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Mange fine Norske julefrimerker har det vært gjennom årene, over ser dere et lite utvalg. 
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Redaktørens hjørne – Odd-Arne Madsen 

Hei! 

Da runder vi strak av 2022, og starter på et nytt 2023, og vi kan 

alle se frem til gode stunder med vår hobby. 

Men først ser vi frem til en trivelig høytid med nære og kjære. 

I rolige stunder nå i høytiden så er det jo muligheter til å slappe av inni 

mellom med vår kjære hobby. 

I dette nummeret av Filateli-Nytt er det mange gode artikler synes jeg, håper 

dere vil kose dere med bladet nå i jul og nyttårs helgen. 

Så ser vi frem til nye møter og nytt blad på ny året. 

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 til 

neste år.  

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 jul og et riktig godt nyttår. 

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

Gode medlem  

Da er 2022 snart til endes kommet. Årsmeldingen legges 

fram og valgkomiteen har forslag til styre når årsmøtet 

settes i januar 2023. 

Du får møte opp og si din hjertens mening på årsmøtekvelden, men jeg 

håper du også er beredt til å gjøre en innsats om klubben spør deg.  

Det er i skrivende stund nøyaktig 50 medlemmer på lista vår, så det er 

plass til flere om du kjenner noen frimerke- eller postkortsamlere som 

står utenfor klubben.  

Vanligvis kommer 15 +/- medlemmer på en møtekveld, så det er også 

plass til flere på møta våre også. 

Postkortklubben rusler og går, men ikke mere enn det. Det er mange 

som samler postkort, og her tror jeg det er potensiale både for å skaffe 

flere medlemmer og for å lage interessante møtekvelder med varierte 

aktiviteter.  

Vi trenger imidlertid en/noen som vil dra det lasset og intensivere 

marsjtakta.  

Føler du deg kallet til å prøve et år så er vi hjertens glade om vi hører 

fra deg.  

Blir det auksjoner også i 2023? 

Jeg håper og tror vi fortsatt får tilgang på materiale som kan legges ut 

på auksjon, men også her er vi avhengige av at medlemmer tar et tak. 

Det er ganske tidkrevende å forberede og arrangere en auksjon, men 

klubben har heldigvis en dyktig og aktiv aksjonskomité.  

Filateli – Nytt er bindeleddet til medlemmene som ikke er med på 

møta våre, og bladet er kanalen hvor vi legger ut informasjon om 

klubben til alle medlemmene. Vi er heldig og har en aktiv «stall» med 

skribenter, men også her er det plass til flere innlegg. Du tar kontakt 

med redaktør Odd Arne om du er usikker på om det du tenker å skrive 

passer inn i bladet.  
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Generelt så skal teksten være relatert til filateli, posthistorie og/eller 

postkort, men Odd Arne gir deg et svar om du lurer.   

Hjemmesida lever i beste velgående med Odd Arne Krüger som 

redaktør, og Kim Henriksen tar seg av Facebook. Både Odd Arne og 

Kim hører fra deg om du har meninger som de kan dra nytte av. 

Vi sier at bladet, hjemmesida og Facebook blir så gode som 

medlemmene gjør de til.  

Så hiv deg på om du vil øke aktiviteten og kvaliteten. 

Biblioteket vårt blir ivaretatt av Ståle Furnes og Ståle sørger for at 

klubbens samling av kataloger og håndbøker holdes oppdatert. Men 

det er mye som skrives og utgis om frimerker, posthistorie og postkort, 

så også Ståle er avhengig av at du som medlem er aktiv og tipser han 

om nytt som kan komme inn i hyllen våre. 

I sum så er du medlem i en aktiv og oppegående klubb og vi ønsker deg 

velkommen til møta i 2023.  

Med ønske om ei god jul og et godt nyttår. 

Arve 

 

Nytt fra bytteleder – Leif-Otto Engelberg 

 

Høstsesongen er slutt.  Mange av klubbens medlemmer har 

hatt anledning til å anskaffe nye objekt til sine samlinger – det 

være seg via bytte / kjøp klubbens medlemmer imellom, på 

auksjonene som klubben har arrangert eller fra utenforstående 

kilder.  Sikkert mange fine opplevelser! 

Kanskje har du også kommet igang med ett eller flere nye samleområder! 

Det ble tidlig i sesongen gjort henvendelse til tidligere innleverere av 

utvalgshefter for fremleggelse i klubbmøtene og for sirkulasjon blant 

klubbens medlemmer.   
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Det er også gjort henvendelse til andre forbundsklubber for invitasjon til 

deres medlemmer om å sende oss utvalgshefter.  Beklageligvis har dette ikke 

vært særlig vellykket ...  liten respons. 

Men vi prøver igjen! 

 

Det ble rettett en oppfordring til vår egen klubbs medlemmer på 

forsommeren / invitasjon til å melde inn til bytteleder HVA man ønsker i 

utvalgshefter. 

Se på klubbens annonse i NFT og på klubbens www-hjemmesider! 

ER DET NOE DU SAVNER ...  SOM VI SKAL SYNLIGGJØRE? 

De områdene som er opplistet i NFT-annonsen & på klubbens www-

hjemmesider, er innmeldt interesse fra de av klubbens medlemmer som har 

fulgt opp ovennevnte oppfordring.  Dermed har DU også en invitasjon til å 

sette opp utvalgshefter med dine «overskudds-objekt» - og ta med på 

klubbens møter.  

