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Redaktørens hjørne – Odd-Arne Madsen 

Hei! 

Da er et nytt år godt i gang for oss alle. Første kvartal er 

plutselig over og påsken står for dør. 

Da er det fint og slappe av og få en trivelig høytid med famille 

og venner i forhåpentlig et godt påskevær. 

Normalt pleier jeg og min familie være på hytta, dette året skal vi besøke min 

yngste i Arnhem, Nederland.   

Noen av dere vil sikkert bruke høytiden til å slappe og pjaskje litt med vår 

kjære hobby. 

Også i dette nummeret av Filateli-Nytt er det mange gode artikler, håper dere 

vil kose dere med bladet nå  

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 året. 

Trenger ikke være de store artikler, en liten observasjon dere har gjort på 

eller om et frimerke, postkort eller brev. 

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. 

Vil med dette ønske dere alle en riktig god påske. 

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

Gode medlem  

Godt nyttår og velkommen til et nytt samlerår 2023. 

 

Årets årsmøte er avholdt og årsmelding, regnskap og valg er vel 

gjennomført.  

Styret takker for årsmøtets tillit. 

Årsmøtet vedtok noen mindre lovjusteringer for valg av styret. Styrets 

medlemmer velges for to år av gangen, men styreleder, 

varamedlemmer og andre tillitsvalgte velges for ett år av gangen.   

Klubben sliter litt med å rekruttere nye medlemmer til styret, og det er 

derfor gledelig at vi har fått inn noen nye navn på styrelista. 

Velkommen til dere som er nye, takk til dere som går ut etter mange 

års innsats og takk til valgkomiteen som har gjort jobben med å sette 

sammen det nye styret. 

Årsmeldinga som du leser i sin helhet et annet sted i bladet, forteller 

om ulike aktiviteter på klubbmøta, men har du forslag til noe annet 

innhold på klubbkvelden så hører vi gjerne fra deg.  

Styret legger opp til møter med en felles avdeling med informasjon, 

foredrag, framvisning av samlinger/deler av samlinger, gratislotteri og 

kanskje noen auksjoner underveis. Rundt bordet skjer naturligvis den 

gode samtalen og her kan du selv lufte synspunkt og meninger.  

Økonomien i klubben er tilfredsstillende. Auksjonene etter arven fra 

Helge Volsdal har gitt oss et pent tilskudd og sammen med 

medlemskontingent, provisjon fra storauksjonene, tilskudd fra 

tippemidler og en liten momskompensasjon så gir dette klubben en 

trygg basis. Drifta kan også karakterisere som sunnmørsk nøkternhet, 

så da bør alt ligge til rette for mange, økonomisk sett, trygge år 

framover.  
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Medlemstallet i klubben har vært relativt stabilt gjennom flere år med 

svingninger på noen få pluss og minus. I skrivende stund er 

medlemstallet 48 som er en nedgang på to fra 2022. 

I dette ligger det imidlertid ikke at styret skal lene seg veltilfreds 

tilbake, men heller prøve å stimulere til vedlikehold av medlemstallet 

og gjerne ny vekst.  

Jeg ser at i andre typer foreninger så er medlemsutviklingen også 

fokusert. Utfordringen beskrives som like så mye å holde på innmeldte 

medlemmer som å skaffe nye. Dette kan jo være noe å «ha i 

bakhodet» for oss også.  

Men et medlemstall på rundet 50 betalende A – medlemmer synes jeg 

er absolutt en grunn til å heie flagget for. I tillegg så har vi også noen B 

– medlemmer og noen medlemmer i Postkortklubben. 

Så takk til dere alle som står i og rundt klubben som medlemmer.   

Skal vi besøke våre naboklubber? 

Det er aktive samlermiljø og samlerklubber både i Ørsta/Volda (Søre 

Sunnmøre samlarklubb) og i Molde. 

Er det noen som føler for at vi skal gå sammen og besøke en av 

naboklubbene på en av deres klubbkvelder? 

Jeg har tidligere selv tatt turen til begge klubbene, og jeg vet at du 

møter både interesserte og hyggelige samlerkollegaer. 

Så la meg høre fra deg om du ønsker et initiativ til ei felles reise til 

Molde og/eller Ørsta/Volda. 

Samler du postkort eller kanskje du «bare» synes det er hyggelig å se 

på gamle postkort? 

Du er uansett velkommen til postkortmøta som klubben arrangerer 

fire onsdager i året. Postkortklubben er ei underavdeling til 

filatelistklubben så alle av klubbens medlemmer er velkommen til å 

være med på Postkortkubbens møter.  

Så det er bare å hive seg på for den som vil være med. 
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Hvilke land eller tema samler du på? 

Etter salget av Helge Volsdals mange og store samlinger, så er mitt 

inntrykk at i sum dekker samleområda til klubbens medlemmer 

omtrent alle (kanskje absolutt alle?) land i verden. 

En av våre (nesten) generalsamlere sa at han samler alle land der han 

forstår skrifttegna på frimerka. Han ekskluderer da noen land 

(eksempelvis Kina og Japan?) med for han utilgjengelig skrifttegn og 

språk.   

Kanskje du har lyst til å fortelle om ett eller flere av dine 

samleområder? 

Da hører vi fra deg. 

Velkommen til klubbmøter i 2023  

Arve Hoel 

 

 

Nytt fra bytteleder – Stig Gjerset 

Utvalgshefter.  

Vår nye bytteleder Stig Gjerset etterlyser utvalgshefter fra medlemmene.  

Har du dubletter som du vil kvitte deg med? 

Hvorfor ikke prøve å sette de opp i et utvalgshefte? 

Ta kontakt med Stig på mail: 

stig.lfc@gmail.com om du vil vurdere å sette 

opp utvalgshefter(r). 

Mvh 

Arve 

 

mailto:stig.lfc@gmail.com
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Årsmelding for 2022 fra styret i  
Aalesund Filatelistklubb. 
Ordinært årsmøte for 2022 ble avholdt 18.januar 2023.  
 

Styret i Aalesund Filatelistklubb har i 2022 bestått av leder Arve Hoel, 

nestleder Ståle Furnes, sekretær Patrick Young, kasserer Odd Krüger og 

bytteleder Leif – Otto Engelberg. Varamedlem Terje Waksvik og Ole 

Grebstad, nettredaktør Odd Krüger og redaktør av Filateli-Nytt, Odd-Arne 

Madsen, har også hatt møterett på styremøta.  

Klubbens revisor har vært Kåre Flatmark 

Klubbens øvrige tillitsposter har vært besatt av: Auksjonskomiteens leder 

Helge Steffensen, Postkortklubbens ledergruppe Arve Hoel, Lars Muribø, 

Ingolf Eriksen og Aage Halkjelsvik. 

Klubbens valgkomite har bestått av Agnar Aase og Kåre Flatmark.  

Kim Henriksen er ansvarlig for klubbens Facebookside. 

Styret har hatt 5 styremøter. På styremøta har vi hatt til drøfting og vedtak 

saker om justeringer og endringer av klubbens lover og om ordinær 

klubbdrift.   

I 2022 har vi hatt 18 ordinære klubbmøter fra 12.januar til 7. desember. 

 På klubbmøta har det vært programinnslag med informasjon, gratislotteri, 

foredrag og framvisning av samlinger/deler av samlinger. Det har vært 

avholdt mindre klubbauksjoner på klubbmøta da klubben fortsatt har hatt 

god tilgang på auksjonsmateriale gjennom arven etter vårt avdøde medlem 

Helge Volsdal.   

Klubben har i 2022 hatt 2 offentlige auksjoner. 

Klubben hadde fram til utgangen av 2022 50 hovedmedlemmer, 4 B- 

medlemmer, 1 eksternt medlem i Postkortkkubben og ingen 

juniormedlemmer.  

Årsmeldinga for 2021viser 48 A-medlemmer, 7 B- medlemmer og 5 eksterne 

medlemmer i Postkortklubben. Det betyr en endring på +2 A-medlemmer fra 

2021 til 2022. 



