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__________________________________________________________________ 

 
                               Nr 3    -    2019   -    33. årgang   -   01.09.2019 

_________________________________________________________________ 

Redaksjonen 

Kalenderen viser snart høst og vi bidrar med nytt nummer av Filateli-Nytt 

for riktig å få tankene og interessen stimulert mht vår felles hobby. 

Også denne gang har redaksjonen mottatt interessante artikler fra 

engasjerte medlemmer som velvillig deler sin kunnskap med oss alle. 

Det er kanskje tema DU savner – send gjerne innspill til redaksjonsutvalget 

(se siste side), så skal vi prøve å oppfordre mulig kompetente medlemmer 

til å berike oss andre også på slike områder. DU kan jo også skrive noe om 

ditt interesseområde og be om kommentarer og avklaringer på mulige 

problemstillinger. 

Mange har vært på reisefot i sommer. Kanskje opplevelser i tilknytning til 

vår hobby som kan ha en viss allmenn interesse ? (Manusfrist for nr 4/2019 

er 30/11, men skriv gjerne innlegget allerede nå mens hukommelsen er 

«fersk».) 

     

 

 

 

LEDER:                 Arve Hoel 

 

Formannens hjørne 

Velkommen til ny klubbsesong. 

På annet sted i bladet leser du om klubbens høstprogram. Som du ser, så 

prøver vi å lage møtekvelder med variert innhold. Styret kan naturligvis ikke 

alltid tilfredsstille alle sine ønsker om godt møteprogram, men vi kan 

forhåpentligvis alltid tilfredsstille noen sine ønsker om godt møteprogram.  

Vi tar gjerne imot dine forslag til tema og innhold på møtekveldene.  

Vi forsøker nok en gang med noen formiddagsmøter en gang i måneden. Da 

treffer du likesinna på klubblokalet noen formiddagstimer. Forrige runde 

med tilsvarende treff for et par år siden samlet 6 – 8 medlemmer hver gang. 

Klubben holder kaffe med noe til, men innholdet og praten må du stå for 

selv. Du kan lese mer om dette annet sted i bladet og vi sender også ut 

påminning om møtet noen dager i forveien.   

Frimerkesamling handler om mange ting: Det kan være at du skal bygge opp 

eller bygge ut ei samling, organisere ei samling eller skaffe deg kunnskap 

om enkeltmerker, utgaver, serier eller hele områder. Dersom du ikke skal 
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stagnere, dersom samlingen din ikke skal stoppe opp, så må du ha påfyll av 

tanker og ideer om hvordan du kan utvikle samlingene dine videre. 

Klubbmøta er i så henseende en utmerket plass å skaffe seg inspirasjon og 

informasjon. Ja, du kan også skaffe deg nye merker til samlingene dine 

gjennom utvalgshefter, auksjoner eller bytte med andre medlemmer.  

Høsten betyr også nyutgivelser av kataloger, og klubben har hatt som 

intensjon å tilby Michelkataloger «world wide». Det kan være krevende nok 

å følge med på katalogutgivelsene og å finne plass i budsjettet (katalogene 

nærmer seg snart tusenlappen pr. stykk), men vi løser det ved å fornye 

katalogene med noen års mellomrom. Tilgang på gode kataloger og 

håndbøker er absolutt en god grunn til å være med i klubben, og flere av 

høstens nyutgivelser dukker nok opp i biblioteket vårt. 

Gi lyd fra deg om det er noe du savner. 

Etter en god sommer så er det bare å finne veien til klubblokalet. 

Arve Hoel 

 

 

………………………………… 

Vi minnes  …… 
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NESTLEDER /           Ståle Furnes 

BIBLIOTEKAR:  

BIBLIOTEK-UTVIDELSER siden forrige nummer av Filateli-Nytt: 

LITTERATUR: 
 NF: Frimerkeutstilling og utstillingsfilateli 
                NF: Systematisk register NFT 1942-1991 
                NF: Det lille bibliotek, bind 4 
  
TIDSSKRIFT: 
 DFT    Dansk   3/2019 
 Filatelisten   Svensk   3/2019 E/Mai 2019 
        4/2019   
 NFT    Norsk   4/2019 5/2019 
 Nordisk Filateli   Svensk   4/2019  
        
KLUBB-BLAD: 
 Bergen F.k.   Den blaa Løve  2/2019   

Karmøy Frimerkeklubb  Seilsluppen «Restauration» 2/2019  
Landsf f N Motivsamlere  motivSamleren  2/2019 
Molde F.k.   Moldefilatelistene   
Nordenfjeldske Filatelistforening NFF-Varianten  2/2019 

 Norsk Julemerkesaml.for.  njf-NYTT    

 Norsk Posthistorisk Selskap  Budstikka  Aug 2019  

 Norsk Skipsp.h. Forening  Postlugaren  2/2019 

     Særtrykk     

 Oslo F.k.    INFO     

 Postkortsamlere i Vest  Samling om Postkortet 76/juni 2019  

 Stavanger Filatelist-klub  Den Blaa Hawaii  Aug 2019 

 Troms Filatelistklubb  TFK-Nytt   1/2019 

………………………………………………… 

 

 

 

 

VI KLIPPER / Til orientering: 
……………………........... 

Filatelisten / Extranummer Maj 2019:   

Bältespännariana (Cinderella stamps) 

................................. 

DFT 3/2019 

Velkommen til fremtidens filateli (om bl.a. digitale mikroskop). 

Forudannullerede frimærker 

................................. 

Filatelisten 4/2019 

Spanska inbördeskriget – den republikanska sidan 

Sveriges bandfrimärken 1920-1936 

................................. 

DFT 4/2019 

Nordiske komponister 

……………………………… 

Budstikka  aug. 2019: 

Postens konkurrenter (del 1); Forbrukerkontakt, Norpost og Postnord. 

……………………………… 

LOE 
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SEKRETÆR:           Ole Grebstad 

Medlemsmøte 7/5-2019. 

Antall tilstede: 15. Siste møte før sommerferien. På en iskald mai dag. Sneen ligger 

langt nede i fjellsidene. Mange plasser helt nede i fjæresteinene. Arve Hoel gikk 

gjennom posten. Forbundet er ute etter nye attestatører på norske frimerker. 

Gjerne for mindre områder. Da det er vanskelig å få tak i attestatører med den 

nødvendige kunnskap på all norsk filateli. Det ble avholdt trekning på 10 gratis 

gevinster. Patric Young tar på seg å holde studie-kveld om porto-merker til høsten. 

Ole Grebstad 

...................................... 

Medlemsmøte 21/8-2019. 

