteor» skulle kondemneres. 

Da kjøpte Epirotiki Steam Navigation Co i Pireus vraket for $425000. 

Midlertidig fikk den nå navnet «Zephiros». I løpet av høsten ble skipet 

tauet til Hellas, og ankom Perama den 19. november der 

gjenoppbyggingen startet. En del forandringer og ombygginger ble 

gjort, og skipet ble i april 1972 satt inn i cruisefart igjen under navnet 

«Neptune». Den tidligere hjemmehavnen, Bergen, ble faktisk besøkt 

flere ganger.  

 

I 1994 var cruiseeventyret slutt og skipet gikk i opplag i Eleusis Bay der 

den stort sett var til den ankom Allaga, Tyrkia den 2. mars 2002. Nå var 

historien om den stolte «Meteor» definitivt over og opphoggingen 

startet.  
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ESTLAND 

Jeg søker frimerker (stempla) og brev fra Estland.  

Estland har en frihetsperiode fra 1918 til 1940 og deretter løsriving fra 

Sovjet i 1991.  Estland gir ut egne frimerker 1918 til 1940 og etter 

1991, men det er også mye interessant postalt i åra Estland er 

underlagt Russland, Tyskland og Sovjet.  

Ta kontakt med Arve Hoel 

tlf 99 52 31 74 

arve.johan.hoel@gmail.com 
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Sommarfuglar 

"En sommer er over". Dette var Kirsti Sparboe sin populære slager for ein del 

år tilbake. Vi må nok dessverre seie at sommaren så og seie er over, og det 

har vore ganske regnfullt i år. Men inn i mellom har vi hatt ein og annan solrik 

dag. Då har gjerne flotte sommarfuglar vist seg og sett ein ekstra pynt på 

sommarveret.  

På verdsbasis er det observert rundt 150000 ulike arter av sommarfuglar. I 

Norge er det registrert over 2250 arter. Sommarfuglar er insekt som har 

fasinert menneske i mange land. Det som kanskje fengar mest er dei flotte 

fargane og fine "teikningane" på desse insekta. Dette kan vi også sjå ut ifrå 

dei mange landa som har gitt ut frimerke med sommarfuglemotiv. Viser her 

til eit lite utval øvst på sida. Frå venstre: Frimerke frå Kambodsja, Brasil, 

Ungarn og Madagaskar. 

Også Noreg har gitt ut frimerke med sommarfuglemotiv. I 1993 blei det gitt 

ut bruksfrimerke i hefte (NK 1163 og 1164), 10 stk i kvart hefte. Motivet er 

aurorasommarfugl (t.v.) som sit på vinterkarse (NK 1163) og neslesommarfugl 

(t.h.) plassert på stornesle (NK 1164)  Viser til bilde under her. 
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Aurorasommarfugl finn ein i heile Europa, ja heilt nord i Finnmark. Viss ein 

kan sjå oransje "band" heilt fram på spissen av framvengane, så er det ein 

hannsommarfugl, jfr. bildet på frimerket.  

Neslesommarfuglen har kraftige fargar i svart og oransje, og litt blått. Denne 

arten blir ofte sett høgt til fjells og langt inn i Finnmark. Denne sommarfuglen 

har fått namnet sitt fordi den lever på brennesle. 

Frimerke NK 1163 har rett kant på venstre side og taggar på dei tre andre 

sidene. Frimerke NK 1164 har rett kant på høgre side og taggar på dei andre 

tre sidene. Rundt motivet er det ei enkel ramme rundt. Denne ramma er ikkje 

likt plassert på alle frimerka, noko som resulterer i ulike breidder på dei kvite 

felta utanfor ramma. Viser til bildet under her, der frimerka til høgre har 

breiare kvit kant langs rettekanten og frimerka til venstre har tilsvarande 

smal kvitekant. Håper det viser på bildet. 