7 
 

 

Klubben har i 2022 avholdt 18 ordinære medlemsmøter. En gjennomgang av 

møteprotokollen for 2022 viser at det er signert inn 17 møter og at 

frammøtet i gjennomsnitt har vært 13 medlemmer med høyeste antall 

frammøtte på 18 og minst antall frammøtte på 9.   

Antall frammøtte viser fortsatt en reduksjon sammenlignet med året før 

koronanedstengingen i 2021.  

Klubben avholdt ekstraordinært årsmøte iflg. klubbens vedtekter onsdag 7. 

desember 2022 og vedtok kontingent for 2023. Kontingentsatsene for 2023 

ble uforandret fra 2022 og derved er kontingentene fortsatt satt til kr.500 for 

A-medlem, kr. 150 for B- medlem, kr.150 for medlem i Postkortklubben. 

Postkortklubben har hatt ett møte i 2022. Ett møte ble avlyst. 

Postkortklubben har i 2022 ikke hatt et formelt styre, men har vært ledet av 

et arbeidsutvalg bestående av Lars Muribø, Aage Halkjelsvik, Ingolf Eriksen og 

Arve Hoel. Postkortklubben har ikke avholdt årsmøte i 2022 og 

arbeidsutvalget fortsetter også i 2023. 

Klubben har i 2022 hatt en ekstern aktivitet på Vestnes sammen med Molde 

filatelistklubb.   Klubbens hjemmeside har lagt ut Filateli-Nytt og har også 

hatt informasjon om møtedager og program. Klubbens møteliste og utgavene 

av Filateli-Nytt har også vært sendt til Forbundets hjemmeside og klubbens 

møteliste er også lagt ut på forbundets Facebookside. 

Klubbens interne og eksterne informasjonskanaler har vært oppe som faste 

poster på flere styremøter. Hjemmesida er laget og vedlikeholdt av Odd 

Krüger. Telling viser at klubbens hjemmeside har hatt 1050 besøk i 2022. 

Hjemmesida har flest besøkstreff når Filateli – Nytt og hovedauksjonene 

legges ut på hjemmesida.   

Både hjemmesida og Filateli - Nytt er begge viktige kanaler for klubbens 

interne og eksterne informasjon 

 

Det har i 2022 vært framlagt med mulighet for hjemlån 11 utvalgshefter fra 

to eksterne innsendere. Utvalgshefta har i 2022 vært administrert av 

bytteleder Leif – Otto Engelberg.  
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Klubbens bibliotek har blitt ivaretatt av nestleder Ståle Furnes. Kataloger og 

håndbøker er supplert i løpet av året, og klubbens materiell har også i 2022 

blitt ryddet og vedlikeholdt. 

Klubbens samling med frimerker og brev stempla Ålesund er tatt vare på av 

Ståle Furnes. I 2022 har Ålesundsamlinga ikke fått tilført noen nye objekt. 
 

Klubbens medlemsblad Filateli – Nytt er utgitt med fire nummer. Odd – Arne 

Madsen har hatt redaktøransvaret for Filateli-Nytt og redaksjonskomiteen 

har bestått av Agnar Aase og Kåre Flatmark. Den digitale utgivelsen synes å 

ha funnet ei god form. 

 Årets regnskap viser en egenkapital på kr.160.254. 

Oppsummert har klubben også i 2022 hatt en god aktivitet og er drevet med 

en trygg økonomisk styring.  

Viser til regnskap og melding fra kasserer. 

Ålesund 18.01.23 

For styret Arve Hoel, styreleder  

 

 
 

Til alle postkortsamlere i klubben 

Postkortkubben har møte på klubblokalet på IOGT onsdag 22.3 kl. 19.00. 

Lokalet er åpent fra 18.30. 

Lars Muribø møter med deler av sitt varelager, og Lars ser gjerne at du tar 

kontakt om du har spesielle ønsker. 

Det blir også møte i Postkortkubben onsdag 3.mai og et møte i Valldal søndag 

4.juni. Jeg sender ut melding om disse møta senere. 

Vel møtt til et hyggelig postkort-treff onsdag 22.mars. 

Mvh Arve  
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Aalesund Filatelistklubb 

Referat fra årsmøte onsdag 18.januar 2023 (for 2022)  

Tilstede:18 medlemmer 

Arve ønsket velkommen kl 1900 Innledningsvis ble det orientert om 

medlemmer som nå er strøket fra medlemslistene pga manglende betaling av 

kontingent. 

Jens Petter nevnte hilsen fra sin HC venn som han har sendt uvaskede 

frimerker til i mange år. JPG hadde med julehilsen fra Børre: som var et 

kunstverk komponert av vaskete opplimte frimerker: Flott. 

Deretter åpnet Arve Årsmøtet:  

1) Som møteleder ble valgt Agnar Aase. 

     Som referent ble valgt Patrick Young. 
 

2) Innkalling var utsendt pr epost 15.12.2022 fra leder, og ble godkjent. 

 

3) Til å underskrive referat/protokoll ble valgt Agnar Aase Oddvar Jan 

Melsæter 

 

4) Det ble presentert årsmeldinger, opplest av møteleder: 

    4.1 Styrets årsmelding. 

    4.2 Årsmelding for bytteleder: Melding er inntatt i 4.1. foran. 

    4.3 Rapport fra auksjonskomiteen. 

    4.4 Redaktør var ikke til stede, men han høstet ros for bladets årgang. 

    4.5 Melding fra bibliotekar v/Ståle Furnes er inntatt i 4.1 foran. 

    4.6 Melding fra postkortklubben som er uten formelt styre, men ledes av et   

arbeidsutvalg, er inntatt i 4.1 foran. 
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5) Regnskap og revisors beretning. 

Regnskap pr 31.12.2022 ble presentert av Odd Arne Krüger. Klubben har 

enda ikke mottatt regning fra den ene avisa hvor fellesmøtet på Vestnes ble 

annonsert av vår klubb sammen med Moldeklubben.                 

Revisors beretning ble presentert av Helge Steffensen. NB Odd reviderer 

auksjonsregnskapet og Helge S. reviderer hovedregnskapet. 

 

6) Kontingent ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte i desember 2022: 

           A-medlem   kr 500,- 

           B-medlem   kr 150,- 

           Junior         kr     0,- 

           Postkortklubbmedlem alene kr 150,- 

 

7) Innkomne forslag: 

Justering av klubbens lover ble presentert av Patrick Young på vegne av P.Y 

og Oddvar Jan   Melsæter som har arbeidet med saken. 

Det ble en del innlegg om hvor klubbens aktiva skal havne ved evt opphør av 

klubben. 

Per Bertil Lund hadde også en del forslag til mindre endringer.   

Årsmøtet vedtok at nytt forslag til §12 legges frem av styret på årsmøtet i 

januar 2024.  
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8) Valg 

 Valgkomiteens forslag ble presentert. Resultat av valg: 

 Leder Arve Hoel gjenvalg for 1 år 

 Nestleder/bibliotekar Ståle Furnes gjenvalg for 2 år 

 Sekretær Patrick Young gjenvalg for 1 år 

 Kasserer Odd A Krüger gjenvalg for 2 år 

 Bytteleder Stig Gjerset ny, valgt for 1 år 

 Vara 1 Ronny Guldstein ny 

 Vara 2 Ole Grebstad gjenvalg 

 Revisor Helge Steffensen gjenvalg 

          Odd Arne Krüger revisor for auksjonsvirksomheten 

 Vararevisor Kåre Flatmark gjenvalg 

 Redaktør Filateli-Nytt Odd-Arne Madsen gjenvalg 

 Redaksjonskomite Agnar Aase og Odd Arne Krüger  

 Nettsidekontakt velges av styret (er pt Odd Arne Krüger) 

 Facebookansvarlig velges av styret (er pt Kim Henriksen) 

 Auksjonsutvalg: Leder Helge Steffensen 

 Medlemmer: Patrick Young, Ole Grebstad, Ståle Furnes og Terje 

Waksvik 

Som valgkomite ble dessuten gjenvalgt Agnar Aase og Kåre Flatmark. 