Juletiden er gjerne fylt med sine tradisjonelle aktiviteter; i januar starter vi 

opp igjen med møteaktiviteter og gjensidige stimulanser / nye opplvelser 

innen vår felles hobby. 
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Kjær poststad har mange stempel (Del 3) 
Frå Riststempel til 6180 Sæbø 

SÆBØ 

Så er vi komne til april 1944 og neste endring. Denne gongen vart 

namneforma Sæbø tatt i bruk i form av eit torings-stempel. Stempelet 

fekk ein lang bruksperiode. Heilt fram til 1969, og er det stempelet 

som blir rekna som mest vanleg( grad 3 ) av dei stempla eg har vist. 

                                          

Fig.1 Stempla Sæbø 11.12.1947. Frimerket er eit av ein serie på elleve 

frimerke utgitt i 1947 i anledning Postverket sitt 300-årsjubileum. 

 

I perioden 1908-1944 fekk altså poststempelet brukt på Sæbø, endra 

namn fire gongar. Men ein var likvel ikkje heilt ferdig med endringar. I 

1968 vart det teke i bruk postnummer, og frå november 1969 fekk 

Sæbø poststempel med 6180. Denne gong i form av eit 

einringsstempel med 22mm diameter (I22N). Ganske nøyaktig 110 år 

etter det første datostempelet(1859), var ein altså tilbake med eit 

einringsstempel. 

                              
Fig.2 Brev til Island. 80 øre var porto innan Norden for brev inntil 20g i 

perioden 1.3.1972 til 1.3.1973. 
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Det kom nytt einringsstempel i 1986 . No med teksten  6180 Sæbø 1, 

diameter 25 mm. Og i 1991 tilsvarande stempel, men no diameter 23 

mm . 

                   
 

Fig.3 Brev til Tyskland, stempla Sæbø 1.  

Frå 1975 starta ein også å dele ut poststempel til landpostboda. Sæbø 

fekk eit slikt stempel i 1976, med teksten 6180 Sæbø LP A.  

                  

Fig. 4 Brev til Redalen, stempla 6180 Sæbø LP A . Frankert med kr 3, 

som var porto for A-post inntil 20 g i perioden 1.3.1989 til 1.3.1990. 

Brevet er altså stempla første dag portoen gjekk opp frå kr 2,90. Det 

kan forklare frankeringa med kr 2,90 + 10 øre. 
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Til slutt vil eg ta med noko om sjeldenheitsgraderingane til dei ulike 

stempla. Gjennom tre utgåver av Norgeskatalogen Postal har vi fått 

god oversikt over bruken av ulike stempel. Det er gjort eit stort arbeid 

med også å angi sjeldenheitsgradering for dei ulike stempla. 

Av dei stempla eg har vist, angir katalogen desse vurderingane: 

 

Stempel            Gradering 

Hjørrendfjord (på raude merke 1872/93)    6 

Hjørundfjord        5 

Sæbø i Sundmør       4 

Sæbø i Sunnmør       5 

Sæbøbukt        6 

Sæbø         3 

 

 Etter mi erfaring er stempelet Hjørundfjord noko undervurdert. 

Katalogen reknar det som vanleg ( grad 5 ), men for min del har det 

vist seg vesentleg vanskelegare å finne enn dei andre stempla på lista. 

Elles verkar vurderingane av stempla fornuftige. Så får vi sjå om det 

kjem oversikter også for dei meir moderne einringsstempla. Ikkje 

sikkert alle av dei blir så lett å finne i framtida. 

 

Ein skulle kanskje tru det fanst mange postkort med nokre av desse 

stempla, sidan det var stor turisttrafikk i Hjørundfjorden. Men til mi 

overrasking er det svært lite å finne. Etter ein gjennomgang av mine 

kort frå tidlegare Hjørundfjord kommune (ca. 400 stk), er omtrent alle 

som er stempla lokalt, enten stempla Sunnelven/Sunnylven eller 

Norangfjorden/Norangdal. Faktisk har eg funne berre eit enaste kort 

som viser nokon av stempla frå Sæbø. Det er sendt til Kristiania og 

stempla Hjørundfjord  12 VIII 1906. Det viser vel at Sæbø låg utanfor 

turistane si hovudrute. 
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Derimot er det lettare å finne postkort som har motiv frå Sæbø, sjølv 

om ein ikkje finn noko stort utval av gamle kort derifrå. 

    

 
Fig. 5 .Det eldste postkortet eg har funne poststempla med motiv frå 

Sæbø, er stempla Nantes 24.06.1902.  

 

Kortet er sendt mellom to stadar i Frankrike, og har dermed fransk 

stempel. Truleg ein turist som har tatt med kortet heim til Frankrike. 

Motivet er eit foto tatt av  K. Knudsen på Sæbø i 1870-1871. Det er 

ikkje angitt kven som har utgitt kortet, men svensk tekst på kortet 

tyder på ein utgivar frå Sverige.  
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Fig.6 Det originale fotoet tatt av K Knudsen.Personane er for øvrig Ole 

K. Riise og Ole Bjørke Hustad. 

 

 

Kjelder 

Jarl A. Aspaker ( 2022  : Stativstempelboka, I25/I25N 1975-1986 

Erling Johan/Kristian Aune (1997 ): Norske Innenrikske Portotakster og 

gebyrer 1877-1995 

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

Ivar Grøvik  : Hjørundfjordboka – Kultursoga II, Hjørundfjord 

bygdeboknemnd 1977 

Norgeskatalogen Postal III, Oslo Filatlistklubb 2021 

Illustrasjonar frå eiga samling, med unntak av Fig.6, som er henta frå 

Universitet i Bergen si digitaliserte samling MARCUS. 
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POLKORT 
Ellevill frankering 

 
Dei fleste samlarar av frimerke eller postkort har vore borti dei såkalla 

polkorta til Roald Amundsen. Eg skal ikkje ta for meg historia til desse korta 

her, men fokusere litt på korleis mange kort vart frankert. 