                     

I 1994 følgde Noreg opp med ei ny utgåve med bruksmerke og med 

sommarfuglar som motiv, også denne gongen med 10 merke i kvart hefte. 

Motiv er heklasommarfugl/ mjeltgulvinge (NK 1192) som sit på reinrose, og 

frøyasommarfugl/ frøyas perlemorvinge (NK 1193) plassert på ei 

molteplante. Viser til bildet under her. 
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Heklasommarfuglen er ein ganske sjeldan art. Denne typen finst nord i Troms 

og i Finnmark. 

Frøyasommarfuglen er ein meir utbreidd sort, men finst mest i fjellet. Denne 

sommarfuglen har fått namnet sitt etter kjærleiksgudinna Frøya. 

Frimerke NK 1192 har rett kant på venstre side og taggar på dei tre andre 

sidene. Frimerke NK 1193 har rett kant på høgre side og taggar på dei andre 

tre sidene. Rundt motivet er det ei enkel ramme rundt. Denne ramma er ikkje 

likt plassert på alle frimerka, noko som resulterer i ulike breidder på dei kvite 

felta utanfor ramma. Viser til bildet under her, der frimerka til høgre har 

breiare kvit kant langs rettekanten og frimerka til venstre har tilsvarande 

smal kvitekant. 
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Avslutningsvis vil eg ta med nokre frimerke frå UMM AL QIWAIN, eit av dei 

arabiske emirata. Det er litt interessant at land langt frå våre breiddegrader 

ynskjer i vise sommarfuglar (neslesommarfugl) som vi forbind med nordlege 

delar av vårt land. Midt på bildet er plassert eit tilsvarande norske frimerke 

(NK 1164). 

 

Agnar Aase 

 

Klubben har siden forrige utgave av Filateli-Nytt 

mottatt: 
Abonnements-tidsskrift og andre klubbers medlemsblad  
     med (etter min mening) diverse allment interessante artikler, bl.a.: 

 

Den blaa Løve / Bergens Filatelist-klub nr 2-2022 

     Tanker om frimerke på frimerke (temasamling) 

     Lav på frimerker 

TFK-nytt / Troms Filatelistklubb   nr 2/2022 

     Polarfilex 22 

     Diverse artikler tilknyttet Roald Amundsen 

NFF-Varianten / Nordenfjeldske Filatelistforening   nr 2  Juni 2022 

     Nye avgiftsmerker er oppdaget 

Budstikka / Norsk Posthistorisk Selskap   nr 2  Juli 2022 

     Blyplomber i Postverket 

     Allierte feltpostkontor i Norge 1945 
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     Postale og filatelistiake spor etter ekspedisjoner til Bouvetøya  

                 – et annektert biland til kongeriket Norge 

     Hurtigbrev / Snøggbrev og Blixtbrev 

Nordisk Filateli   nr 3 2022 

     Några reflektioner från Frimärkschefen PostNord 

     Göteborgs Stadspost 

     2 Öre – Det sista Ringtypsfrimärket 

     Att bygga upp en militär-historisk motivsamling. 

Samling om Postkortet / Postkortsamlere i vest    nr  88  juni 2022 

     Fra sort/hvitt til farge 

     Omtale av diverse fotografer, kunstnere etc. 

     Frimerker på forsiden VI 

 

og NFT  

 

 

 

 

 

 

 

 

har medlemmene mottatt i egen postkasse! 

Bladene sirkulerer ihht liste - send meg en e-mail om du ønsker å være 

med. 

leif.otto.engelberg@gmail.com  

Etter sirkulasjon oppbevares bladet i klubbens bibliotek en periode. 

 

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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Husk - Til medlemmene i Aalesund Filatelistklubb 

Møteprogram for høsten 2022 

Vi serverer kaffe fra 19.00. Vis hensyn om andre ikke vil ha kaffe på 

bordet (noen synes at frimerker og kaffe passer dårlig sammen). 