Deretter var det vanlig klubbmøte med bløtkake, twist, brus og sjokolade + 

gratislotteri 

Ref 30.01.2023 v/PY        
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Et ark fra min cinderellaperm -1 

USA har gitt ut avgiftsmerker for mange typer avgifter, og felles med 

Norge og mange andre land så belegges ulike dokument, tjenester og 

forbruksvarer med en avgift som kvitteres ut md et avgiftsmerke.  

Noen ganger er det vanskelig å finne kataloger som registrerer de ulike 

avgiftsmerka, men for de som samler avgiftsmerker fra USA så gir 

Scott-katalogen ei god oversikt over det som er gitt ut.   

Fra min vesle samling avgiftsmerker fra USA viser jeg et ark med tre 

avgiftsmerker som er gitt ut i perioden 1862 – 1871.  

Scott-katalogen nummererer disse tre merka med R(evenue) 52, 53 og 

69. 

USAs første president, Georg Washington (president 1789 – 1797), er 

avbilda på disse tre merka slik han er avbilda på de 150 første 

avgiftsmerka. 

Det er utgitt til sammen 734 ulike avgiftsmerker med pålydenede fra 

1cent til 500 dollar. Avgiftsmerka i USA ble brukt helt fram til 1967, så 

historia strekker seg over 100 år for bruk av slike merker i USA. 

En så lang brukstid tilsier ikke bare mange ulike utgaver, men også 

ulike papirtyper, makuleringer, fargevarianter, taggevariasjoner og 

ulike dokument merka er brukt på. Du kan derfor lage ei ganske 

omfattende samling av disse 734 merka. 

På arket jeg viser her, ser du at merka er makulert med rundstempel 

og blekk-kryss. Du finner også ganske fort merker som er makulert 

med dato, årstall og/eller signatur påført med penn (ganske så likt som 

for norske avgiftsmerker).  

To av merka er også i tillegg makulert med store hull, og dette ser vi 

igjen som makuleringsform både på sedler og aksjebrev.  
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Avgiftsmerker og cinderellla av alle slag er merker som samleren ofte 

legger til side da det er vanskelig å finne kataloger som forteller hva 

det er. 

Men for USA så er Scott – katalogen til god hjelp. 

Arve Hoel 

arve.johan.hoel@gmail.com 
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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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Referat fra klubbmøter fra siste nummer 

Referat fra medlemsmøte onsdag 1. februar 2023  

Tilstede: 16 medlemmer. 

Leder Arve åpnet møtet og ønsket velkommen til møtet. Han 
gjennomgikk innkommet post og nevnte sirkulasjonsliste for tidsskrift 
vi får fra andre: disse går via Leif-Otto Engelberg som videresender iflg 
liste. Meld din interesse til Leif-Otto hvis du vil inn på lista for hjemlån. 

Leif-Otto hadde kommentar til referat fra Årsmøtet idet viktig 
behandling av lovene ikke er fullstendig referert. Denne referenten tar 
dette til vitende og presiserer følgende: Lovsaken har vært vurdert av 
styret. 

I arbeidet har det blitt laget et utkast med endringer. Utkastet er 
merket med rød skrift på side 1 øverst: «Forslag» og det viser alle 
forslag som gjelder §§ 10, 11 og 12. Til selve årsmøtet forelå dette 
renskrevet til vedtak og datert på side 1: 18.1.2023 som ny sist endret 
dato. Som kjent ble ikke nytt forslag til § 12 vedtatt. Men endringer §§ 
10 og 11 ble vedtatt. Det er bestemt at utvalg bestående av Oddvar Jan 
Melsæter, Per Bertil Lund og Patrick Young som skal arbeide videre 
med § 12 og legge nytt forslag frem for Styret. 

Arve opplyste at neste NR av Filateli-Nytt kommer i midten av mars. 
Frist for annonser og stoff er 1. mars. 

Agnar Aase etterlyste stoff til bladet, alt er velkommen..... 

Arve presenterte nyvalgt bytteleder Stig Gjerset. Han har kontakt med 
Leif-Otto for å få hans ideer og inn-spill. 

Husk at også klubbens egne medlemmer kan levere hefter. Det ble 
opplyst at vi endrer regler for porto slik at klubben betaler porto begge 
veger. 
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Klubbens forsikring ble tema på styremøte 25.1. og det er bestemt at 
Odd Arne Krüger og Patrick skal se på vilkårene i forsikringen. 

Odd Arne Krüger har påtatt seg kaffeansvar inn til videre. 

Bibliotekar Ståle Furnes har fått fullmakt til å bestille nye 
kataloger/litteratur etter forslag fra medlemmer. 

Helge opplyste at der er plass til flere auksjonsobjekt til Auksjon 25.3. 
Frist er 1.3. og vi er nå oppe i 130 objekt. 

Det er avsatt 2 møtedager for postkortklubben i mellomliggende 
onsdager. 

KVELDENS HOVEDPOST VAR VED KIM HENRIKSEN:  

BRUK AV WORLD STAMP: STAMPWORLD.com 

Kim viste at han har benyttet dette i ca 3 år og at han har etablert sine 
egne mankolister i systemet. 

Han syns det er meget bra og det fungerer slik at hvis andre vil se hans 
lister, må de først spørre ham om det er OK. Og han må evt gi hen 
aksess. Dette ble illustrert av Kim via Power Point på veggskjerm      
med god hjelp fra Odd Krüger. Det var en opplevelse for referenten å 
bli tatt med på denne reisen i ny måte å samle på. Applaus til Kim som 
ønsket andre velkommen til å benytte systemet. Det er gratis å       
benytte systemet. 

 Til slutt var der gratislotteri med gevinst til 9 heldige av de 16 til stede. 

Ålesund, 5.2.2023   

Ref v/PY  
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Referat fra medlemsmøte onsdag 15. februar 2023  

Tilstede: 21 medlemmer. (Meget bra!!!) 

Leder Arve åpnet møtet og ønsket velkommen til møtet. Han 
gjennomgikk innkommet post og nevnte sirkulasjonsliste for tidsskrift 
vi får fra andre: disse går via Leif-Otto Engelberg som videresender iflg 
liste. 

Meld din interesse til Leif-Otto hvis du vil inn på lista for hjemlån. 

Arve opplyste at neste NR av Filateli-Nytt kommer i midten av mars. 
Frist for annonser og stoff er 1. mars. 

Agnar Aase etterlyste stoff til bladet, alt er velkommen.. 

Bibliotekar Ståle Furnes har fått fullmakt til å bestille nye 
kataloger/litteratur etter forslag fra medlemmer. 

Helge opplyste at der er plass til flere auksjonsobjekt til Auksjon 25.3. 
Frist er 1.3. 

KVELDENS HOVEDPOST VAR VED LEDER ARVE HOEL: SPOR I FILATELI 
OG POSTKORT ETTER INTERNERTE SKIP OG NORSKE SJØMENN 
UNDER 2. VERDENSKRIG: 

Norske skip som befant seg i franske kolonihavner i Nord- og Vest-
Afrika fra juni 1940 ble beslaglagt av det franske Vichy-regimet og 
mannskapene ble internert. 

Totalt 670 norske sjøfolk på 26 skip i havner i dagens Senegal, Marokko 
og Algerie. Der satt fangene i 2 år frem til Nord-Afrika ble befridd. (Ref 
Google)  

Arve kunne vise franske frimerker med motiv av Vichy i tillegg til 
postkort med motiv av enkelte av de beslaglagte skipene samt flere 
brev sendt fra fanger som satt inntil 2 år i fangenskap (noen rømte 
underveis). Han fortalt at flere av objektene i samlingen hadde han 
funnet tilfeldig i rotekasser og på auksjoner. Foredraget ble ledsaget 
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av gode bilder fra fremviser i taket som denne dagen snakket godt 
sammen med datamaskinen takket være hjelp fra Odd. 

Vi takker Arve for en interessant kveld. 