Staale Furnes tok ordet i formannens fravær. Han viste noen britiske cinderella 

«frimerker», det ble en liten diskusjon om dette. Etterpå satt medlemmene rundt 

bordene og hadde en hyggelig prat. De fleste hadde nok lagt frimerkene til side i 

sommer. Kanskje man nå skal starte opp hobbyen igjen, nå som det begynner å 

mørkne? 

Antall tilstede: 13. 

Ole Grebstad 

……………………………………. 

 

 

BYTTELEDER:                               Leif-Otto Engelberg  

 

Høsten nærmer seg og tradisjonelt øker aktiviteten innen filateli-/ frimerke og 

postkort-hobbyen – både på den hjemlige arena og i klubb-sammenheng. 

Det merkes også på kontakten med byttevenner i inn- og utland. 

Mange av oss har samlet gjennom mange år og en hel del dubletter har blitt «til 

overs». Kanskje er tiden nå inne til å utvide samleområdet. 

Hva med en hjemsted-samling ?  Du vurderer selv omfanget  -  gjerne etter å ha 

søkt råd hos noen av de andre klubbmedlemmene. 

Kanskje en stempelsamling   …  alle stempel brukt i din kommune gjennom tidene. 

…..  eller alle norske byer på ett NK-nr? 

…..  eller et nytt land / område 

…..  eller kanskje en tema-samling         

  (…  f.eks. raketter/satelitter/månelandingen for 50 år siden) 

 

Ovenstående kan jo i første omgang baseres på anvendelse av egne dubletter. 

Objekt du ikke selv finner å ha nytte av, kan du hensiktsmessig gjøre tilgjengelig for 

andre medlemmer ved å ta med innstikksbøker og utvalgshefter på klubbmøtene – 

og gjerne «synliggjøre» via en annonse bakerst i Filateli-Nytt. 

Tar du med en «begynnende» samling som andre får se på klubbmøtet, oppnår du 

sikkert tilbud om objekt som andre har liggende i sine skuffer. 

Bruk gjerne annonse-mulighetene bakerst i bladet til å «synliggjøre» HVA du 

søker!   

Lykke til !  
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MØTER / ARRANGEMENT 2019: 

21.08.     Medlemsmøte 

                Foreløpig orientering om høstsesongen. 

                Tema-ønsker fra medlemmene? 

04.09.     Medlemsmøte 

                Referat fra Årsmøtet i forbundet v/Arve Hoel. 

                Program-ønsker fra medlemmene? 

18.09.     Medlemsmøte 

                Miniauksjon 

                Terje Løvnes: Tema tilknyttet Arabia   og   

                                         om dataprogrammet Album-Easy 

                 Ståle Furnes: Kataloger i biblioteket -  

                                         hva vi har !  …  ønsker fra medlemmene ?  

25.09.     Postkortklubben 

                Program ikke avklaret 

02.10.     Medlemsmøte 

                Per Bertil Lund: Historier fra Frimerkets verden 

                Loddsalg 

                Innleveringsfrist objekt til høstauksjonen 

05.10.     FRIMERKETS DAG   (Moa)   (se avisannonse) 

07.10.     Formiddagsmøte 

08.10.     Styremøte 

09.10.     Studiekveld om portomerker v/ Patrick Young 

16.10.     Medlemsmøte 

                Miniauksjon 

                Nils Terje Skylstad om eldre stempler i Hjørundfjorden og 

                Sykkylven                 

26.10.     Høstens stor-auksjon 

30.10.     Medlemsmøte 

                Restauksjon 

 

 

04.11.     Formiddagsmøte 

06.11.     Postkortklubben 

                Årsmøte 

                Program ikke avklaret 

13.11.     Medlemsmøte 

                Miniauksjon 

                Ståle Furnes tema tilknyttet  England 

27.11.     Medlemsmøte 

                Miniauksjon   

                Norsk feltpost v/ Arve Hoel 

                Loddsalg 

02.12.     Formiddagsmøte 

03.12.     Styremøte 

11.12.     Ekstraordinært årsmøte (kontingent 2020) 

                Medlemsmøte  ..  Julemøte  

                Agnar Aase: Tema relatert til Åland 

                Quiz    

27.12.    Forfall årskontingent 2020. 

               Eventuelle saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være  

               sendt til / bekreftet mottatt av styret senest denne dato. 

 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 11.12.2019. 

Eneste sak er kontingent for 2020. Styret foreslår at kontingenten for 

Hovedmedlemmer / A-medlemmer heves med kr 50,00 til kr 500,00. Andre 

kontingentgrupper forblir uendret. 

Styret 
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KLUBBLOKALE 

Klubbens møter avholdes i IOGT-huset / Keiser Wilhelms gt 7, Ålesund sentrum. 

Ordinære medlemsmøter: Normalt åpent fra kl 18:30. 

Vår- og høstauksjoner:   

            (se avis-annonse og klubbens hjemmeside: www.aalesundfilatelistklubb.no ) 

………………………………………. 

Formiddagsmøte den første mandagen i måneden. 

Vi holder åpent klubblokale fra 12 til 14 den første mandagen hver måned 

fram til jul. Klubben stiller med en kopp kaffe og noe enkelt å bite i, 

samtalen sørger du for selv. 

Det blir jo ekstra hyggelig og interessant om noen tar med frimerker 

og/eller postkort som de vil vise fram til de andre. 

Kommer du til vårt formiddagsmøte den første mandagen i måneden? 

Vi treffes på klubblokalet fra 12.00 til 14.00 på følgende mandager:  

7.10, 4.11, 2.12. 

Med hilsen fra styret. 

……………………………………….. 

POSTKORTKLUBBEN  

Postkortklubben møter to ganger i sesongen, og høstens møter er lagt til 

onsdag 25.9 og onsdag 6.11. 

Siden Postkortklubben er ei undergruppe i Aalesund Filatelistklubb så har 

alle medlemmene i filatelistklubben også møterett i Postkortklubben.  

Det blir innlegg om postkortemner på begge møtekveldene. 

Lars Muribø kommer med deler av sitt postkortutvalg så har du også 

mulighet til å skaffe deg noe nytt til samlingen din. 

AH 

Frimerkets Dag 2019 lørdag 5.okober. 

Klubben markerer Frimerkets Dag lørdag 5.oktober fra 11.00 til 14.00 med 

en stand på Moa kjøpesenter. I skrivende øyeblikk er det ikke helt avklart 

hvor vi skal stå på senteret, men vi sender ut ny melding om plassering når 

dagen nærmer seg.  