Møte 17.08 – Møte avholdt.  

Møte 31. 08 – Møte avholdt. 

Møte 14.09  

Klubbauksjon, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/Kåre Flatmark om 

norske maskinstempler med tekst. 

Møte 28.09  

Gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ Torgeir Melsæter som skal ha 

hovedinnlegget om klubbens stifter Nils Olsen og vise fram hans 

Norgessamling. 

Møte 05.10  

Studiekveld – Om salg av frimerker på Facebook v/Birger Hansen. Birger viser 

konkret hvordan vi legger ut merker til salg. Møt opp om du vil lære om salg 

på Facebook. 

Møte 12.10  

Klubbauksjon, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ Leif-Otto Engelberg om 

tema FN – samling. 

Møte 26.10  

Gratislotteri, Resteauksjon etter høstauksjonen 22.10 

Møte 09.11  

Gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/ Arve Hoel om spor i filateli og 

postkort av internerte norsk skip i Nord -Afrika under 2.verdenskrig. 
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Møte 23.11  

Gratislotteri, kveldens hovedinnlegg v/styret: Vi starter samtale om ubrukte 

merker - skal det være postfriske eller passerer merker med 

hengslespor/rester og hva med ubrukte merker som stemples flere år etter 

utgivelsen? Går de inn i samlinga di? 

Vi satser på en frisk meningsutveksling. 

Møte 07.12  

Julemøte med tradisjonell servering, gratislotteri, kveldens hovedinnlegg 

v/Agnar Aase og ekstraordinær generalforsamling 

Høstauksjon: Lørdag 22.10 

 

Fellesmøte på biblioteket i Vestnes sentrum. 

Lørdag 15.oktober fra 11.00 til 16.00. Du møter tre handlere og flere 

samlervenner fra fylket.  

 

Postkortklubben: onsdag 19.10 og onsdag 16.11 

Vel møtt til klubbmøter.  

 

 

Fasit på en liten sommergåte 
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Fra Kipervika før og etter bybrannen 
I dag skal vi se litt på den øverste delen av Kipervika. Det finnes mange 

postkort fra denne delen av byen. Tidligere sa vi Kippervika, med to p-er. Slik 

ble adressen også skrevet..  

Senere er det slått fast at navnet kommer fra håndverkervirksomheten 

«kiper». En som laget tønner, stamper o.s.v., og skal skrives med en p. 

Navnet «bøkker» er også brukt om dette yrket. Om det har vært spesielt 

mange som drev denne virksomheten i Kipervika er ikke fastslått. Kanskje har 

det vært mere av slik virksomhet på Molja og Aspøya? 

Kipervikgata går fra Misjonshuset til Utstillingsplassen. Vika som det vises til 

forsvant ved utfylling allerede midt på 1800-tallet. Kiperviktorget finnes 

fortsatt, men det er ikke den store torghandelen en vil finne i dag. 

 

Postkortet er utgitt av Alb. Gjørtz Bokhandel. 

Slik kunne det være på Kiperviktorget for lenge siden. Stor aktivitet og mye folk. 
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Men, det var den øverste del av Kipervikgata som skulle være emnet i dag. 

Området som ligger der Buholmgata og Kipervikgata krysser hverandre. Det 

finnes postkort med motiv fra Aalesund i 1860-årene, utgitt etter bybrannen. 

Et av disse er fra området Kipervikgata mot der Nørvøy skole ligger i dag. I 

boka Ålesund 1848 - 1948 av Odd Thorson, utgitt til byens 100 års jubileum 

finner vi dette bildet med angivelse av hvem som eide de tre husa som er 

gjengitt på postkortet. 

 

Postkort utgitt av J. Aarflots Forlag etter bybrannen. 

Kortet er fra en mappe med 12 postkort med motiv fra Aalesund i 1860-årene. 

Postkortene har derfor perforering i venstre side. 