Til slutt var der gratislotteri med gevinst til mange av de fremmøtte og 
kaffe til forsamlingen. 

Ålesund, 21.2.2023 

Ref v/PY 

 

Referat fra medlemsmøte onsdag 1. mars 2023  
 
Tilstede: 16 medlemmer. 
 
Leder Arve åpnet møtet og ønsket velkommen til møtet. Han gjennomgikk 
innkommet post og nevnte sirkulasjonsliste for tidsskrift som vi får fra andre.  
 
Deretter fortalte han at vårt mangeårige medlem Ernst Olsson døde 
27.februar. Han skal begraves 10.mars og klubben sender en siste hilsen. 
Arve fortalte om Ernst sitt store engasjement ut over å drive frimerkebutikk 
og være medlem hos oss. 
Han var ivrig speider i 4. Ålesund tropp, han hadde motorbåt og var medlem i 
motorbåtforeningen, han var medlem i myntklubben og i Jegerforeningen. 
Han hadde stor interesse i musikk og hadde selv spilt til dans. Han ble født på 
Kvamsøya, familien flyttet til Ålesund der han først bodde i Fjellgata og 
senere i Kirkegata. Han ble 81 år gammel. 
 
Arve opplyste at neste NR av Filateli-Nytt kommer i midten av mars. Frist for 
annonser og stoff er 1. mars. 
Agnar Aase etterlyste stoff til bladet, alt er velkommen.. 
 
Bibliotekar Ståle Furnes har fått fullmakt til å bestille nye kataloger/litteratur 
etter forslag fra medlemmer. 
 
Helge opplyste at der er plass til flere auksjonsobjekt til Auksjon 25.3. Frist er 
1.3. Vi har nå 160 objekt. 
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KVELDENS HOVEDPOST VAR VED LEDER ARVE HOEL: NORSK HELPOST SOM 
ER POSTGÅTT OG OPPFRANKERT: 
 
Dette er gjerne vanlige helpostsaker, men også Tjenestepostkort, Areogram 
og privat helpost 
Foredraget ble ledsaget av gode bilder fra fremviser i taket. Senere lot han 
ringperm med objekter sirkulere i salen. 
Til slutt viste han også diverse annet kuriosa, Norwex og morsomme kort. 
 
 Vi takker igjen Arve for en interessant kveld.... 
 
Til slutt var der gratislotteri med gevinst til 10 av de fremmøtte og kaffe til 
forsamlingen. 
 
Ålesund, 13.3.2023  
Ref v/PY 

 

Referat fra medlemsmøte onsdag 15. mars 2023  

Tilstede: 11 medlemmer. 

Nestleder Ståle Furnes åpnet møtet og ønsket velkommen. Han minnet om 
vårt medlem Harald Røvik som ble begravd 14. mars. Det meste av hans 
frimerkesamlerier er levert til vår klubb for bearbeiding og vurdering. 
Klubben har på nytt leid eget rom og klubbens sprekeste medlemmer har 
plassert 33 kasser på loftet for videre bearbeiding v/styret og auksjons 
komiteen. Arbeidet videre blir etter påske. 

Ståle opplyste at neste NR av Filateli-Nytt kommer i mars.  

Det ble bestemt at det ikke skulle være gratislotteri på dagens møte. I leders 
fravær var man redd for å forsyne seg av annet enn det som er ment som 
fremtidige gevinster. 

Odd Arve hadde meldt forfall. Likevel fikk vi kaffe og vi fikk datasystemet til å 
fungere slik at vi kunne glede oss videre med: 
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KVELDENS HOVEDPOST BYTTELEDER STIG GJERSETH SOM FORTALTE OM 
SIN FRIMERKESAMLING FRA GUTTEDAGER TIL I DAG: 

Dette var rikt illustrert med bilder på skjerm. Første bilde viste den 
Frimerkealbumen fra Cappelen med globus på omslaget - vi har vel alle en 
slik? Eller har hatt en slik. Referenten husker at en slik album ble solgt en       
gang på en av våre klubbauksjoner – og at kjøper var ett av våre medlemmer 
som er mest kjent for å samle klassiske merker. Etter auksjonen gratulerte jeg 
ham med tilslaget og lurte på om han skulle begynne på noe nytt.....Da svarte 
han meg «at han bare måtte ha den» og at det han var ute etter var selve 
skruene i ryggen på albumet. 

Stig fortalte videre at det var stor stas da han ble eier av den store 
postjubileumsserien. Senere ble det hjemstedssamling spesielt gamle Haram 
med Gamlemshaug, Gjerset og Vestrefjorden osv. 

Dessuten Grønland, Færøyane, Island, Sverige og Finland til år 2000. 

England, Tyskland, Portugal, Tsjekkoslovakia, Britiske kolonier, Gammel-
Tyskland og Zoner, utvidet med spesialsamling Kølnerdomen. Han fortalte at 
en del står i album, men han viste at han har rikholdig utvalg av godt 
merkede/systematiserte innstikksbøker. Når lysbildeseansen var fullført 
sendte Stig rundt et par samlinger i innstikksbøker: det var ganske 
imponerende å se klassiske Victoriautgaver fra bla. Ceylon innsatt med 
referanse til nr fra Stanley Gibbons katalog. 

Stor takk til Stig for godt forberedt hovedpost.    

Ålesund, 19.3.2023 

Ref v/PY 
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Aalesund Filatelistklubb 

Referat fra styremøte onsdag 25.januar 2023  
kl. 19.00 – 21.00 i klubblokalet (styremøte 1/2023)  
Tilstede: Arve J. Hoel, Ståle Furnes, Stig Gjerset, Ole Grebstad, Odd 

Arne Krüger og Patrick Young.  

Forfall meldt fra Ronny Guldstein og Redaktør Odd-Arne Madsen. 

Innkalling var utsendt fra leder Arve 22.januar, inkl. liste over 

møtedatoer (uten program)  

Saksnr under refereres som leders saksnr i innkallingen:  

Sak 1/23 Klubbens forsikringer ble tema på årsmøtet. Vedtak: Odd 

Arne Krüger og Patrick ser på vilkårene mm og presenterer svar på 

neste styremøte. 

Sak 2/23 Lovenes §12: Det var forslag om at Per Bertil Lund, Kåre 

Flatmark og Ole Grebstad ser på endring til neste styremøte. Ikke alle 

hadde tid. 

Vedtak: Per Bertil Lund, Odd Arne Krüger og Patrick Young ser på mulig 

endring til styremøte 9.august.                  

Sak 3/23 Kaffekoking: Odd Arne Krüger påtok seg ansvar frem til 

sommeren. 

Sak 4/23 Byttehefter: Stig Gjerset tar kontakt med Leif-Otto Engelberg 

for tips og ideer. Stig gir orientering på neste styremøte. Klubbens 

postboks er nr 612 i Torghallen post i Butikk. Det ble vedtatt endring 

slik at klubben dekker porto både tur og retur. 

Sak 5/23 Kataloger/Håndbøker. Det ble vedtatt at Ståle følger opp 

behov for nyinnkjøp. Han disponerer inntil kr 5000 våren 2023. 

Nyinnkjøp refereres i klubbmøter. Det ble nevnt Stempelhåndbok for 

Møre og Romsdal, Scott katalog (Nord Amerika?) Og det ble nevnt at 

tidligere medlem Kurt H. fortsatt har kataloger (?) som tilhører 

klubben. Kanskje Ståle kan ta kontakt? 
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Sak 6/23 Om gevinster til gratislotteri. Det ble bevilget inntil kr 3000,- 

til innkjøp av egnet rekvisita som innstikkskort, hengsler etc. 

Sak 7/23 (Blank) 

Sak 8/23 Styremøte datoer: 19.april (ved behov?), 9.august, 

13.desember. 