Det blir gitt ut nye frimerker med tema kjæledyr kr.16 X 2 (valørløs) som vi 

stempler med årets motivstempel og vi deler ut informasjon om 

frimerkesamling og om aktiviteter i vår egen klubb.  

Ta turen innom standen om du er på Moa denne lørdagen. 

Klubben tar imot forhåndsbestilling av konvolutter frankert med dagens 

frimerke og stemplet med særstempelet.  

Dette er en av de få (kanskje den eneste?) mulighetene i 2019 til å skaffe 

deg et særstempel fra Ålesund.  

Arrangementet annonseres også i Nytt i Uka. 

AH 

STUDIEKVELDEN ONSDAG 9.10. 

Onsdag 9.10 er en mellomliggende møtedato hvor vi legger opp til en 

studiekveld om de norske portomerka. På studiekvelden fordyper vi oss i et 

emne som flere har felles interesse av å lære noe mer om.  

Denne onsdagskvelden vier vi til de norske portomerka og vi kan finne ut 

hvordan vi skiller mellom de ulike merka. 

Ta gjerne med deg dine egne portomerker så kan vi sammen se hva vi 

finner ut om de ulike gruppene. 

AH 

 

  

http://www.aalesundfilatelistklubb.no/
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AUKSJONSLEDER:              Helge Steffensen 

 

Klubbens Høstauksjon arrangeres lørdag 26. oktober. I den forbindelse 

søker vi objekt for salg på auksjonen.  Siste innlevering av objekt er på 

klubbmøte den 2. oktober.  Helst ønskes beskrivelse og utropspris på 

objektene oversendt på mail.  Gjerne som et vedlegg til mailen som en 

word eller excel fil.  Dersom jeg får beskrivelse og utropspris oversendt, 

trenger vi ikke å motta objektene før til fremlegging for visning på 

auksjonsdagen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

MINIAUKSJONER 

Det blir miniauksjoner på medlemsmøtene  -  18/9  16/10  13/11  27/11. 

Medlemmer kan ta med seg 3 – 5 objekt på møtene. Objektene legges fram  

( «visning» ) på starten av møtet, lav utropspris og små høyningsintervall, 

ingen provisjon hverken på selger eller kjøper. Objektene selges «as is». Det 

antas å være hensiktsmessig med maks 15 objekt den enkelte kveld for å ha 

en rask gjennomføring. 

 

 

LYKKEBREVET 1964 

 

55 år gammelt objekt. 

DU har kanskje ekstra eksemplar som du kan legge fram på en av 

auksjonene – og oppnå en gledelig pris   .. og dermed bli lykkelig 

 

……   eller kanskje noen andre legger ut dette objektet – som DU kan få 

tilslaget på til en hyggelig pris – og dermed bli lykkelig !  
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Det lille bibliotek bind 4 

Norsk Filatelistforbund står for serien Det lille bibliotek og bind 4 ble utgitt 

til Nordia 2019. Bøkene utgis i heftet format, omfanget er 100 sider og 

prisen er kr. 150. Altså en pris og et format som alle skal kunne tåle. 

Artiklene behandler både «moderne» materiale som utgis fram til våre 

dager og materiale som mer faller inn i en «klassisk» tradisjon.  Noen tema 

er ikke ferdig utforsket og andre er ikke ferdig skrevet, så her kan hver 

enkelt av oss bli med å finne ny kunnskap om vi har lyst til det. 

Årets utgave av Det lille bibliotek inneholder artikler om affixing-

rullemerker, moderne justermerker, paquebotordningen (og her finner du 

informasjon om stempler fra vårt eget fylke), norske internasjonale 

svarkuponger, hvordan du kan samle moderne norsk brev (gode tips til deg 

som har en bunke nyere norsk brev liggende), lokale frimerkehefter og post 

i butikk stempler. Dessverre har det skjedd en stygg feil i 

redigeringsprosessen så en artikkel om maskinavtrykk har blitt uleselig. 

Kanskje dette ikke er tema du selv brenner for eller som du selv har lyst til å 

vite noe om, men gå da til de tre foregående binda og se om der er noe av 

interesse for deg.  

Alle artiklene er skrevet for Det lille bibliotek serien, og meningen er at du 

som ivrig og våken samler kan finne nye områder i vår norsk frimerke -, 

stempel - eller posthistorieflora.   

Du finner alle fire binda i klubbens bibliotek. 

Arve 

 

 

 

 

…………………………………… 

Vi tillater oss et sitat fra Norsk Posthistorisk Selskaps: BUDSTIKKA: 

“A philatelic book is not valued by its cost, but by its usefulness” 
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Filatelistisk Årbok 2019. 

Filatelistisk Årbok har vært gitt ut siden 1983 og intensjonen har hele tiden 

vært å samle sammen det beste som har vært skrevet i tidsskrifta til 

frimerkeklubbene og tilslutta foreninger i det ganske land.  

Årets utgave er i så måte representativ ved at den på 150 sider presenterer 

hva 21 forfattere har skrevet i klubbenes ulike tidsskrift.  

Klubben vår får jo tilsendt flere av disse tidsskrifta, men her har du det 

beste samlet mellom to permer. 

Du finner stoff om frimerker, posthistorie, postkort, årets særstempler, 

årets frimerkeutgaver og om arktopper 2018 - 2019 (det er kanskje noen 

som ikke vet hva arktopper er, men da leser du om det i årboka). 

Både Filateli – Nytt og Moldefilatelistene er representert i årboka. 

Oddvar Jan Melsæter skriver om posten i Ålesund, Ole Grebstad skriver om 

spansk post i Marokko 1867 – 1903 og Konrad Moe skriver om postkort 

som viser kirkene i Nesset og Harøy.  

Det fører for langt å nevne alle artiklene som er med i Filatelistisk Årbok 

2019, men jeg påstår at her er noe for enhver. Boka koster kr. 150 så det er 

bare å si «løp og kjøp», eller du kan låne den fra klubbens bibliotek.   

Arve  
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FRA MIN MOTIVSAMLING OM SKIP 

av Ingolf Eriksen 

I løpet av siste 30-40 årene av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet ble 

den britiske handelsflåten modernisert. De gamle seilskutene forsvant mer og 

mer, og dampskipene tok over. Med denne moderniseringen dukket det også 

opp flere nye rederier. Spesielt for England var at de store jernbaneselskapene 

satset også på skip. Eksempelvis fikk Great Western Railways og London & 

Southern Railways flere passasjerskip som ble satt inn på fart mellom byene 

Southampton og Weymouth på kanalkysten, og kanaløyene Jersey og 

Guernsey, mens Isle of Man Steam Packet Co., primært gikk mellom 

Liverpool og Man.  