Husa lå ved foten av byfjellet Aksla i området hvor vi i dag finner krysset 

Kipervikgata/Buholmgata. 

 

Bygningen til venstre tilhørte bryggeformann Johan Larsen. I midten ser vi 

bøssemaker Bernt Lundes hus (han fikk reist seg et nytt hus i samme område 

etter brannen, se det siste postkortet, Kipervikgata 25). Huset helt til høyre 

tilhørte skipper Korsnes. 
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Postkort utgitt i mai 1906 av Lars Hagen (1876-1941). En betydelig postkortutgiver i årene 

etter bybrannen. 

Han var i 1900 registrert som bokhandlermedhjelper. Startet i 1906 egen forretning i Kongens 

gate med papirvarer, postkort, leker m.m. Opprettet også Lars Hagens forlag for utgivelse av 

postkort. 

Etter noen år ble forretningen nedlagt, og han fikk jobb i Aalesunds Sparebank som 

bankassistent og etter en tid ble han kasserer, som han var resten av sitt yrkesaktive liv. 

Hagen var også aktiv frimerkesamler og medlem i Aalesunds Philatelistklubb. Innehadde vervet 

som bytteforstander en periode. Postkortet viser en betydelig del av Kipervikgata. 

Vel to år etter bybrannen er gjenreisingen av byen kommet langt. På 

postkortet, helt til venstre ser vi et av de mange provisoriske brakkene som 

ble reist kort tid etter brannen. Dette huset må være et av de bedre, to 

etasjer og virker meget solid. Brakkene ble revet etter hvert som murhusene 

ble reist. Hele området som vi ser på postkortet lå innenfor murområdet, så 

der skulle alt være i mur. 

Denne brakken (huset) lå der hvor Kipervikgata 28 kom senere. Det var 

byggemeldt først i 1937, så muligens ble denne brakken stående i flere år? 

Kanskje ble materialet fra brakken brukt i et annet trehus lenger innover 

Borgundveien, slik som enkelte andre brakker ble? 
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Det neste huset vi ser tilhører Buholmgata 10, oppført av farver Hans 

Jacobsen og Lars Krogseth som arkitekt. 

Går vi over Buholmgata finner vi Kipervikgata 26, oppført allerede 1905 av 

baker Karl Flem med Eduard Carlén som arkitekt. Flem hadde bakerforretning 

i 1. etasje, den var etablert i 1894. 

Bedehuset, som vi ser midt på bildet, Kipervikgata 19, oppført av Aalesunds 

Indremisjonsforening og P. Arnet Amundsen som arkitekt, skal være ferdig i 

1907. Men på postkortet fra mai 1906 ser det ganske langt kommet. 

Øverst til høyre ser vi Parkgata 16. Oppført i 1906 av Eduard A. Bye og G. 

Randers som arkitekt. Bye drev snekkerverksted og produksjon av likkister, 

etablert i 1886. Senere ble firmaet utvidet med begravelsesbyrå. 

 

Postkort utgitt av M. B. Rønneberg, Aalesund, nr. 121. Poststemplet i Aalesund 12. desember 

1911. 

Rønneberg (1837-1935) var fotograf og en av de første som ga ut postkort med Aalesunds-

motiv. 

Over 150 postkort er registrert i perioden 1890-åra til 1915/20. 

Før bybrannen hadde han papirforretning i Skansen. Etter brannen etablerte han ny forretning 

i Kipervikgata 17. 



29 
 

Årstallene som er angitt på de nye husa kan ikke garanteres riktig, men 

kildene som er brukt antas å være riktig. På det siste kortet ser vi at det er 

kommet et hus ved siden av Bedehuset. Det er Kipervikgata 21, oppført av 

Christian H. Knudsen, med Risberg og Kjellgren som arkitekter, i 1907. Den 

åpne tomta, Kipervikgata 23, ble først bebygd i 1923, Haandverkernes 

Aldershjem. 