Sak 9/23 TENTATIVT PROGRAM PÅ MØTENE: 

1.februar Kim mankolister World Stamp 

15.februar Arve om spor I filateli og postkort av internerte skip under 

2.verdenskrig 

1.mars Ole Grebstad South West Africa, Kings Head 1915-1923 

15.mars Stig om sine samlerier 

29.mars Odd Arne Krüger: nytt samleområde 

12.april Ståle om Georg VI 

26.april Kåre Flatmark 

10.mai ....åpent 

Studiekveld ikke satt opp  

Internett side v/Kim,  

Storauksjon 25.mars 

Postkortklubben 22.mars og 3.mai 

Møte søndag 4.juni i Valldal? 

  

Ref v/Patrick 5. februar 2023 
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Postkortklubben v/Ingolf Eriksen 

VESTNES KYRKJE 

Kortet denne gang var lett å velge ut. I fjor feiret Vestnes 

kyrkje sitt 150-års jubileum med mange ulike arrangement 

gjennom året: Konserter, foredrag o.l. Derfor er det naturlig 

for meg å skrive litt om kirken vår på Vestnes. 

       

Kortet er fra 1872 og viser også den gamle korskirken fra 1681. Etter en 

synfaring i 1867 fant man store råteskader, og kirken var «brøstfærdig» 

eller forfallen. Samme år ble det gjort vedtak om å rive den gamle 

korskirken og oppføre «en ny tidsmæssig trækirke». 26. okt. 1872 

vedtok hovedsoknet at kirken skulle averteres til salgs i Almuevennen, 

Aalesunds Blad og Møringen. Tre interesserte meldte seg og O. A. 

Jacobsen, Ørsta fikk tilslaget på 280 spesiedaler. Etter dagens 

pengeverdi skulle det være ca. 73000 kr ifølge Wikipedia. Kommunen 

skulle selv besørge riving og frakt til sjøen. En god del av materialene 

ble brukt til å reise garveriet i Ørsta.  

14. des. 1867 vedtok soknestyret at det skulle bygges ny kirke. 

Byggeløyve ble sendt til departementet, og i svaret sto det at det 

«behaget Hans Majestæt Kongen at gi tilladelse at opføre kirken». 
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Siste gudstjeneste i gamlekirken var søndag 25. aug. 1872. 12. sept. 

samme år ble den nye kirken innviet. Biskop Grimelund preket over 

teksten i Jesaja 56, 6-7. Soknepresten var den legendariske 

samfunnsdebattant Otto Theodor Krohg. Innvielsesdagen var forresten 

på dagen 25 år etter at Krohg ble innsatt som sokneprest i Vestnes. 

          

Altertavlen, som er malt av Elias Figenschoug, ble flyttet over fra den 

gamle kirken. Krusifikset på alteret er fra 1639. Glassmaleriene i koret 

av Peter med nøklene til himmelriket og Paulus med et tveegget sverd, 

ble anskaffet i 1905 for 150 kr!  I 1911 ble det foreslått for soknestyret 

å anskaffe 40 spyttebakker da de 50 som allerede var der var lite 

hensiktsmessige. Som en kuriositet kan også nevnes at i 1914 fikk 

fyringsansvarlig 1,- kr pr. gang. Elektrisk lys kom i 1935. 

Mange kirker fra denne tiden ser nokså like ut. Det kom av det såkalte 

«Eisenacher-regulativet» fra 1861, som standardiserte en god del av 

kirken utseende. Dette ble vedtatt av danskekongen, og da fulgte Norge 

etter. En mal ble utarbeid, og dette gjorde det enklere for arkitektene å 

tegne andre kirker. Arkitekt J. W. Nordan tegnet faktisk ca. 100 kirker i 

perioden 1859-1898. 

Kilde: Jubileumsskrift til 125-årshøgtida for Vestnes Kyrkje (1997). 
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Republikken Island, snart 80 år. 

 

    

Republikken Island blei etablert i 1944. Dette var ei viktig og gledeleg hending 

i nasjonen si nyare historie, og dei 4 frimerka over her er knytta til feiringar 

av republikken: Frimerke f.v.  nr. 417, 20 år,  nr. 467, 25 år,  nr. 654, 40 år  og 

nr. 842, 50 år. Island hadde då vore under utanlandsk herredøme heilt frå 

1262. 

Men dagen etter at tyskarane invaderte Danmark i 1940, vedtok Altinget å 

overføre kongen si fullmakt til det Islanske Ministeriet og såleis overta 

utanrikspolitikken. Med dette vedtaket braut Island sambandet med 

Danmark. 

                                           

I samsvar med Unionslova frå 1918 kunne Island "rive seg laus". Tidleg i 1944 

vedtok Altinget å oppheve Unionslova og i mars same året var republikken 

Island på plass. Viser til frimerket, nr. 311, over her med bilde av Altinget. I 

mai 1944 blei det gjennomført folkeavstemming om sjølvstende for Island. 

Det fekk stort fleirtal, 95%.  
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17. juni 1944 gjekk republikken Island sitt flagg til topps på ϸingvellir, 133 år 

etter at største forkjemparen for Island sitt sjølvstende, Jon Sigurđsson, blei 

fødd (viser til frimerket over her,nr. 268, med bilde av Sigurđsson). Det var 

difor ganske så naturleg at han kom med på frimerket som markerte 

republikken. Sigurđsson var leiar for gruppa som kjempa for sjølvstende på 

1800-talet. Han var ekspert på islandske ættesoger og islandsk historie. 

Riktig nok budde han i København. Men i neste 30 år drog han til Island for å 

leie møta i Altinget som då var rådgjevande organ for den danske kongen og 

regjeringa. Sigurđsson fekk slik respekt hos denne regjeringa at han fekk lov å 

ordne opp i og vedta mange islandske innanrikssaker. 

Det må nemnast at Island sin nasjonaldag,17.juni, også er Jon Sigurđsson sin 

fødselsdag. Han er avbilda på den islandske 500- kronesetelen. Han er heidra 

på mange frimerke: 100 årsdagen for hans fødsel og død, 150 årsdagen for 

hans fødsel og ved markeringa av den islandske republikken i 1944. 

I 1994 blei republikken feira med eit stort 50 års jubileum. Viser til miniarket 

under her 4 av dei viktigaste personane i desse 50 åra blir heidra med kvar 

sitt frimerke. 
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Den første presidenten var Sveinn Björnsson, personen til venstre på 

miniarket over her. Han var ein svært viktig person som gjorde at 

islendingane fekk ordna opp i mange saker i første del av det nittande 

hundreåret. Han var t.d. ein banebrytande person både for inn- og 

utanrikshandel. Han hadde studert jus i København, og var på eit tidspunkt 

sakførar i Reykjavik. Björnsson hadde vore i byrådet i Reykjavik frå 1912, og 

blei også med i Altinget to år seinare.  

 

    

Då han blei president, hadde han vore ambassadør i 20 år. Ei person med ei 

utruleg flott karriere! Han flytta inn i på den noverande presidentbustaden, 

Bessastađir. 

I utgangspunktet blei han valt til president for eitt år, men blei innsett vidare 

utan val. Dette embetet hadde han heilt til han døde i 1952. 

Agnar Aase 

Valderøy 
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Ålesund stempel fra 36.18.0? 
 

 
 
Postverket har stått for mange stemplingsvarianter opp gjennom åra, men 
dato og årstall på dette frimerkeklippet er vel noe av det mer spesielle. En 
kan lure på hvordan det er mulig å komme slik ut på viddene med både dato 
og årstall i maskinstempelet. 36. som dato og 18.  
som månedsnummer - nei, det stemmer ikke med vår gregorianske kalender.  
Og altså maskinstempel fra år null - et år som angivelig ikke eksisterte? 
 
Dessuten: Hvor lang tid det kan det ha gått før en postfunksjonær oppdaga 
fadesen. (Eller var det kanskje en filatelist i Ålesund som 
klaga?) Har noen av klubbens medlemmer (eller andre) noe tilsvarende i sine 
samlinger? 
 

Egil Røssaak 
 

 

Alle medlemmene i filatelistklubben er automatisk medlem i Postkortklubben 

som er ei undergruppe til filatelistklubben. 

Samler du postkort eller kanskje du bare har lyst til å «lukte» på miljøet, så er 

du hjertelig velkommen. 