 

    
 
Eg har samla ein del av desse korta ( omlag 80 kort ). Det som slår meg, er at 

mange har det eg vil kalle ellevill frankering. Her snakkar vi overfrankering. 

Korta må ha vore betre butikk for postvesenet enn for Roald Amundsen. Eg 

viser «verstingen» i mi samling. Avsendar har greidd å få plass til heile 20 

merke til frankeringa, ved å bruke begge sidene av kortet. Til ein samla sum 

av 633 øre. 

Ordinær porto i 1918 for eit kort var 5 øre, og i dette tilfelle rekommendert til 

15 øre. Altså 20 øre som normal porto for dette kortet. 
 

Det som er like ellevilt som frankeringa, er prisane enkelte selgarar opererer 

med for desse korta på eBay. 

 

Det kunne vore artig å høyre om nokon har kort med fleire merke eller 

høgare frankeringsverdi. 

 

Nils Terje Skylstad 
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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 28.9.2022  

Tilstede: 14 medlemmer + 1 gjest. 

Leder åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 

Det ble igjen minnet om fellesmøte på Vestnes lørdag 15. oktober der 
alle klubbene i fylket + 3 handlere kommer: En fra Asker, Merete 
Wigen og Lars Muribø. Se egen utsendt orientering. 

Det ble også nevnt samlermesse i Ørsta i lørdag 1.oktober og det ble 
vist til mottatt reklameplakat og omtale i Sunnmørsposten.  

Onsdag 5.10 er satt opp som studiedag med program v/Birger Hansen 
om Facebook og frimerkekonto. Dette må utsettes til senere. 

Kim H. Rapporterte om hjemmesiden og bruk av Facebook. 

Arve snakket om pågående arbeid om registrering av Cinderella. 

Det var gratislotteri med mange gevinster. 

Auksjon med 16 objekter. Samlet salg kr 2.295,-  

Kveldens hovedprogram var v/Torgeir Melsæter som kåserte om Nils 
Olsen som var klubbens første formann da klubben ble gjenstiftet i 
1941. Han donerte sin Norgessamling til Aalesunds Museum. Torgeir 
hadde      samlingen med til fremvisning og gjennomsyn.  

Dessuten viste han bilde av Nils Olsen og samlingen på storskjerm. Han 
fortalte om Nils Olsen (1881-1954) at han flyttet hit fra Hamar for å ta 
jobb som sundhets- inspektør i byen. Forøvrig var han ivrig 
foreningsmann, bl.a. Tempelridder og medlem av IOGT Fram siden 
1918. Han var medlem og medstifter i Ålesund Filatelistklubb i 
perioden 1929-1931 og fra 1941-1944. Han donerte gaven til museet i 
1939 og han deltok på utstillinger i København og Oslo i 1947 og 1951.  

Samlingen er komplett minus 1 objekt. Det var også donert en 
Bypostdel, men den har museet ikke greid å finne. Nils Olsen flyttet i 
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1949 til Eidsvoll.  Det var mange som lot seg imponere av samlingen, 
spesielt av hele brev. Her nevnes også spesielt FDC Polmerker på kort 
stpl 1.4.29. 

Leder takket Torgeir for vel gjennomført kåseri til applaus fra 
tilhørerne.             

Ålesund, 7.10.2022  

Ref v/PY 

 

Referat fra medlemsmøte onsdag 12.10.2022  

Tilstede: 12 medlemmer. 

Leder åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 

Det ble igjen minnet om fellesmøte på Vestnes lørdag 15. oktober der 
alle klubbene i fylket + 3 handlere deltar. Og det ble spesielt nevnt vår 
egen storauksjon den 22.10.2022. 

Arve orienterte om ekstraordinært årsmøte og saker bl.a. justering av 
vedtekter/lover og hvem som evt med tiden skal overta klubbens 
aktiva. Det ble opplyst at da Hareid-klubben opphørte ble aktiva 
overført til Ørsta-klubben. Nevnt ble også valgsystem som bør endres 
slik at ikke hele styret er på valg samme år.  

Dette ser også valgkomiteen på. 

Det var gratislotteri med 8 gevinster. 

Auksjon med 14 objekter. Samlet salg kr 940,-. Dette var siste auksjon 
av arv etter Helge V. Medlemmene uttrykte takk for hva dette har 
tilført klubben. 

Kveldens hovedprogram var v/Leif-Otto som kåserte om FN sine 
frimerkeutgaver. Han krydret sin fremføring med bilder på storskjerm. 
FN har sin etablering fra 24.10 1948 og siden har FN-dagen vært den 
24.10.  
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De første frimerkene kom i 1951. Som forløper regnes frimerker utgitt 
av Folkeforbundet etter 1. verdenskrig i Sveits. FN frimerkene var først 
utgitt i New York. For å få disse stemplet måtte de postlegges inne i 
selve FN-bygningen. Senere tilkom utgaver med sveitsisk valuta i 
Geneve fra 1968, og enda senere egne utgaver fra Wien i Østerrike 
1979. 