Hjørnehuset til høyre er Kipervikgata 25, oppført av bøssemaker Bernt Lunde 

i 1908, med Mathias Brække som arkitekt. I dag er dette «Speidernes Hus». 

                                                                                                                  ojm 
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SAMLERTREFF PÅ VESTNES BIBLIOTEK 

LØRDAG 15. OKTOBER FRA 11.00 TIL 16.00 

PÅ VESTNES BIBLIOTEK I VESTNES SENTRUM BLIR 

DET TREFF FOR FRIMERKESAMLERE, 

POSTKORTSAMLERE OG LOKALHISTORIKERE 

Du treffer handlere som kommer med sine utvalg av 

postkort, brev og frimerker: 

Muribø samleri fra Valldal 

Auduns samleri v/Audun Indseth fra Asker 

Merete Gerd Wigen fra Ålesund  

Vi håper at også du kommer! 

Ta gjerne med eget byttemateriale. 

Ta kontakt med undertegnede om du vil ha eget bord. 

Treffet er et fellesarrangement mellom Aalesund 

Filatelistklubb, Molde Filatelistklubb og Vestnes Sogelag.   

 

Vel møtt til samlertreff på Vestnes bibliotek  

lørdag 15.oktober fra 11.00 til 16.00. 

 

Arve Hoel og Tomas Bolsø  

Ledere i Aalesund Filatelistklubb og Molde Filatelistklubb 
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Kjær poststad har mange stempel ( Del 2 ) 

Frå Riststempel til 6180 Sæbø 
 

HJØRRENFJORD 

I 1859 fekk poståpneriet på Sæbø sitt første namnestempel. Det vart 

utsendt 05.03.1859 , og var eit einringsstempel med namneforma 

Hjørrendfjord. 
 

Det som går igjen på mange av dei stempla eg har sett på merke og 

brevomslag er at dato og år ofte er ufullstendig gjengitt. Aspaker har 

med opplysning om at stempelet vart utstyrt med eit sett nye tal i 

1870, men utan at det ser ut til å ha gitt noko særleg betre resultat på 

avstemplingane. 

                   

Fig.1 Hjørrenfjord 31.1.1876 på  rekommandert brev sendt til 

Tvedestrand. Frankert med 7 skilling.Porto for brev inntil 15g 3 skilling 

og rek.gebyr 4 skilling.Dei første øre-utgåvene av frimerker vart utgitt 

1.1.1877. Porto vart då 10 øre for brev inntil 15g. 

 

Når det gjeld lensmann Johan Houth, som brevet er sendt til, så var 

han både lensmann og postbestyrar i Hjørundfjorden ein 

periode.Houth kom som lensmann til Hjørundfjord i 1866, og reiste til 

Åmli i Aust-Agder som ny lensmann i 1875.Ivar Grøvik skriv at Houth på 
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mange vis må ha vore ein dugande lensmann, og 

lensmannsmeldingane hans var særs velskrivne og allsidige. I perioden 

1868 – 1875 var Houth også postbestyrar. 

Ivar Grøvik er inne på at sidan lensmann Houth ikkje hadde nokon gard 

å drive ved sidan av å vere lensmann, kunne arbeidet han fekk som 

postbestyrar vere eit godt tillegg til lensmannsjobben.. 

                

Fig.2 På dette biletet tatt av K. Knudsen i 1870 på Sæbø, ser vi 

lensmann Johan Houth som personen i midten av dei tre mennene i 

forgrunnen. 

     

Fig.3 Her er vist eit døme på at sjølv om ein hadde fått namnestempel, 

så har ein likevel brukt blekkannulering av ein eller annan grunn. 



33 
 

 

Som tidlegare nemnt var stempelet inne til reperasjon i 1870, så det 

kan neppe vere dårleg stempel som gjorde at ein brukte 

blekkannulering i 1872. 
 

Det skulle gå nesten 40 år før det vart noko endring av stempelet. 