Fra min frimerkesamling om skip har jeg plukket ut historien om «Roebuck», 

som er litt spesiell. Skipet ble sjøsatt ved Naval Construction & Armament; 

Barrow den 06.03.1897. Som lokalbåt var denne etter datidens mål, en stor og 

attraktiv skute på 1281 brt. Lengden var ca. 85,5 m og dampmaskinen sørget 

for en marsjfart på 20 knop.  

 

Onsdag morgen den 19. juli 1911 gikk den fra St. Helier på Jersey med kurs 

for Guernsey. Tåken lå tykk med en sikt på bare 200-300 m for de som sto på 

broen. Likevel lot kapteinen, John Le Fevre, skipet gå med 17 knop. Dette var 

nok uforsvarlig siden man den gang ikke hadde noe instrument å hjelpe seg 

med under slike forhold. Fyrbøyen på Ruaudiere var så vidt synlig til babord, 

men ellers var alle seilingsmerker i det trange farvannet usynlig for 

skipsføreren. Kursen ble satt mot St. Brelade’s Bay. Plutselig ble utkikken klar 

over vannstrømmer rett forut. Dette var tydelig indikasjon på at der var skjær 

rett foran «Roebuck». Skipet dreide raskt babord, men det var for sent og 

grunnstøtingen var uungåelig. Et voldsomt støt gikk gjennom skipet da det 

løftet seg opp på skjæret Kaines Rock. Baugen og akterskipet sto på hver sin 

side av klippen, mens 60 m av kjølen sto solid plantet på fast fjell. Skroget 

hadde fått flere hull og vannet strømmet inn. Heldigvis skjedde dette bare 200-

300 m fra land, slik at et lokalskip, «Duke of Normandy» kom raskt til og fikk 

passasjerer og 20 tonn last om bord.  

      

 

Nyheten om grunnstøtingen spredde seg fort, og kom i lokalavisen Jersey 

Evening Post samme dag. Kinosjefen i St. Helier kom, og allerede samme 

kveld ble film om havariet vist på kinoen i St. Helier. (Her snakker vi altså om 

året 1911 med film fra en dagsaktuell hendelse!!) Store folkemengder 

strømmet til havaristedet, og St. Brelade’s Bay ble et yndet picnic sted de 

dagene «Roebuck» sto fast.  

Det skulle vise seg at det bød på store problem å få løs skipet, for «Roebuck» 

var faktisk satt ned på en spiss klippe som sto inn i skroget. 28. juli greide man 

å få skipet løs, men på grunn av skadene måtte det bare flyttes til sandstranden 

i St. Brelade’s. Her ble skipet midlertidig tettet. Folkevandringen til stranden 

var stor, for det var jo en spesiell opplevelse og kunne gå rundt havaristen. I 

midten av august ble «Roebuck» slept til St. Helier slik at man der kunne gjøre 

skipet tett slik det ville tåle å bli slept til Southampton for permanent 

reparasjon. 

 «Roebuck» ble i oktober 1914 rekvirert, som de fleste skipene i kanalfarten, 

av det britiske admiralitet og bygd om som minesveiper under navnet «HMS 

Roedan». Nok en gang skulle været lage problem for skipet. 13.01.1915 lå den 

for anker ved marinens base i Scapa Flow da ankerkjettingen slet og da drev 

den inn i serviceskipet «Imperieuse» og sank på 15 m dyp. Her ble den 

liggende som en fare for skipsfarten, og både i 1953 og 1956 ble vraket sprengt 

for å gjøre farleden tryggere. En stolt skute hadde møtt sitt endelikt. 

(Bildet viser «Duke of Normandy» ved siden av «Roebuck». Dette skal være 

et postkort, men jeg har bare fått en kopi av motivet, så jeg vet ingenting om 

kortet.) 
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EI LUFTIG HISTORIE 

Zeppelin - nei, ikke Led, snarere tvert imot! Her gjelder det LZ-127, og det er ikke ei 

popgruppe, sjøl om den visstnok er oppkalt etter grev von Zeppelin, men noe mer 

høytflygende - noe som mange frimerkesamlere på en eller annen måte vil ha vært 

borti, kanskje i auksjonskataloger, kanskje i artikler, kanskje i egne samlinger, 

nemlig zeppelinerne. 

 

For etter at Ferdinand Graf von Zeppelin (1838-1917) bygde sitt første luftskip, 

LZ1, i år 1900, fulgte LZ2 og endelig LZ3 i 1908, som var det første praktisk 

brukbare av dem. Fram til 1. verdenskrig frakta tyske luftskip 37.250 passasjerer i 

mer enn 1.600 luftfarter, som det kaltes - alle uten ulykker. Luftskip blei også brukt 

i Første verdenskrig, men de var store og langsomtgående mål, og fylt av brennbar 

gass, så man blei klar over at til slik bruk var de ikke særlig formålstjenlige. Til 

passasjertransport og postbefordring var de derimot fortsatt konkurransedyktige. 

Samtidig vakte  disse svære flygende "sigarene" ganske stor oppsikt når de 

passerte over bebodde områder. Så flere lands postverk ga ut egne "Zeppelin-

frimerker" - naturligvis det tyske, men også blant andre Islands og USAs. 

 

 

 

 

 

 

Jeg har en spesiell grunn til her å konsentrere meg om luftskipet - eller 

Zeppelineren - med produksjonsnummer LZ-127. Da far min etter frigjøringa i mai 

1945 blei utstyrt med armbind påtrykt POLITI samt et annet med norsk flagg, med 

engasjement i politiets Landssvikavdeling og oppdrag bl.a. å registrere fiendens 

etterlatenskaper i hus de hadde holdt til i i Ålesund, tok han etter hvert vare på for 
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ettertida også en del trykksaker og annet som ellers ville ha blitt brent eller kasta. 

Det dreide seg bl.a. om små bøker og hefter som av tyske styresmakter var blitt 

sendt ut til sine okkupasjonssoldater i flere land. Innholdet varierte fra dårlige 

varianter av ukebladromaner til bøker om seiersrike tyske våpen, og skulle 

åpenbart hjelpe til å "holde moralen oppe". Blant disse bøkene var ei beretning 

om en USA-tur gjort av luftskipet som av grev von Zeppelins datter i 1928 var blitt 

døpt nettopp "Graf Zeppelin". Teksten i boka var Hugo Eckeners beretning. Han 

hadde ført luftskipet trygt til USA og tilbake, trass i skader pga. uvær undervegs, og 

med påfølgende vanskelig nødreparasjon i lufta mens luftskipet fortsatte ferden. 