Vel møtt til møter i Postkortklubben. 

Arve Hoel
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"En siste hilsen fra Aalesund Filatelistklubb"  

Harald Emil Røvik (født 1944) døde 2.mars. 2023 

Han har vært plaget av lengre tids sykdom og var 

den siste tida på sykeheimen i Brattvåg. 

 

"En siste hilsen fra Aalesund Filatelistklubb"  

går til Ernst Olsson som døde 27. februar 2023 

etter et kort opphold på sykehuset. 

Ernst har vært mangeårig medlem i klubben og 

drevet Daaehjørnet i mange år frem til han 

avviklet det i 2017. 
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ETIOPIA 
Mitt nye samleområde (1) 

 

 
 

I 2016 fekk eg anledning til å besøke Etiopia. Det var ein svært 

interessant tur der eg fekk sett ulike delar av landet. Både storby og 

landsbygd.Før eg reiste må eg berre innrømme at eg visste  fint lite om 

Etiopia. Eg er så gammal at eg hugsar keisar Haile Selassie, og eg kjente 

til dei gode løparane frå Etiopia. I mi tid på barneskulen var det å lære 

seg hovudstadar ein viktig lærdom, så hovudstaden Adis Abeba hadde 

eg kontroll på.. Sidan eg har samla frimerke i mange år, byrja eg å 

fundere litt på korleis Etiopia kunne vere filatelistisk. 

 

 
Keisar Haile Selassie 

 

Eg visste ingenting om etiopiske frimerke. Etter kvart skaffa eg meg 

Michel- katalogen Nordafrika 2016/17, der Etiopia var med. Eg 

studerte katalogen og fann at utgivelsane av frimerke var omtrent på 

linje med Norge. Etter sitt første frimerke i 1894, hadde Etiopia utgitt 
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1952 merke ved utgangen av 2015. For Norge sin del kom nummer 

1924 på same tidspunkt. Rett nok har vi fordelt utgivelsane over nokre 

fleire år, sidan vårt første som kjent kom i 1855. Uansett såg ikkje 

Etiopia ut til å vere nokon «versting» når det gjaldt utgivelser, når 

Norge har vel 5 mill innbyggarar og Etiopia vel 105 mill. Så det verka 

overkomleg sånn sett å starte ei samling. Kva med prisane for Etiopiske 

frimerke ? Her viste katalogen at det  ikkje var nødvendig å ruinere alle 

budsjett for å skaffe seg ei samling .  

 

  
 

Den første serien på sju merke utgitt i 1894.Fire merke som viser keisar 

Menelik II og tre merke som viser ein løvefigur (Løven av Juda).Løven 

av Juda var også eit namn som vart brukt om keisaren, og var emblem i 

flagget under keisartida. Frimerka hadde pålydande frå ¼ til 16 

guarches 

 

Michel-katalogen bruker 1894 som utgivelsesår, men utan noko 

nærare dato. I si bok om etiopisk posthistorie angir Skialcy 27.august 

1895 som første ugivelsesdag. Frimerka vart trykt i Frankrike i perioden 

juni-august 1894, og vart sendt frå Frankrike i slutten av 1894. Dei 

ankom først Djibouti, og så Harar i Etiopia 26.august 1895. 

 

Dei første merka kunne berre brukast på lokal post og post til Djibouti. 

Post til utlandet måtte i tillegg vere frankert med merke frå eit land 

godkjent av Verdenspostforeninga (UPU).UPU vart stifta 9.oktober 

1874.UPU ville ikkje godta at verdien på frimerka berre var angitt med 

amhariske tegn. Verdien måtte vere angitt slik at den var forståeleg for 

alle.  

 



33 
 

Løysinga vart at post til utlandet vart tilleggsfrankert med frimerke frå 

Fransk Somaliland. I praksis stort sett frimerke frå Djibouti. 

 

Konklusjonen vart at eg ville gjere eit forsøk på å bygge opp ei samling. 

Strategien var å følgje hovudnummera i katalogen fram til 1980 . Rett 

og slett krysse av i katalogen for kvart merke eg fekk tak i. Det var slik 

eg ( og sikkert mange andre ) også starta å samle Norge eller andre 

land,som born. Ikkje noko forsøk på å skaffe variantar, feiltrykk, brev, 

større einingar osv. 

 

Neste spørsmålet vart  korleis eg skaffa meg frimerke frå Etiopia. Eg 

tenkte det kunne vere fornuftig å kjøpe ei samling først, for så å  bygge 

vidare på den. Fann etter kvart ut at det var svært sjeldan det vart selt 

noko som helst av frimerke frå Etiopia på norske auksjonar. Redninga 

vart ein engelsk auksjon, der eg fekke tilslag på ei samling. Den 

omfatta i hovudsak perioden 1960-80. Det er alltid spennande å kjøpe 

ei samling du ikkje har sett gjennom på førehand. Ofte finn du 

frimerkeseriar som ikkje er komplette, og kvaliteten kan variere ein 

del. Sånn var det her også. Plukka ut det eg meinte kunne brukast til å 

bygge vidare på. Det viste seg at det var ikkje så mykje som mangla på 

at samlinga var komplett for perioden 1960-80. Nokre seriar var i litt 

svak kvalitet, men kunne stå som «lukefyll» inntil vidare. 

 

Mitt første inntrykk etter å ha sett gjennom samlinga så langt, var at 

keisaren måtte vere ein populær person hos postvesenet i Etiopia. 

Ovanfor har eg vist eit eksemplar frå ein serie frå 1973 på ikkje mindre 

enn 18 verdiar med keisar Haile Selassie som motiv.Han var keisar i 

perioden 1930 – 1974 .Men mange andre seriar var også utgitt for å 

hedre keisaren og keisardømmet. Likevel synest eg utgivelsane viser fin 

spreiing i forhold til tema. Under viser eg tre døme på utgåver frå 

1960-åra. 
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Afrikanske dyr,  etiopiske herskarar,  statsbesøk frå sjahen av Iran 

 

Starta med å sette merka inn i ei innstikksbok, så fekk eg sjå seinare 

kva som kunne vere ein betre måte ordne samlinga på. Samlinga eg 

kjøpte hadde både postfriske, hengsla og stempla merke. Eg bestemte 

meg for at det spela inga rolle. Skulle samla det eg fekk tak i. 

 

Den første tida gjekk det sakte med å utvide samlinga. Det såg ut til at 

den perioden eg hadde starta med, var den lettaste å skaffe merke frå. 

Ofte var det dei same merka frå perioden 1960-80 som var til 

sals.Likevel var her 2-3 frimerkeserier som omtrent aldri var å finne frå 

denne perioden. Kunne ikkje sjå frå katalogen at dei skulle vere 

sjeldnare enn andre,og for ein samlar er det alltid irriterande å ha opne 

felt i samlinga si. Og det skulle ta si tid før eg fekk fylt desse tomromma 

i samlinga. Her viser eg tre døme på seriar frå 1970-åra: 

 

  
 Etiopisk provinsdrakt, etiopisk flettverk, tradisjonell seremonidrakt 
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Som samlar synest eg det er kjekt at landet viser mykje av landet sin 

kultur og natur på frimerka. Då blir det meir spennande å samle. Ikkje 

noko vondt sagt om norske skiløparar på afrikanske merke, men for 

meg blir det litt sært. 

 

Etter å ha studert Michel-katalogen vart neste mål å skaffa merka i 

perioden 1945-1960, og deretter gå vidare tilbake i tid. Etiopia lar ikkje 

frimerkepressa gå i same tempo som ein del andre afrikanske land ( i 

og for seg også nokre europeiske land ), så det var ikkje enorme 

mengder merke som måtte anskaffast. Kan t.d. nemne at i 1956 vart 

det utgitt berre ein frimerkeserie med 5 merke. 

 

Neste gong vil eg kome inn på kor det har gått med samlinga fram til i 

dag, og ta med noko meir om etiopisk posthistorie. 