Nevnt ble også Canada under EXPO og UNTEA Nederlandsk Vest Ny 
Guinea (sikkerhetsstyrker fra 1962), Kosovo, alle organisasjoner under 
FN, Frankrikes UNESCO tjenestemerker, den internasjonale domstol i       
den Haag, FN Bataljoner med stempel portofritak på brev. India i 
Congo. Han viste også Norge Trygve Lie på frimerke. Med andre ord er 
det rik anledning for å utvikle en variert FN-samling     

Tilhørerne takket for vel gjennomført kåseri med applaus.             

Ålesund, 18.10.2022  

Ref v/PY 

 

  Referat fra medlemsmøte onsdag 26.10.2022   

Tilstede: 16 medlemmer. 

Leder åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen. 

Arve refererte fra fellesmøte på Vestnes lørdag 15. oktober der alle klubbene 
i fylket + 3 handlere deltok. Der var bra fremmøte med tilreisende samlere 
fra Smøla og fra hele fylket forøvrig.6 medlemmer fra vår klubb. Dessuten 
besøk fra potensielle innleverere av auksjonsobjekt. Der var referat og 
omtale i Vestnesavisa. 
 
Det ble referert om nye kataloginnkjøp: Michel Iberiske halvøy + 
Handlerkatalog og Hansens katalog/håndbok.       
Redaktør Odd Arne var tilstede og det anmodes om stoff og annonser til 
neste nr som har frist 1.desember  
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Arve orienterte om ekstraordinært årsmøte og saker bl.a. justering av 
vedtekter/lover og hvem som event. med tiden skal overta klubbens aktiva. 
Nevnt ble også valgsystem som bør endres slik at ikke hele styret er på valg 
samme år.  (Arve har vel vært i styret i 28 år nå.) 
Valgkomiteen bekrefter å være i gang med sitt arbeid. 
 
Av forestående programposter nevnes post fra internerte skip under WW2. 
Møte om postfrisk samling/ event. hengselrest. Kim meldte at han er klar på 
kort varsel om handel på nett. 
 
Kveldens hovedpost var reste-auksjon fra lørdagens auksjon. De to ga samlet 
salg ca kr 25.000,- 
 
Til slutt var der gratisauksjon med gevinst til de fleste. 
 
Kåre F serverte kaffe og før det viste Arve fra sin store samling brev med bruk 
av Londonserien på skip og postalt etter krigsslutt. 
 
Ålesund, 30.10.2022 
Ref v/PY 

 

Referat fra medlemsmøte onsdag 9.11.2022   

Tilstede: 12 medlemmer. 

Leder Arve hadde meldt forfall og det var nestleder Ståle Furnes som 
åpnet møtet kl 1900 og ønsket velkommen.  

Valgkomiteen Bekrefter å være i gang med sitt arbeid. 

Det ble opplyst at det blir møte i postkortklubben 16.november. Lars 
M. vil være tilstede med div utvalg. 

Av forestående programposter nevnes post fra internerte skip under 
WW2. Møte om postfrisk samling/ evt hengselrest og generelt om 
kvalitetskrav. 
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Kveldens hovedpost var at Ståle viste fra egne samlinger med 
interessante objekter. 

Til slutt var der gratislotteri med gevinst til de fleste. 

Kåre F serverte kaffe og der var flere som viste fra egne samlinger og 
dublettlager. Her nevner vi spesielt Birgers egenmonterte fra deler av 
britiske kolonier.  

Ålesund, 20.11.2022 

Ref v/PY 

 

Referat fra medlemsmøte onsdag 23.11.2022   

Tilstede: 16 medlemmer 

Etter at møtet var åpnet var det auksjon fra objekter som ikke var solgt på 
auksjonen tidligere. 

Til slutt var der gratislotteri med gevinst til de fleste. 

Kaffe var og servert til de som ville ha det. 

Kort referat fra OAM – redaktør. 

 

Referat fra medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte onsdag 

7.12.2022   

Tilstede: 15 medlemmer 

Leder Arve åpnet møtet og ønsket velkommen til møtet som var både 
ekstraordinært årsmøte og årets siste medlemsmøte JULEMØTE. 

 ÅRSMØTE SAK: 

Kontingent for 2023 ble fastsatt til A-medlem kr 500/ B-medlem kr 
150/ kun postkortklubben kr 150. 

 Skal betales innen 27.12.2022.       
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MEDLEMSMØTE SAKER: 

Der var salg fra klubbens rikholdige lager av kort og helsaker til kr 10 pr 
stk. 

Det ble informert om at årsmøtet blir 18.januar med vanlige 
årsmøtesaker. 

Det blir ny auksjon i mars 2023. Der er god plass til objekter, foreløpig 
har vi ca 40 stk fra en innleverer. 

Kveldens hovedpost var v/Agnar Aase som kåserte om norske 
julefrimerker/ frimerker til juleposten. Det var referanse til 
Norgeskatalogen. Spesielt referanse til riving av eldre kirkebygg for å 
bygge større kirker  var interessant. Kåre Flatmark supplerte med 
historikk. Agnar fortalte levende om det gamle Baldisholteppet. 
Konklusjon blir at Agnar nok en gang var godt forberedt på 
juleprogrammet. 

I god tradisjon ble det servert julebrus og kaffe samt twist, julemanna 
og sirupsnipper.   

Til slutt var der gratislotteri med gevinst til alle 15 til stede. 