                             

På smusstittelbladet foran i boka er følgende tekst stempla - her i norsk 

oversettelse: "Gave fra rikskommissæren for de okkuperte norske områder". Og 

rikskommissæren - altså "sjefen over alle sjefer" her i landet under den tyske 

okkupasjonen - var som kjent Josef Terboven. Etter den tyske kapitulasjonen 8. 

mai 1945 valgte han å sprenge seg sjøl sittende på ei dynamittkasse inne i en 

bunker for å slippe å bli arrestert og stilt til ansvar for sine forbrytelser. Bare 

brilleinnfatninga hans av stål blei funnet etterpå. 

Men altså - amerikaferden til LZ-127: Starten skjedde fra Friedrichshafen 11. 

oktober 1928, med landing ved Lakehurst, New Jersey 15. oktober etter 111 timer 

og 44 minutt.  

 

Om bord var et mannskap på 40 samt 20 passasjerer. Blant de sistnevnte var en 

journalist fra "aviskongen" Hearsts aviser. Luftskipet tok en runde over 

Washington, Baltimore, Philadelphia og New York for at befolkninga der skulle få 

sjansen til en titt på vidunderet. Det vakte stor begeistring på bakken, noe som går 

tydelig fram av bokteksten.  
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Etter mer reparasjonsarbeid, denne gangen mens luftskipet var på 

landingsplassen, dro det fra Lakehurst 29. oktober. Returen tok mye kortere tid. 

Etter 71 timer og 49 minutt i lufta var de tilbake i Tyskland igjen. 

 

Undervegs hadde luftskipet med post. Det meste var kanskje til adresser i USA, 

men noe skulle leveres andre sted. 

 

 

I boka om Amerika-ferden 1928 er der en del litt uskarpe fotografier. For 

filatelister kan det være av spesiell interesse å se hvordan post enkelt kunne bli 

levert undervegs - i dette tilfellet mens luftskipet passerte over Funchal (øverste 

bilde). Under fotografiet står "Postabwurf über Funchal", noe som på norsk blir 

"Postutkast over Funchal". Bildet under - på samme bokside - viser utsikt mot 

Madeira fra motorgondolen. Teksten til det bildet forteller oss også at luftskipet 

(sjølsagt) hadde elektrisitet om bord. 
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I 1929 foretok dette luftskipet sin kanskje mest omtalte ferd - den første 

"jordomflyging" med passasjerer. Turen var ca. halvvegs "sponsa" av avismagnaten 

W.R. Hearst, som til gjengjeld fikk eksklusive  mediarettigheter i USA og 

Storbritannia ang. reportasjer og bilder fra turen. 

På nettadressa https:/www.airships.net/lz127-graf-zeppelin/history fant jeg skann 

av en konvolutt som hadde vært med på denne turen, og gjengir den her.  

 

Beklageligvis har jeg ingen "Zeppelinbrev" i mine mange frimerkesamlinger fra 

diverse land. Det har mest med tidligere års prioriteringer å gjøre. Men hvis noen 

av FilateliNytts lesere har slike godbiter, vil både redaktøren og lesere være 

takknemlige om kopier av disse deles her i neste utgave av bladet. 

Egil Røssaak 

 

 

 

 

 

Zeppelinbrev fra min samling: 

 

LOE 
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FDC tilbake til heder og verdighet? Del 3. 

Jeg stilte spørsmålet i Filateli – Nytt 2/2018 og 2/2019 og svaret mitt var et 

ja! 

Jeg stiller på nytt samme spørsmål, og svaret mitt vil fortsatt være et 

entydig ja! 

FDC har tapt sin popularitet som samleobjekt fordi det er FDC som Posten 

produserer i stort antall for et samlermarked som har blitt stadig mindre. 

Dette erfarer mange (eller kanskje alle?) som forsøker å kvitte deg med sin 

samling nyere FDC. 

Jeg fortsetter derfor å presentere alternative måter å samle FDC på som 

kan vise at FDC kanskje kan være et interessant samleområde. 

Et FDC fra den «klassiske» perioden – serien med Bjørnson stempla Kvikne 

8.12.1932 er ettertrakta på markedet fordi det er få FDC fra denne 

perioden.  Det er ikke masseprodusert av Posten.  

 

 

 

Så kanskje det kan være en måte å tenke på når det gjelder nyere FDC? Å 

finne FDC - alternativ som ikke er masseprodusert?  

Mitt første eksempel er utgaven som ble gitt ut 30.juli 1944 for å markere 

30 – årsdagen for Tryggve Gran sin flygning over Nordsjøen. I min egen 

samling har jeg denne utgaven FDC – stempla fra Volda, Oslo, Bergen, 

Ålesund og Kråkstad. Her viser jeg konvoluttene fra Ålesund, Bergen og 

Kråkstad stempla 30.juli 1944. 
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Mitt andre eksempel er utgaven som ble gitt ut 3.januar 1955 for å markere 

100-årsjubileet for utgivelsen av Norges første frimerke. 

Fra min samling viser jeg en konvolutt stempla Ålesund 3.1.1955 og en 

konvolutt stempla Kristiansund N 3.1.1955.  

    

Hvor mange ulike steder som har stempla Trygve Gran og 100-årsjubileet 

for Norges første frimerke på utgivelsesdagen vet jeg ikke, men det er i alle 

fall flere enn de som er avbilda i denne artikkelen. 

Hvor mange ulike utgaver du vil samle på, er jo naturligvis opp til deg selv. 

Poenget er å finne utgaven FDC - stempla på så mange ulike steder som 

mulig.  

Det er slett ikke sikkert at du synes at FDC samla etter prinsippa som jeg har 

framført, er spesielt interessante.  Men påstanden min er at det utvilsomt 

er morsommere å samle FDC på denne måten enn å abonnere på FDC fra 

en postal utgiver.   

Alle illustrasjonene er fra min egen samling. 

 Arve Hoel 

 arve.johan.hoel@gmail.com 

 

 

Røde kors   - historikk 

“Saken som vi arbeider for må være internasjonal fordi den er 

verdensomspennende.  Den er ethvert menneskes sak for alle andre 

mennesker, den angår oss alle.» 

Henry Dunant 

Egentlig het han Jean Henri Dunant, ble født i Geneve i Sveits den 8. mai 

1828. 

Senere i livet valgte han den engelske skrivemåten av fornavnet sitt. 

Som Henry Dunant ble han i humanitetens historie kjent som «Røde Kors’ 

far». 

 

De fryktelige lidelsene til de som ble såret i krig, inspirerte han til å skape 

det som nå er verdens største humanitære organisasjon. 