 

HJØRUNDFJORD 

Frå 1.1.1897 vart det teke i bruk nytt stempel, no med namneforma 

Hjørundfjord. Denne gongen var det eit Schweitzer-stempel med 

latinsk månadangivelse som kom i bruk. 

                                       
Fig.4 Stempla Hjørundfjord 30 XI 97. Sidan stempelet vart teke i bruk i 

oktober, er dette ein  tidleg bruk av stempelet. 

 

Medan det altså gjekk nesten 40 år før det vart ei endring i 

poststemplet frå Hjørrendfjord til Hjørundfjord, kom endringane i 

namneform og poststempel vesentleg raskare dei neste 40 åra. 

 

SÆBØ I SØNDMØR 

I april 1908 kom neste endring. Denne gong til namneforma Sæbø i 

Sundmør. Også denne gong eit Schweitzerstempel med latinsk 

månadangivelse. 
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Fig.5 Postkort sendt til Dalsfjorden og stempla Sæbø i Søndmør 16 IX 

10. 5 øre var portoen for postkort fram til 1-7-1917. 
 

Eg har brukt betegnelsen postkort her, sjølv om den den offisielle 

betegnelsen postkort ikkje vart tatt i bruk før 1-7-1962. Før den tid var 

betegnelsen brevkort. 

   

SÆBØ I SUNNMØR 

Neste endring kom i oktober 1927. No vart nameforma Sæbø i 

Sunnmør tatt i bruk. Stempelet var framleis same type 

Schweitzerstempel som tidlegare. 

                   
Fig.6 Brevkort til Harøy. Stempla Sæbø i Sunnmør 16 XI 31. 15 øre var 

porto for brevkort frå 1921 til 1-6-1952. Ikkje akkurat portoendring 

kvart år . 
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SÆBØBUKT 

Neste endring kom så i februar 1935. Denne gong som namneforma 

Sæbøbukt, og i form av eit Schweitzer-stempel med arabiske tal i 

månadangivelsen. 

                                 
Fig.7 Stempla Sæbøbukt 6.1.1940 

 

 

Kjelder 

Ivar Grøvik : Hjørundfjordboka – Kultursoga II, Hjørundfjord 

bygdeboknemnd 1977 

Jarl A. Aspaker: Enringsboka, 2019 

Erling Johan Aune/Kristian Aune: Norske Innenrikske portotakster og 

gebyrer 1877-1995 

Norgeskatalogen Postal III, Oslo Filatlistklubb 2021 

Illustrasjonar frå eiga samling,med unntak av Fig.2 som er henta frå 

Universitet i Bergen si digitaliserte samling MARCUS. 

 

Nils Terje Skylstad 

 

 

 



36 
 

 

 



37 
 

SAMLERTREFF PÅ  

VESTNES BIBLIOTEK 
PÅ VESTNES BIBLIOTEK I VESTNES SENTRUM BLIR DET TREFF FOR 

FRIMERKESAMLERE, POSTKORTSAMLERE OG LOKALHISTORIKERE 

LØRDAG 15. OKTOBER 

FRA 11.00 TIL 16.00 

Handlere fra Valldal, Ålesund og Østlandet kommer med sine 

vareutvalg. Du vil finne både frimerker, brev og postkort. 

Ta gjerne med eget byttemateriale. 

Er du interessert i eget bord, så ta kontakt med undertegnede. 

Treffet er et fellesarrangement mellom Aalesund Filatelistklubb, 

Molde Filatelistklubb og Vestnes Sogelag.   

Vel møtt til samlertreff på Vestnes bibliotek  

lørdag 15.oktober fra 11.00 til 16.00. 

 

Arve Hoel og Tomas Bolsø  

Ledere i Aalesund Filatelistklubb og Molde Filatelistklubb 
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Nestleiar/bibliotekar: 
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Høsten står for døren, og håper det blir like fint som her. 

 

 