Der var flere som viste fra egne samlinger og dublettlager. 

 

Ålesund, 13.12.2022 

Ref v/PY 
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Kontingent for 2023 

Det ekstraordinære årsmøtet 7.12.22 vedtok følgende kontingentsatser for 

2023: 

A – medlem kr. 500 

B – medlem kr. 150 (du er hovedmedlem i en annen klubb) 

Postkortmedlem - kr. 150 (gjelder de som ikke er A - eller B – medlem) 

Du betaler din kontingent til klubbens konto 3900. 32. 07424 innen 27.12.22. 

Vi ber om at dere alle overholder betalingsfristen den 27.12.22. 

Med hilsen fra styret 

 

 

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 har du lest tidligere 

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

 

 

Filateli - Nytt 2023 
Dato for utgivelse.  

Frist levert til redaktør Dato for utsending 

1.mars 20.mars 

1.mai 20.mai 

1.september 20.september  

1.desember 20.desember  
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Postkortklubben v/Ingolf Eriksen 

NOE AV EN TILFELDIGHET?? 

Jeg har valgt ut dette kortet av Stange Bru på Vossebanen 

denne gang. Kortet anskaffet jeg mange år før jeg utvidet mitt 

samleområde fra hurtigruten og Møre Fylke-båtene. Kortet 

ble kjøpt av en forhandler fra Bergen, som var til stede på en 

frimerkeutstilling som klubben her arrangerte for en del år siden. 

Etter å ha sett på utstillingen, fikk jeg en innskytelse av å bla litt i noen 

esker med postkort – uten mål og mening. En av eskene inneholdt kort 

fra Voss og Hardanger. Siden min kone er fra Voss, tenkte jeg så at det 

kunne jo være artig å se om jeg fant noen fine, gamle kort fra 

Vossevangen. Disse la jeg til side, og bladde videre. Da dukket dette 

kortet opp. I farten trodde jeg dette var den jernbanebroen vi alltid 

passerer når vi kommer til Voss, og la dette også i bunken.  

      

Hittil hadde jeg bare konsentrert meg om kortmotivene og ikke 

baksiden. Da jeg så at dette var av Stange bru, som er på Stanghelle, 

tenkte jeg på å legge kortet tilbake i esken siden det likevel ikke hadde 

med Vossevangen å gjøre. Kortet var veldig velholdt, og derfor snudde 

jeg det for å se om det var postsendt eller ikke.  
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Da kom overraskelsen. Kortet var jo sendt til min farfar!! Jeg kom med 

et lite utbrudd, så selgeren lurte på om jeg hadde funnet en skatt. Jaa, 

det var jo en skatt. Da han hørte hvem kortet var sendt til, fikk jeg det 

som gave, for noe slikt hadde han ikke opplevd før. 

            

Hvordan kortet har havnet der, er litt av en gåte. Farfar samlet og tok 

vare på alt (Jeg tror han var med i frimerkeklubben en tid): Kort, 

frimerker, aviser, blad osv. Alt sirlig ordnet og lagt i det som vi kalte 

«kaninhuset» i Torberg Arnesøns gate 8 der han bodde. Min teori er at 

dette aldri nådde fram til han, og ble forlagt et eller annet sted, og 

havnet omsider i et dødsbo eller lignende.  

Farfar eide «Aalesunds Papirhandel» i Kongens gate. Mange husker 

sikkert den lille forretningen. Av denne grunn hadde han mange 

forretningsforbindelser rundt om i landet, som han korresponderte med. 

Mye av dette ble kastet, også postkort, etter hans død, De fineste ble tatt 

vare på, og de har jeg arvet. Da forretningen gikk inn, sikret jeg meg to 

eksemplar av hvert av de usolgte postkortene. At jeg ikke tok vare på 

alt, har jeg angret på mang en gang etter jeg begynte å samle. Resten 

havnet i bosset: Julekort av Aukrust, Heegaard, Nystrøm og 

ålesundskortene av Harstad!!  

Jeg har aldri prøvd å regne ut sannsynligheten for at dette kunne skje, 

men det var sannelig litt av et sammentreff å finne dette kortet i allfall. 
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Frimerke til juleposten med ei spesiell historie. 
 

    
Frimerket over viser eitt av dei tre frimerkeutgåvene som kom ut 5. 

november 1976. Det blei difor naturleg å bruke desse i samband med 

juleposten dette året, sjølv om det ikkje står julefrimerke i katalogane (NK 

782-784). Det er først i 1983 at ein finn uttrykket "juleposten" knytta til 

frimerke i katalogar. 

Men tilbake til frimerka, NK 782-784, då desse er knytta til ei heilt spesiell 

historie, nemleg Baldishol stavkyrkje på Nes i Ringsaker kommune. Viser til 

bildet av kyrkja under her. 

                  

Denne kyrkja blei oppført i 1613, men blei fjerna allereie i 1879. Då blei 

inventaret selt på auksjon og såleis spreidd på mange ulike plassar i distriktet. 

Like ved kyrkja låg bondegarden der familien Kildal heldt til. Dei kjøpte ein del 

gjenstandar og tok godt vare på dei på garden. 
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Nokre år seinare kom ein slektning av familien, Louise Kildal frå Kristiania, på 

besøk. Ho var tydeleg interessert i tinga som stamma frå kyrkja, blant anna 

kyrkjebilde og ulike kyrkjespir. 