Det var krigen mellom franske og italienske tropper på den ene siden, og 

østerrikske på den andre.  Kampen som rørte ved hans samvittighet og la 

mailto:arve.johan.hoel@gmail.com
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grunnlaget for hans vyer, ble kjent som slaget ved Solferino.  Slaget fant 

sted 24. juni 1859.  Etter 16 timers kamp var der 40.000 døde og sårede.  

Han var der tilfeldifvis, var vitne til blodbadet og så i fortvilelse de helt 

utilstrekkelige førstehjelpsmetodene på begge sider.  Han gikk selv inn for å 

hjelpe sårede, og han fikk lokalbefolkningen med seg og organiserte deres 

innsats.  De som fulgte han i dette arbeidet var for det meste ufaglærte 

kvinner og barn.  De sluttet seg også til hans grunnleggende filosofi om å 

hjelpe både venn og fiende.  «Tutti fratelli» (de er alle brødre), sa han, og 

under dette mottoet tok deg av så mange sårede som de maktet.   

Han skrev senere: 

«All denne vennlighet og gode vilje til tross . menn døde. 

Ovenfor en så enorm krisesituasjon, hva kan en håndfull velvillige fjøre, alle 

sammen isolert og spredt ?» 

Selv om Solferino var hans første møte med krigens brutalitet og dens 

fryktelige følger hadde han også tidligere deltatt i veldedighetsarbeid.  Da 

han var 18 år engasjerte han seg i «Oppvåkningens Kirke» - den kirken som 

hans familie var tilknyttet. 

(Kilde: Røde Kors) 

Terje Waksvik 

 

 

 

 

 

 

TOGO er et lite land i Vest-Afrika med 5 – 6 millioner innbygere. 

Landet utga – etter initiativ fra Togo Røde Kors - denne souvenirblokken i 

forbindelse med 150-års markeringen av Henry Dunants fødsel. 

 

 

Nedenstående  blokk ble utgitt i SIERRA LEONE i 1988 til markering av at 

det var 125 år siden Det Internasjonale Røde Kors ble dannet. 

Blokken minner om at Henry Dunant var mottaker av den første Nobels 

Fredspris i 1901. 

s  

Terje Waksvik 
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Fra medlem Egil Røssaak har vi mottatt nedenstående. 

Tas med her -  så er mottak dokumentert  (22.08.2019  (red.)) ett 

år før stempeldato (15.08.2020). 

19. august fant jeg i postkassa en trykksak, frankert - og om ikke  

akkurat pent stempla, så i alle fall handstempla, med Postens anonyme  

gummistempel. Frankaturen var heller ikke mye å skryte av. Der var ikke  

avsenderadresse, men konvolutten inneholdt Norsk Numismatisk 

Forenings  

medlemsblad. Det pussige er imidlertid at enten har bladet vært gjennom  

en tidsmaskin et par ganger, eller så er det en postfunksjonær som ikke  

har vært heilt våken ved innstilling av stempelet. Der står da vitterlig  

"15 aug 2020"!  

 

Jeg har hørt om personer som er forut for sin tid. 

Om dette er en sjeldenhet? På en måte, kanskje, men jeg blir neppe rik  

om jeg legger ut konvolutten for salg på neste auksjon i klubben. La oss  

forresten se:  Gi bud, folkens! Høyere, høyere... 8-) 

E.R. 

Paquebotordningen på Sunnmøre. 

Vårt avdøde medlem Einar Måseidvåg har tidligere skrevet en del om 

paquebotordningen på Sunnmøre. Artiklene hans har vært publisert i 

Filateli – Nytt og Postlugaren. I Det lille bibliotek bind 4 skriver Øivind N. 

Westbø en artikkel om ordningen i Norge fram til 1940, og her lister han 

også opp kjente stempler fra Sunnmøre i perioden 1894 - 1940. 

Jeg har en del nyere brev med paquebotstempler fra Sunnmøre som jeg 

senere skal sammenfatte i en artikkel i Filateli – Nytt.  Se eksempelet på et 

brev stempla Volda 15.6.1982. 

 

I denne runde etterspør jeg brev med paquebotstempler brukt på 

Sunnmøre som du kan ha liggende i dine gjemmer. Har du brev med slike 

stempler så vil jeg gjerne registrere stempelet og skanne brevet. Tar du 

skannejobben selv så er det naturligvis også greit.  

Har du selv synspunkt på emnet så hører jeg fra deg. 

Arve Hoel 

arve.johan.hoel@gmail.com  
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Litt om kunst og kulturlivet på Åland. 

Naturen vekker ein lengt etter å forme og skape, og det er truleg difor så mange på 

Åland klynger seg til kunst. Kunsten blir fødd mellom klipper og hav. Det er som 

om hender med målingspenslar blir dratt mot målingslerretet. Her kan ein lytte til 

bølgeskvulp, fuglesong og fylle lungene med frisk havluft. Ja, naturen er blitt 

uttrykt i mange ulike handverk, i leire, tre og tekstil. Blant mange frimerke som 

viser den flotte naturen, tek eg med tre: (t.v.) nr. 268, 279 og317. 

 

Mange forfattarar har fått inspirasjon til å skrive bøker, songar og teaterstykke. 

Det er som om ein blir dradd med i ein virvel, i havet, klippane, engene, livleg dans, 

og alt smeltar saman. Resultatet har ofte blitt starten for ein ålandsk kunstnar, slik 

har det vore og slik er det den dag i dag. På denne måten møtast fortid og notid. 

 

Friluftsmuseet Jan Karlsgården i Sund er ein typisk møteplass for ulike 

kunstformer. Her kan ein få eit innblikk i det ålandske bondelivet på 1800-talet. 

Museet har ei rad med små bygningar som er frakta hit frå mange ulike område av 

Åland. Kvar av dei har hatt sin spesielle funksjon. 

 

Her kan ein nemne den vesle sjøbua frå 1799 og som har vore brukt til 

oppbevaring av mange ulike fiskereiskapar.  Ja, ein kan til og med kjenne dufta frå 

tønnene som blei brukte til å salte sild i. Frimerke nr. 71 har henta motiv nettopp 

frå denne sjøboda som ein også ser tydeleg nede ved sjøen på bilde over frå Jan 

Karlsgården. 

På denne plassen blir det kvart år arrangert handverksdagar. Då blir gammal skikk 

og bruk vekt til liv i dei mange småhusa, alt frå delikatesser som svartbrød (ålandsk 

spesialitet) og ålandspannekake til typiske handverksprodukt. 

På same måten som denne sjøbua ligg også Kastelholms slott med fronten ned 

mot Slottssundet. 