 

 

Kjelder: 

Erling Johan/Kristian Aune (2022): Norske utenrikske portotakster & 

gebyrer 1875-2000  

Michelkatalogen Nordafrika 2016/2017 

Roberto Scialky : Ethiopia 1867 – 1936 History, stamps and postal 

history, Vaccardi 1999 

www.stampworldhistory.com 

wikipedia.org 

lllustrasjonar frå eiga samling 

 

Nils Terje Skylstad 

 

 

 
 

 

http://www.stampworldhistory.com/
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Ålesund - by i 175 år 
2023 er et jubileumsår for byen Ålesund. Men vi kan også markere at det er 

125 år siden byen fikk sitt byvåpen og sin bysang. Selv om det er laget mange 

flotte sanger til Ålesund så holder «Unge skudd» sin plass som «bysangen». 

Det ble gjort forsøk på å lage ny bysang og nytt byvåpen for byen i 

forbindelse med sammenslåing med noen nabokommuner for 4 år siden, 

Dette mislyktes og bra var det. 

Vi vil her vise noen postkort og andre samleobjekt som har forbindelse med 

forskjellige jubileumsfeiringer.  

Molde og Kristiansund (også kalt Lille Fosen) fikk sine privilegier og ble 

kjøpsteder fra 29. juni 1742. (En tidligere betegnelse for en by.) Det var 

sikkert mange sunnmøringer 

som ønsket en kjøpstad, eller 

i hvert fall et ladested (en 

kjøpstad med begrensede 

rettigheter) i fogderiet. Det 

var sorenskriver Johan Lausen 

Bull som i 1793 sendte sendte 

inn et andragende herom. 

Han pekte på at Sunnmøre på 

grunn av sin beliggenhet og 

sine produkter er et av de 

mest betydningsfulle 

fogderier ved kysten.       

                            

Etter å ha vært ladested fra 1793 og 
med utvidede rettigheter i 1824, 

vedtok Stortinget 21. mars 1848 at 
Ålesund skulle være kjøpstad. 

Kong Oscar I antok og bekreftet 
vedtaket som Lov den 13. april 

1848. 
Det ble dermed byens fødselsdag». 
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Det kom protester fra Trondhjem, Kristiansund, Molde og Bergen. 

Allernådigst ble det innvilget at Ålesund skulle få være et ladested, men med 

innskrenkede rettigheter. 

Ved kongelig resolusjon, datert Friederichsberg slot den 11. september 1793. 

 

Kampen om kjøpstadsrettigheter fortsatte. I 1818 satte regjeringen frem 

forslag om kjøpstadsrettigheter for Ålesund.og påpeker at fogderiet leverer 

en større mengde produkter til eksport enn noe annet distrikt i det 

vestenfjeldske. En stortingskomite skulle gi innstilling om den kgl. 

proposisjonen. Det ble en mobilisering av motstanderne, spesielt fra Bergen. 

Med en begrunnelse bl.a. om at Molde og Kristiansund ville bli fornærmet 

ved et slikt vedtak. Resultatet ble at forslaget ble nedstemt.  

 

Regjeringen ga seg ikke. I 1821 ble det fremmet et nytt forslag om 

kjøpstadsrettigheter. En oppnevnt komite besto bl.a. av prost Buschmann 

(sokneprest i Ulstein i 20 år). Han «bekjæmpet propositionen med en iver 

som var en bedre sak værdig» (Bugges historie). Han sier bl.a. om den 

påtenkte by «hvis sjøboder er så forfaldne at de for det meste må 

gjenopføres fra grunden av, og som ligger i et så skogløst fogderi at både 

menneskers og dyrs sundhet lider ved slette huse». Det var håpløst også 

denne gang. Istedet fikk Ålesund fulle ladestedsrettigheter i 1824. 

 Kampen om bystatus fortsatte frem til 1848. Da ble endelig Ålesund by. 

«Efterat Aalesund ved Lov af 13de April 1848 var blevet ophøiet til Kjøbstad, 

begyndte en ny Æra, en Udviklings- og Fremskridtstid for Stedet, hvilket 

straks gav sig tilkjende ved mere pulseret Liv og Virksomhed i de fleste 

Retninger.», uttalt av Joak. Anderssen (1829-1909)  

ordfører 1858-60, og 1882. 
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Kristofer Randers (1851-1917) f. i Aremark, Østfold. Hans far var lege og ble i 1859 utnevnt til 

distriktslege for Nordre Sunnmøre. Kristofer Randers vokste opp i Ålesund og fullførte 

latinskolen her. Han avla juridisk embedseksamen og arbeidet i statsforvaltningen. 

Randers var kjent for sin diktning og som fjellvandrer. Han satte stor pris på den sunnmørske 

fjellverden og er best kjent som forfatter av Søndmøre Reisehaandbok, og ikke minst her i 

byen som forfatter til vår bysang. 
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Også et samleverdig objekt er denne trykksaken fra 1898. 

1. vers av bysangen slik den ble skrevet til Ålesunds 50 års jubileum i 1898. 

«Yngste» skudd er endret til «Unge» og ellers oppgradert til dagens 

rettskrivning. 

Melodien til sangen som brukes i dag er komponert av 
Herman Julius Haagensen (1882-1937). 

Haagensen var fotograf av yrke, men også kjent som orkester- og kordirigent i mange år. 

 

En annen stor begivenhet ved byens 50 års jubileum var innføring av 

byvåpen. Det var laget av Andreas Bloch (1860-1917).Han var ekspert på 

uniformer både historiske og samtidige.Han hadde gode kunnskaper i 

heraldikk og laget utkast til flere byvåpen. I tillegg var han også kunstner i 

tegning. Han illustrerte bl.a. 130 bøker. Han har også tegnet flere hundre 

postkort. 
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Ålesunds byvåpen har som hovedmotiv en båt. Modell fra en tegning av en 

såkalt «fjøringsfar» fra Hans Strøm sin «Beskrivelse over Fogderiet Søndmør» 

1762/66. Den er også kalt «Sunnmørsåttring». Det er strenge regler for et 

offisielt byvåpen. Ålesunds byvåpen ble godkjent ved kongelig resolusjon 1. 

april 1898. 

 

 

Her er to eksempler på bruk av Ålesunds byvåpen på postkort. 

Begge disse kortene ble utgitt rundt århundreskiftet 1800/1900. 

Byvåpenet har ikke vært brukt så meget på postkort. Det finnes en del eksempler på bruk som 

ikke er i samsvar med reglene. Ålesund bystyre har fastsatt regler for slik bruk. 
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75 års jubileet i 1923 ble feiret ved bl.a.arrangement på Utstillingsplassen. 

Der var ikke kommet opp bebyggelse i skråningen mot Grensegata, også kalt 

Rekdalsmarka. Der var bygd opp en tribune litt over der det var en 

bensinstasjon i mange år. 

(Fotograf Sivert Sefland) 

Til venstre ser vi litt av Øvre Utstillingsplass, også kalt Stallane. Brukt til staller 

for dyr som var med på Landbruksutstillinger som var holdt i dette området. 

Området var tidligere kalt Grisegjerdet, sannsynligvis fordi området var brukt 

til å ha griser på beite. 

Det andre postkortet viser Jubileumsregattaen på Valderhaugfjorden, hvor 

det deltok over 100 båter.(Fotograf Sponland)  
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Ved 100 års jubileet i 1948 ble det gitt ut en serie tegninger på postkort av 

Ole Fagermo. Det var minst fire forskjellige, kanskje flere. 

Her tar vi også med et postkort fra ca. 1950/60-åra som har med byvåpenet i 

tilsynelatende riktig utførelse  Utg. Olav Lystad, Ørsta. Bruk av byvåpenet må 

godkjennes av Ålesund kommune. 

                               

    

Brevmerker i forbindelse med byjubileum har vi registrert i 1948 og 1973. Det 

finnes flere utenom jubileene, også frimerker. 

Så er det bare å gå på jakt etter lokale samleverdige objekt. Det finnes mye 

av slikt. Lokale samlinger til egen glede trenger ingen regler. De lager vi selv. 