Ho tok også ei tur til nabogarden då ho fekk høyre at der låg litt igjen som 

ikkje blei selt på auksjonen. Der blei det henta ned ein del ting frå loftet, 

blant anna ei gammal "fille", skitten og full av leire. Det blei fortalt at denne 

"filla " blei funnen under kyrkjegolvet. Dette vekte tydeleg interesse hos 

henne, for Louise Kildal kjøpte den gamle "filla". Det blir også fortalt at i ein 

periode hadde den vore plassert under fotskammelen til organisten for å 

verne mot trekken i kyrkja.  

    

Då Louise kom heim, vaska og stelte ho "filla" så skånsamt og forsiktig ho 

kunne. Fram frå skiten kom eit vakkert teppe med mange ulike motiv og 

fargar. Frimerka over her har motiv frå dette vakre teppet. Frimerka til 

venstre (NK 783 (1.00) og 782 (80)) har figurar henta frå hovudmerket (NK 

784). Louise syntes teppet, som fekk namnet Baldiholteppet, var så fint at ho 

hengde det opp i stova si. Her blei det oppdaga av museumsdirektør H. A. 

Grosh, og han fekk teppet overført til museum. I dag finn ein Baldisholteppet 

som ein av dei mest verdifulle gjenstandane på Kunstindustrimuseet i Oslo.  

Det har vore studert ein del på bildemotivet på dette teppet, og ein trur 

Baldisholteppet var ein del av ein bildeserie som skulle framstille dei 12 

månadane i året. NK 784 viser til april og mai. April er framstilt med ein 

skjeggete mann med  trekkfuglar rundt seg. Mai-motivet syner oss ein 

utrusta ryttar som fortel oss at no kan ein ri på marka. Kvar teppet opphavleg 

kom ifrå, og kvar resten av teppet er, som fortel om dei andre månadane i 

året, vil ein truleg aldri få greie på. 
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Dei tre frimerka har variert litt i farge. I Norgeskatalogen er det berre NK 782 

som blir nemnd med manglande farge (raud). Men ein kan også sjå andre 

variasjonar. 

                        

På bildet over (NK 782) har ryttaren i midten litt mørkare drakt enn han har 

på dei to frimerka på kvar side. Dette er ikkje omtalt i nokon katalog. 

                      

Bildet over viser NK 783 der blåfargen og grønfargen varierer litt, mørkaste 

på frimerket til høgre. 

 

Tek til slutt fram tre fargevariantar av NK 784 der det mørkaste er frimerket 

heilt til venstre. Det er spesielt bakgrunnsfargen som er lysare på frimerket til 

høgre. Men det er også merkbare fargevariasjonar på dei andre, eksempelvis 

blåfargen.      Håper at fargevariasjonane kjem fram på kopiane av NK 782-

784. 

  Agnar Aase 
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Fra sundhetsbestyrer Olsen sin samling 
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Litt om Julekort 
Historien 
Et julekort er, som vi vet, et postkort med en julehilsen og adresse på den 

ene siden, og et julemotiv på den andre siden. Det har vært en tradisjon i 

Norge siden 1880-årene, og sendes til slekt og venner i forbindelse med 

feiringa av jula. 

De fleste julekortmotiv er tegnet spesielt for slik bruk. Men det har også vært 

utgitt flere julekort med reproduksjoner fra julemotiver i bildekunst og kjente 

malerier. De fleste kortene har teksten god eller gledelig jul. 

                              
Det første julekort som ble utgitt i England i 1843. Laget av kunstneren John Calcott Horsley. 

 

                                             

           Dette skal angivelig være det første                 Adolph Tidemands maleri fra 1840-årene 

                        julekort utgitt i Norge.       Dette ble brukt som motiv til julekort 

                      av Berg-Jæger  i 1883. 
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Tradisjonen med julehilsener går langt tilbake. Det første julekort, slik vi 

kjenner det i dag, ble laget i England i 1843. Forretningsmannen Henry Cole 

sto bak ideen og fikk kunstneren John Calcott Horsley til å lage kortet. 

Hovedmotivet viser et overdådig julebord omkranset av voksne og barn, 

mens sidemotivene fremstiller gode gjerninger overfor trengende, og hadde 

teksten «A Merry Christmas and a Happy New Year to you». Opplaget var på 

kun 1.000 ekspl. og håndkolorert. Det ble en del kritikk i pressen mot det 

valgte motiv hvor en lar et barn få servert rødvin. I 1875 begynte den 

tyskfødte Louis Prang å masseprodusere julekort  

I Norge skal det første julekort være utgitt av firmaet F. Beyers Forlag i 

Bergen i 1870. Dette er nokså usikkert da hele arkivet til Beyer gikk tapt ved 

en brann i 1916. Motivet er 2 damer som drikker kaffe eller the og med tekst 

«Glædelig jul».  

 

 
                                Den første julekortnissen, tegnet av Wilhelm Larsen i 1883. 

 

Det som imidlertid skal være sikkert er at det kom to norskproduserte 

julekort med typiske norske motiv i 1883. Det ene kortet var en nisse som 

kaster snøball som han lager til  
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         Her er grisen og nissen motivet.                           På veg til kirka julaften. 

Tegnet av maleren Julius Hock (1845-1911).. 
 

«Glædelig Jul», tegnet av Wilhelm Larsen. Det andre kortet var en kopi av 

Adolph Tidemands maleri «Norsk Juleskik». Dette var bestilt av 

Cammermeyers Bokhandel. Originalen var malt i midten av 1840-årene. 