 

Men er sjøbua gammal, så har dette slottet røter endå lenger tilbake i tida. Det blir 

nemnd første gong i 1388, men ein trur at det er bygd endå tidlegare. Det er 

nesten som ein kan kjenne kor historier frå fjerne tider pressar på. Og skulle ein 

vere der ein dag då skodda stig opp frå sundet (og det skjer ofte) og omsluttar 
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slottet, ja, då er det nesten som ein kan høyre røyster frå fortida. Her sat historiske 

personar fengsla, kan nemne Gustav 2. Adolf, Gustav Vasa, Erik XIV og kona hans 

Karin Månsdotter. 

 

Men spelmennene sine livlege tonar fører oss tilbake til notida. Dei spelar så 

taktfullt at det rykker i beina. Frimerke nr. 70 , spelemann, markerer det. Framfor 

dei raudmåla stovene på Jan Karlsgården møter vi eit hav av folkedrakter, og vi kan 

undre oss endå ein gong på korleis gammal historie kan komme så nær inn på oss.  

Det var til den store songfesten på Åland i 1908 at mange ålandske bygdedrakter 

blei laga etter mønster frå gamle plagg. Den aller første ålandske folkedrakta blei 

rekonstruert i 1876, og denne Saltviksdrakta er den siste der ein veit at ulike 

draktdelar er sett saman.  I dag har alle kommunane på Åland si eiga drakt. 

Folkedraktene blir brukt av både kvinner og menn ved festlege tilstellingar som for 

eksempel på midtsommarkvelden. Åland har gitt ut fleire frimerke med 

folkedrakter. Frimerka over her viser dei tre merka som blei utgitt i 1993, nr. 72, 73 

og 74. 

 

For mange er dette høgdepunktet på året; å førebu, pynte og reise den ålandske 

midtsommarstonga til ære for sommaren og lyset, og til ære for det fruktbare 

livet. Bildet under viser når midtsommarstonga blir reist. 

Midtsommarstonga som ein har funne på Åland sidan 1700-talet, er full av symbol. 

             

På toppen sit ein liten gubbe og fektar med armane i vinden. Det er han som blir 

kalla fektegubben. Han er symbolet på det flittige folket som held ut eit stevsamt 

liv.  

Ofte er det plassert ei sol ved sida av gubben, eit symbol på livskraft. 

Ein kan sjå seglbåtar som snurrar rundt og viser kva vindretning ein har til ei kvar 

tid. 

Av og til blir ein hane også plassert på stonga for å vake over byen. 

Kronene er eit teikn på "markens grøde". 

Lauvblad som dirrar og skjelv på tynne trådar er symbol på tida. 

Den ålandske stonga har også rør plassert akkurat på same måte som masta på eit 

fartøy. 

Ut på vårparten blir stonga tatt ned, måla og friska oppatt. Deretter startar ein 

med å dekorere på nytt. Aller først blir kronene festa på. Når ein kjem til 

midtsommarkvelden i slutten av juni, blir den siste pyntinga gjort. Kvar by har sin 
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eigen måte å pynte på. På kvelden kan 60-70 stenger bli reist mot 

sommarhimmelen. Der får dei stå resten av året og heilt til neste vår då det er tid 

for å ta stengene ned. Vinteren har tydeleg gjort dei ganske nedslitne. Det er tid 

for ny oppussing og utsmykking.  

Mange kunstnarar er blitt inspirerte av den ålandske midtsommarstonga. 

 

Frimerke med motiv av midtsommarstonga kom ut i 1985 (nr. 10I) og 1990 (nr. 

10II).Frimerka er så like at det som kom ut i 1990 blir ofte kalla ein variant av 

merket frå 1985. Merket frå 1990 var nok meint som eit nytrykk, men ein feil i 

trykkeriet førte til at variant blei resultatet. Blant anna ser ein at figuren på 

frimerket t.h. held ein tjukkare "sylinder" enn figuren på merket t.v. 1990-merket 

manglar konturlinjer t.v. og det er kortare avstanden mellom linjene. Dette er 

kanskje dei variantane ein lettast kan merke, men det finst fleire. 

Agnar Aase 

……………………………… 

SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS 
RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF 

LERSTADVEGEN 545 – 6018 ÅLESUND 
       Byggeledelse     Taksering av fast eiendom 

    Prosjektledelse  Skadetakster og –skjønn 
 

Tungtvannsaksjonen 75 år  

I 2018 vart tungtvannsaksjonen sitt 75- års jubileum markert. Det vart også 

det året leiaren for denne aksjonen, Joachim Rønneberg døydde. 

Eg har ikkje registrert at posten markerte dette 75-års jubileet. Men i 

samband med 50-års jubileet i 1983, vart det utgitt 10 konvoluttar med 

motivstempel Vemork og signert av 10 av deltakarane i aksjonen. Her viser 

eg den som er signert av Joachim Rønneberg.  

 

 

 

Nils Terje Skylstad 
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Newfoundland og Labrador. 
 

I 1867 gikk mange av de engelske og franske kolonier i Nordamerika nord 

for den 49 lengdegrad sammen  og dannet landet Canada – dvs  - det var 

ikke akkurat alle.  Helt øst i landet bestemte de 2 koloniene Newfoundland 

og Labrador seg for at de skulle stå utenom.  De skulle fortsette som kolonier 

under England. 

 

Denne kolonitilværelsen fortsatte fram til 1949.  Nedgangstid i koloniens 

økonomi førte til at det ble holdt avstemming om den fremtidige styreform.  

Dette førte til  at Newfoundland ble en av landets provinser.  

 

 
 

Frimerkeutgivelser. 

 

Fra 1857 til 1865 gav Newfoundland ut utakkede  frimerker. Disse 

frimerkene var faktisk alle brunaktige – med unntak av 2 trekantede som var 

grønne.  Felles for dem alle var bildet som viste våpenskjold og 

nasjonalblomster til United Kingdom.  De var trykket på litt forskjellig papir 

ved hver utgivelse – tykt, tynt og gulaktig.   Det å samle på disse første 

utgavene  vil altså medføre at man har en god kunnskap om papirtyper. 

Disse første frimerkene er faktisk litt artige historisk sett.  De er nemlig 

merket St. John's Newfoundland.  Det kan ha flere årsaker.  Det er mange 

byer som har dette navnet, og kanskje er det brukt for å påpeke at det er St. 

John's Newfoundland.  Dette er nemlig den første byen engelskmennene 

grunnla i den nye verden. Opprinnelig fra 1500 tallet var det også en koloni 

og som gikk inn i den nye kolonien. 