Lykke til. 

Oddvar Jan Melsæter
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Et kort med Røde Kors julemerke fra 1995 og NK 1243. 

        

Avbilda ser du et 10 - kroners kort fra en dublettkasse.  

Et kort stempla 11.12.1995 fra et avsendersted som ikke kan 

identifiseres på grunn av det uklare stempelavtrykket. 

Korrekt porto kr. 3.50 (var A-post fra 1993 til 1997) frankert med et 

merke fra heftet Posten 350 år I utgitt i 1995. 

Julemerkesamleren la kortet i bunken «mulig kjøp» da jeg bladde 

gjennom kassa. 

Fra Finn Aunes og Vemund Ljødals katalog «Norske julemerker 1906 – 

2006» utgitt i 2010 visste jeg at julemerket fra Røde Kors i 1995 hadde 

gjennomstikking både på to og tre sider eller tagging helt rundt. Så her 

er det flere variasjoner.  

Sjansen var vel til stede for at jeg manglet merket på kort/brev med 

gjennomstikking på tre sider og en side rettskåret slik det er på dette 

kortet? 

Så derfor legges det over til bunken «skal kjøpe». 
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Et helt ordinært kort uten de store hurrarop siden det var lagt i kassa 

til minstepris.  

Men vent litt: Ikke helt ordinært? 

 For kortet er frankert med NK 1243 uten Svalbardmerke. 

Norgeskatalogen forteller at NK 1243 finnes i to typer: Med og uten 

Svalbardmerke.  

Type 1 med Svalbardmerke er trykt i 980.000 eksemplar, og type 2 

uten Svalbardmerke er trykt i 350.000 eksemplar. 

Ingen stor sjeldenhet, men kort/brev med type 2 er nok ikke så vanlig 

som kort/brev med type 1.  

Vel heime ser jeg at jeg mangler et kort med Røde Kors julemerke fra 

1995 med gjennomstikking på tre sider frankert med NK 1243 type 2. 

Så derfor ble det et helt greit objekt både for julemerkesamleren og 

Norges-samleren. 

Arve Hoel 

Et lite PS: 

Du ser selv i Norgeskatalgen forskjellen på NK 1243 type 1 og type 2. 

 

 

Medlems annonse 

WAR TAX eller WAR STAMP 

Har du frimerker med slike overtrykk? 

De ble gitt ut av ulike engelske kolonier under 

1. verdenskrig. 

Jeg hører fra deg om du kan bidra med noe til min samling. 

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

 

TFK-nytt  nr 3/2022     /  Troms Filatelistklubb 
     Juryens beretning for Polarfilex 2022 

     Diverse artikler i tilknytning til opphør av Tromsø postkontor 

     Varianter på 2 kr Olav V  1959 og 1969  (NK 471 og 638) 

Seilsluppen «Restauration»  nr 4/2022    /  Karmøy Frimerkeklubb 

Nordisk Filateli  nr 5 / 2022 
     De första frimärkena från USA 

     Finland 1860.  De senaste rönen om den serpentintandade utgåvan. 

Samling om Postkortet  nr 90   Desember 2022   /   Postkortsamlere i 

Vest 
     Bunader frå Gudbrandsdalen på postkort 

     Tidlige fotografiske kort 

Motiv-Samleren  Nr 3/22 (101)  Desember 2022 
     Baden-Powell sitt militære liv. 

NFF-VARIANTEN   Nr 4   Desember 2022   46. årgang  / Nordenfjeldske 

Filatelistforening 

 

NFF-VARIANTEN   Nr 1  Mars 2023 2023   47- årgang  / Nordenfjeldske 

Filatelistforening 

Å samle på frimerker fra «Tyskland» - kan være så mangt (Gammel-tyske 

stater) 

Vårens storauksjon – 13.04.2023 (liste) 
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Nordisk FILATELI   Nr 1 / 2023 

     Livsstil 

     Inflation og dess postala inverkan 

     Åländskt frimärksår med mycket konst 

     I lyxsökarens album 

     Graderade frimärken                      (om sentrering) 

      

 L-O.E. 

leif.otto.engelberg@gmail.com  

Etter sirkulasjon oppbevarer bladet i klubbens bibliotek en periode. 

 

 

 

 

 

Filateli - Nytt 2023 
Dato for utgivelse.  

Frist levert til redaktør Dato for utsending 

1.mars 20.mars – denne utgave 

1.mai 20.mai 
1.september 20.september  

1.desember 20.desember  
 

 

 

 

 

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

 

Møtekalender for 2023 

 

Møtekalender våren 2023 

18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4,26.4, 10.5 

Vårens storauksjon: lørdag 25.3 

Årsmøte 18.1  

Møtekalender høsten 2023 

16.8, 30.8, 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12 

 

Høstens storauksjon: lørdag 21.10 

Ekstraordinært årsmøte 6.12  
(vedta kontingentsatser for 2024) 
 

Postkortklubben 

Våren 2023: 22.3, 3.5 

Høsten 2023: ikke fastsatt 

 

Vel møtt til klubbmøter.  
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Klubbens vårauksjon  

Blir lørdag 25.mars kl. 12.00. Auksjonslista 

sendes ut noen dager før auksjonen. 

Auksjonsleder Helge Steffensen sier at du 

fortsatt kan sende inn frimerker og 

postkort som du vil auksjonere bort.  

Siste frist for melding til Helge om levering er klubbmøtet onsdag 1.mars.  

Du må selv lage en liste over objekta dine og du kan selv lage til 

auksjonsomslag (du får auksjonsomslag på et klubbmøte). 

Ta kontakt med Helge på mail om du vil levere: helge.steffensen@mimer.no. 

 

 

Her er utsnitt av auksjonslisten som består av 162 objekt!

 

mailto:helge.steffensen@mimer.no
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Tillitsvalde i Filatelistklubben 2023: 

Styret: 

Leiar: 

Arve Hoel, arve.johan.hoel@gmail.com 99523174 

Nestleiar/bibliotekar: 

Ståle Furnes, staale.furnes@gmail.com 99547574 

Sekretær: 

Patrick Young, patrick@young.no 90979078 

Kasserar: 

Odd Arne Krüger, odd@micapp.com 92289448 

Byteleiar: 

Stig Gjerset, stig.lfc@gmail.com 97705064 

Vara 1: 

Ronny Guldstein     ronny.guldstein@gmail.com 97543723 

Vara 2: 

Ole Grebstad      olegrebstad@outlook.com 90781165 

Revisor: 

Helge Steffensen, helge.steffensen@mimer.no 97662940 

Postkortklubben: 

Arbeidsutval: 

Arve Hoel, arve.johan.hoel@gmail.com 99523174 

Ingolf Eriksen, ingol-er@online.no 90183571 

Aage Halkjelsvik, halkjel5@gmail.com 40448445 

Lars Muribø, larsmuribo@gmail.com 91341384 
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mailto:stig.lfc@gmail.com
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Auksjonsutval:  

Leiar: 

Helge Steffensen, helge.steffensen@mimer.no 97662940 

Medlemmer: 

Ståle Furnes, staale.furnes@gmail.com 99547574 

Ole Grebstad      olegrebstad@outlook.com 90781165 

Patrick Young, patrick@young.no 90979078 

Terje Waksvik, evaogterje@online.no 94152658 

Facebook-kontakt: 

Kim Hendriksen, danmark1@altiboxmail.no 47758001 

Nettside-kontakt: 

Odd Arne Krüger, odd@micapp.com 92289448 

 

Redaksjonsutval Filateli-Nytt: 

Redaktør: 

Odd Arne Madsen, odd.arne.madsen@mimer.no 98818119 

Medlemmer:  

Kåre Flatmark,  kaareflat@gmail.com 92221397 

Agnar Aase, utdanningsforbundetgiske@yahoo.no 91338258 

Per Bertil Lund pb-lund@online.no 95058967 

Valkomité: 

Kåre Flatmark kaareflat@gmail.com 92221397 

Agnar Aase, utdanningsforbundetgiske@yahoo.no 91338258 
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