Fra 1886 ble også prospektkort brukt som julekort. De første julekort og 

gratulasjonskort var såkalte overrekkingskort. De var ikke laget for å sendes i 

Posten, men måtte legges i konvolutt eller overrekkes egenhendig. 

                                    

    Nå skal julegrøten settes ut til nissen.                Julegavene skal pakkes pent inn. 

                                                                                Kortet er laget av Elbjørg Øien Moum (1913-1977) 
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I 1883 ble det tillatt å sende private postkort i Posten, men det var stor 

skepsis mot slike postkort, da en kunne lese hva som ble skrevet. Først rundt 

år 1900 ble det mere vanlig å sende julekort. Og antall julekort økte veldig 

utover 1900-tallet. De første kortene var ganske representative for motivene 

som skulle bli vanlig senere, nissen, og da fjøsnissen, ikke julenissen som vi 

kjenner i dag, og juleskikkene på landet.  

Antall julekort sendt i Posten var på sitt høyeste i slutten av 1900-tallet, men 

så sent som i 2017 ble det sendt rundt 10 million julekort i Norge. Under 

okkupasjonsåra 1940-1945 ble det innført strenge restriksjoner på 

forsendelse av julekort. Spesielt fra året 1941 trådte flagg-forbudet i kraft på 

julekortene, og senere ble det forbudt med de røde nisseluene. 

Frem til 1982 kunne du ved å skrive kun 5 ord på kortet, «God Jul og Godt 

Nyttår», sende et julekort for kr 1,10, mens det kostet kr 1,30 dersom du 

skrev noe mer. Denne ordningen var for å stimulere til at flere sendte 

julehilsener. I dag koster det kr 19,00 å sende et julekort. 

Motiver 

I en Gallup undersøkelse i november 2007 har det norske folk uttalt seg om 

sine favorittmotiver på julekort. Selv om tidene, holdninger, økonomi og 

samfunnsliv for øvrig forandrer seg ser det ut til at nisser, vinterlandskap og 

nostalgiske julemotiv er de tre mest populære motivvalgene for nordmenn. 

Religiøse motiv kom langt ned på lista. 

Motiv i andre land 

Store, hvite saueflokker er et vanlig motiv på julekortene i Australia. Den 

populære juleblomsten «Julestjerne» er opprinnelig en meksikansk blomst, 

og brukes ofte på julekortene i tropiske strøk som pynteborder rundt hvite 

sandstrender. Julekort fra Østen er ofte pyntet med orkideer, vannliljer, roser 

og opiumsvalmuer, mens arabiske land foretrekker palmer. 

Religiøse motiv og på veg til kirka 

Det var ikke så vanlig med religiøse motiv på julekorta i Norge i starten. I 

mange andre land det vært det mest brukte motivet. Etter krigen ble det 

mere vanlig også her i landet. Selve julescena med motiv med Jesusbarnet og 

foreldrene i stallen ble mere vanlig. Folk på veg til kirke ble også mye brukt. 
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Grisen på julekort 

Det som mange regner som ekte norsk jul og svært viktig er maten. For de 

tidlige norske julekortenes motiv var grisen viktig. Dette var nokså spesielt for 

norske julekort. På landet var griseslaktinga det første av juleforberedelsene. 

Utover det matnyttige hadde også grisen symbolverdi i trangere tider – den 

ble symbol på fest og glede. 

Vinter og julenek 

Norsk vinter er det aller viktigste motivet på norske julekort. Vinteren er den 

mest utbredte rammen for julefeiringa. Ofte har motivet aktiviteter og leik i 

snøen. Juleneket er også mye brukt på julekort. Selve skikken med julenek er 

fra rundt år 1750 og var et symbol på gjestfrihet. 

 Julenissen og jul på gården 

«Julenissen» har alltid vært et populært motiv på norske julekort. Nissetypen 
har endret seg gjennom årene – fra fjøsnisse til en nisse som ligner på en 
vanlig mann. Tidlig på 1900-tallet var storgårdsmiljøer på Østlandet, 
juleselskap, sledefart og bondehus, mye brukt som kortmotiv. En tradisjon 
var å sette ut julegrøt til nissen. 

                             
           Her er barn, snø, fugler og julenek.                      Ønskeliste til jul må lages. 

          Laget av Nora Axe (1914-1993)             Kortet er laget av Gunvor Marie Holm (1918-2005). 
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                  Dette kortet ble tegnet i 1942, av Finn Peter Sigholt (1919-2007).  
              Det var forbud mot røde nisseluer. Gjengitte kort er brukt til julen 1946.  

 

       

 

     På grunn av forbudet mot røde nisseluer begynte kunstnerne å tegne julenisser med luer  
      i andre farger. Dette kortet er laget av Paul Lillo-Stenberg (1883-1981). 
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Juletreet 

Julaftenskikkene var ikke særlig ofte beskrevet på de eldste julekortene. Det 
er først med feiringa med juletreet og familien i sentrum at kort med detaljer 
fra juleavviklingen blir brukt som motiv. 

Tradisjonen med juletre startet i Tyskland på 1500-tallet. Tyske 
embedsmannsfamilier tok med seg tradisjonen til Danmark tidlig på 1800-
tallet. I 1870-1880 årene ble juletrær vanlig i Norge blant befolkningen i by og 
bygd. 

Barna og jula 
Svært mange julekort har motiv med barn. Julehøytideligheten er et av årets 
høydepunkt for de fleste barn. Julegavene, pynting av juletre og ikke minst 
forventningene på forhånd. 