 
 

St. John's har faktisk satt spor etter seg i verdenshistorien.  Mange tror at  det 

var Charles Lindberg som var den første som krysset Atlanterhavet med fly, 

men det var faktisk så landet et fly som hadde tatt av fra Irland, ved St. 

John's allerede  i 1919. Det var ført av Alcock and Brown – pionerer i 

flyhistorien.  Til minne om den bragden ble det overstemplet  et merke  

«Trans Atlantic Air Post»  

 

                      ) 

 

 

Frimerker fra 1865. 

 

Man skulle faktisk tro at et frimerke hvor kongelig var avbildet ville være 

noe av de første som ble utgitt – vel ikke på Newfoundland.  De utgav i 1865 

et grovtagget merke med bilde av en - har du ikke gjettet det – nemlig en 

torsk!!!!!.  Deretter fulgte merke av sel.   
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Så kom det ytterligere merker av torsk og sel – samt selfanger.   

 

Deretter kom de kongelige.  Som i andre engelske kolonier var Dronning 

Victoria  ofte avbildet, men også prinser her og der. 

 

 
 

I årene fremover ble det jevnlig utgitt frimerker, og det er ganske typisk  at 

det siste utgitte  frimerke i 1947 var en avbilding  av oppdageren John Cabot.  

Han var første gang avbildet allerede i 1897 som Newfoundlands oppdager.   

 

        
 

 

I alt ble det på Newfoundland utgitt 270 regulære frimerker, og 19 

luftpostmerker.    De regulære merkene forestiller stort sett: 1. Kongelige – 

2. Oppdager og landskap, 3. Dyr og dyreliv 

 

Etterhvert som 2. verdenskrig begynte å nærme seg, kom det flere og flere 

patriotiske kongelige frimerker . I all vesentlighet regjerende konger og 

dronninger.  I 1939 kom imidlertid det første av 2 bilder hvor nåværende 

Dronning Elisabeth ble avbildet..  Hun fikk æren av å være avbildet som 

prinsesse bla på det nest siste merke som ble utgitt på Newfoundland som 

koloni.  

 

 
 

Det merkelig er også under 2. verdenskrig ble det ikke utgitt frimerker  til 

støtte for krigføringen, og som propaganda  for de allierte. 

Dette til tross for Newfoundland sin sentrale plassering bla ved 

Atlanterhavskonvoier og deres beskyttelse. 

 

Newfoundland for filatelister. 

 

Med kun 270 utgitte hovednummer er Newfoundland oversiktlig.  Mange av 

merkene er rimelig, og med et så lite antall vil også albumene være rimelige. 

Om man ønsker det kan man bygge ut samlingen  bla annet gjennom 

spesialisering angående vannmerker.  Mange slike merker er faktisk også 

rimelige. 

Man kan også lage en brevsamling, og her behøver heller ikke prisen være 

uoverkommelig. 

 

Selv har jeg en grei samling Newfoundland, men – og det er et men, og etter 

min mening et alvorlig men.  Samlingen har lett for å bli trist og kjedelig.  

De utgitte merker virker triste.  Mange utgaver er rotete i sin oppbygging.  
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Merker med dyremotiv, f.eks rein virker postkortaktig – en pent oppstilt rein 

som hyler ut i lufta – og trist farge. 

 

 
 

Det var liksom jeg ikke følte noen glede med merkene, og i  grunnen gav jeg 

opp det jeg hadde tenkt. 

 

Men jeg har enda tid – kanskje jeg skal være fornøyd med et jeg har – og så 

se litt på en brevsamling.  Det kunne ha vært noe. 
 

Kåre Flatmark 

 

P.S. 

 

                                                  Newfoundland dog   

                egen hunderase som newfoundlenderne er så stolte av. 

 

KF 

Fra Roar Giskegjerde har vi fått dette utklippet fra 

 ALLE HJEM nr 46/1955. 
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POSTKORTKLUBBEN 

Medlemsmøter: 

25.09.     Program ikke avklaret 

06.11.     Årsmøte 

                Program ikke avklaret 

 

...................................... 

. 

Roald gamle kirke 

Postkortet denne gangen er av «Roald gamle kirke» eller «Gamlekirken på 

Kyrkjehaugen» som den også kalles. 

 

Kortet som er produsert av stavangerfotografen Steinkopf Wold har ikke nummer, 

men kortet er stempla i 1913. Vi vet at Steinkopf Wold hadde ei rundreise på 

Sunnmøre i 1905/06, men bildet er ikke fra denne reisa. «Gamlekirken på 

Kyrkjehaugen» eller «Roald gamle kirke» ble revet i 1896, men det var ikke uvanlig 

at postkortutgivere brukte bilder som de kjøpte av andre fotografer. 

Kyrkjehaugen på Roald er en høyde i landskapet på Roald. Rett før du kommer til 

Roald sentrum passerer du haugen hvor det i dag står et lite søndagsskolehus som 

ble ferdigstilt i 1930.  

«Roald gamle kirke» eller «Gamlekirken på Kyrkjehaugen» var plassert akkurat på 

denne haugen.  

Hans Strøm skriver i 1767 at det sto en liten stavkirke på haugen. I 1756 slo lynet 

ned i kirken, og skadene ble såpass store at kirken måtte rives. En ny kirke av 

tømmer ble reist i 1757 og den ble stående til 1896. I 1894 var det reist ei ny kirke 

på Blindheimsreset, og vedlikeholdet av «Roald gamle kirke» var blitt så dårlig at 

den ble revet i 1896. 

Arve Hoel  
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……………………………………………………………………………. 

Stoff / innlegg til DESEMBER-nummeret MÅ 

redaktør ( leif.otto.engelberg@gmail.com ) ha tilgjengelig 

senest 30.11. 
Tekst (i Word) og bilder/illustrasjoner (i JPG  (IKKE pdf))  vennligst hver for 

seg – det  letter redigeringen. Marker i teksten hvor illustrasjonen skal 

settes inn. 

 

HVA ER DETTE ? 
Noe DU lurer på / ønsker avklaring om ? 

………………………….. 

3/2019 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

MEDLEMSANNONSER: 
Medlemmene har anledning til gratis annonser her.  

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

……………………………… 

8/2019 

Jeg har en hel del dubletter fra ulike land / områder / tema. 

Hva søker du ? Send meg gjerne mankoliste/ønskeliste. 

leif.otto.engelberg@gmail.com  

……………………………… 

9/2019 

Ønsker kjøpe Facit spesial classic 2018 og Facit Norden 2019 

..  eller foregående utgave. 

leif.otto.engelberg@gmail.com 

……………………………. 

10/2019 

  

mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
mailto:leif.otto.engelberg@gmail.com
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