Julekort under krigen 

Som nevnt ble det forbudt med norske flagg og røde nisseluer på julekortene. 
Den røde nisselua ble et symbol på kampen for et fritt Norge. Og i 1942 ble 
det forbud også mot røde nisseluer på julekort. Flere kjente kunstnere og 
illustratører valgt å trosse forbudet og laget kort med røde nisseluer eller 
andre mer eller mindre skjulte budskap. Året etter kom det julekort med 
gule, grønne eller blå nisseluer. 

Kunstneren Vigdis Rojahn (1902-1994) tegnet et kort hvor vi ser nissen 
tviholder på nisselua, mens en kråke som minner om den tyske riksørnen 
forsøker å stikke av med den. Dette kortet ble forbudt under krigen.Vigdis 
Rojahn ble innkalt til forhør på Victoria Terrasse. Slike kort ble også beslaglagt 
hos forlaget. Hun slapp med skrekken. Men kortet ble svært populært innen 
motstandsbevegelsen og distribuert illegalt. 
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Dette julekortet er tegnet av Vigdis Rojahn med en nisse som tviholder på nisseluen mens en 
kråke som minner om den tyske riksørnen forsøker å stikke av med den. Kortet ble forbudt 

under krigen og Vigdis Rojahn ble innkalt til forhør på Victoria Terrasse. 

 

Organisasjoners julekort 

Flere humanitære og veldedige organisasjoner ga ut sine egne julekort. 
Mange organisasjoner hadde gode inntekter av julekort som ble sendt ut til 
folk og en ba om en gave tilbake. 

Fremdeles sendes julehilsener, men antall julekort er på veg nedover. Et 
kopiert julebrev, en SMS-melding eller en julehilsen som e-post tar over etter 
det gamle julekortet. 

Men tanken om å hilse til familie og venner og fortelle hvordan det står til 
lever enda. 

Oddvar Jan Melsæter 
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Postkortklubben i 2022 

Postkortklubben har i 2022 hatt tre møter med 12 – 15 deltakere på hvert 

møte. Det har ikke vært formelle program med foredrag, men flere har med 

egne permer som vises fram og innholdet kommenteres.  

Det er også mye bytte, kjøp og salg av postkort og Lars Muribø har møtt på 

hvert møte med deler av sine utvalg. 

Deltakerne på møta synes å være godt fornøyd med møteopplegget slik det 

har fungert i 2022.  

Lørdag 15.oktober var det fellesmøte på Vestnes med mange 

postkortsamlere og frimerkesamlere som møtte opp og det var mange som 

skaffet seg nye tilskudd til samlingene sine. 

Postkortklubben fortsetter med fire årlige møter i 2023. 

Våren 2023 blir det møte onsdag 22.3 og onsdag 3.5. 

Mange samler stedskort fra eget fylke, egen kommune eller egen by eller 

bygd. Andre samler kunstnerkort, julekort, nasjonale kort, kort med ulike 

tema, politisk kort eller noe helt annet. På klubbmøtet har du sjansen til å 

vise fram ei samling/deler av ei 

samling, og kanskje du kan skaffe deg 

noe nytt fra andre medlemmer.  

 

Illustrasjonen viser et kort av Gustav 

Lærum (1870 – 1938). Lærum var 

kjent tegner og skulptør, og han tok 

del i samfunnsdebatten med sine 

karikatur- og vittighetstegninger. 

Kortet er et eksempel på et innlegg 

fra Lærum i debatten om Norges 

løsriving fra Sverige hvor han trekker 

linjene bakover til Norges norrøne 

storhetstid som bevis på eller tegn på 

at Norge skal være en selvstendig 

nasjon. 
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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 

 

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 

 

 

 



38 
 

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 Hawaii / Stavanger Filatelist-klub    August 2022     

     Lystrykk – en av de fremste trykkmetoder som ikke er anvendbar lenger. 

     Postsparebanken - bankbok, innskuddsmerker, kort, katalog m.m. 

Seilsluppen «Restauration» / Karmøy Frimerkeklubb  

     (For samlere av seilskute-motiv:)  Statsraad Lehmkul 

motiv-SAMLEREN / Landsforeningen for norske motivsamlere 

     Timmerflottning i Norden 

     Tankar om frimerke på frimerke. 

njf-NYTT / Norske Julemerkesamlerforening 
     Julemerker fra Dansk Vestindien 1907 – 1916 

Nordisk FILATELI nr 4/2022 

     NF tar pulsen på föreningslivet / Borås     

Moldefilatelistene    nr 182   4/2022    / Molde Filatelistklubb 

     Elisabeth II 

     Fargeendringer 

Den blaa Løve nr 4/2022       /   Bergens Filatelist-klub 

     Feltpostkontoret på Minde 

    L-O.E. 

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 

 

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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Innkalling til årsmøte onsdag 18.1.2023 

Vi avholder ordinært årsmøte onsdag 18.1.2023. 

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må være 

undertegnede i hende innen 27. desember 2022.  

Du sender på mail (arve.johan.hoel@gmail.com) eller til klubbens 

postadresse (postboks 62, 6001 Ålesund). 

Mvh 

Arve Hoel  
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Tillitsvalde i Filatelistklubben 2022: 
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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: 
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Agnar Aase, utdanningsforbundetgiske@yahoo.no 91338258 
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Et jule tre pyntet av en ekte filatelist!  


