
Maskinstempler med tekst 

brukt i Ålesund og Sunnmøre 
• Kataloger: 

• «Norske maskinstempler med tekst 1903-1978» - Utgiver Norsk Filatelistforbund. 

• Finn Aune: «Norske maskinstempler med tekst 1904-2004» (Priskatalog) 

• Peer-Christian Ånensen: «Maskinstempler med tekst 1979-2004» 

• (Det lille bibliotek, bind 2) 

 

   De første stemplingsmaskiner med tekst kom i 1903,  

   omtrent på den tida de øvrige stemplingsmaskiner med streker/bølgelinjer  

   ble tatt i bruk. 

 

• I mange år var tekststempler kun brukt i Kristiania, og i de første årene var det kun 

NORGE i forskjellige variasjoner som ble brukt. 



Stempeltyper  

 

 

 

Stempeltyper. Kopi fra «Norske maskinstempler med tekst 1903-1978» utg. Norsk Filatelistforbund. 



• I 1914 ble det for første gang brukt slike stempel utenom hovedstaden.  

• Det var på Eidsvold  og Eidsvold Verk i forbindelse med 100 års jubileet for 

• Eidsvoldbygningen og 17. mai 1814. 

 

• Først i 1920 ble slike stemplingsmaskiner tatt i bruk i de største byene. 

• Bergen, Drammen, Stavanger og Trondhjem. 

 

• Det første tekststempel kom til Ålesund i 1925. 

• Det hadde teksten STØTT NORSK ARBEID. 

 

• Dette stempel ble brukt hvert år til og med 1930, 

• Senere ble det også brukt i 1942, som det siste i Norge. 

        1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929 – 1930 - 1942 

 



Maskinstempel brukt i Ålesund  6. juli 1925. Det første 

maskinstempel med tekst som ble brukt i Ålesund. 

 

Mange av tekststemplene som ble brukt i mange år fikk en viss 

slitasje som medførte utbytting, og det kan da være visse 

variasjoner i disse stempelavtrykkene. 



Neste tekststempel som har vært brukt i Ålesund  kom først i 1941, 

«V» med laurbærkrans ble satt inn i alle landets maskiner fra 13. august  og 

brukt frem til 29. november 1941. 

Det skal ha vært registrert 66 maskiner på dette tidspunktet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinstempel med tekst brukt 10. november 1941. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Den neste tekstklisje ble innsatt i 1943 (18. juni-14. juli). 

Det var reklame for postgiro som var innført dette året. 

«Postgiro sparer tid og penger» 

Denne tekst ble brukt i 1943, 1945 (Aune), 1947 (Aune), 1948 (Aune) og 1951. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maskinstempel med tekst brukt 1. november 1945. 

 

 



I 1943 kom stempel angående innlevering av julepost. 

Denne klisje hadde teksten «Julepost  må leveres inn i god tid». 

Denne tekst var brukt kun i 1943 i Ålesund. 

 

I forbindelse med Det norske postverkets 300 års jubileum i 1947 (Aune) 

var det laget en tekstklisje som ble brukt over hele landet. 

Den var i bruk kun en måned, fra 15. april til 15. mai. 



I perioden 20. juni til 1. august 1947 ble det brukt stempel: 

«Det er forbudt  å legge penger i vanlige brev». 

 

Her er stempelet brukt 27. august i Ålesund, 

det er også registrert  3. september (Aune). 



Type I                                         Type II                                      Type III 

 

Det første tekststempel som var spesielt for Ålesund kom til 100 års jubileet i 1948. 

Det hadde tre typer: Type I er med på alle stempel, mens Type II er på ca. 25 %,  

og Type III på ca. 75 %. 

Brukstiden var fra 13. mars til 31. august 1948. 

Type II frem til 12. april og Type III fra 13. april. 





I 1950 ble det i perioden 20. mai til 20. juni brukt tekststempel 

«1910-1950 Nasjonalforeningen mot tuberkulosen». 

 

Samme året fra 1. til 30. november ble dette stempel brukt: 

«Folketellingsdagen 1. des. 1950» 
 

 



I 1950 kom også det tekststempelet som har vært mest brukt i Ålesund. 

«Julepost bør leveres inn i god tid» 

Det stempelet som ble brukt i 1943 hadde ordet må i stedet for bør. 

Stempelet ble brukt i 32 år mellom 1950 og 1985. 

I årene 1959, 1961, 1962 og 1980 var det ikke brukt i Ålesund. 

 

Også brukt med halvstempel. 



I 1951, 1. august til 7. september. «Spar papir!  Husk papirinnsamlingen!» 

 

Det neste tekststempel ble brukt i 1954, og er det mest sjeldne her i byen. 

Norsk Fiskerimesse 1954 i Ålesund, 13. til 27. juni. 

Brukt 8. mai til 27. juni. Katalogverdi hos Aune er kr 300,-. 



I 1955, 10. mars til 10. april ble brukt stempelet: «Hjelp flyktningene, Det nytter å hjelpe» 

 

«Støtt  T.H.O., Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon» 1956 – 30. juni-? 

1957 – 8. til 13. april. 



 

 

«Hjelp oss å hjelpe» (Røde Kors) brukt i 1956, 11. til 15. september. 

 

 



«Hjelp oss å hjelpe . Røde Kors uken» 

Brukt 1958, 1959, 1960, 1962, 1963 + ny type i 1964. 



«Identitetskort  gratis ved poststedene» ble brukt i 1957 

 

I 1960 og 1961 ble brukt «Postgiro når alle overalt» 



Stempelklisjeen «Bruk julemerket – Nasjonalforeningen, Sanitetsforeningen» 

brukt i 1960 (iflg Aune – ikke brukt iflg katalogen 1961) 

Dette stempel ble videre brukt  hvert år fra 1962 t.o.m 1972. 



Ny postgirostempel ble brukt i 1961 og 1962 (kun etter Aune): 

«Postgiro koster lite – gir mye» 

 

I 1962 (kun etter Aune) ble også brukt  et annet stempel for postgiro: 

Postgiro er til for alle!» 

 



«God Jul» stempel ble brukt i 1962 (Aune), 1963, 1964, 1965 og 1966. 

 

«Bruk innsamlingskontrollkonti ved pengegaver» 

ble brukt i 1963, 1964 og 1968 (Aune). 



«Vern naturen» er brukt i 1963. 

 

«For fredsarbeid, Norsk FN samband» 

er brukt f.o.m. 1963 t.o.m. 1974 unntatt 1967. (1966 Aune) 

 

«Sjømannsmisjonen 100 år» ble brukt i Ålesund i 1964, 1. til 5. september. 

 

 



«Norges Røde Kors 1865-1965» brukt i Ålesund 8. til 22. september 1965. 

 

«Flyktning 66» brukt i Ålesund i 1966. 



«Landskonkurransen Sjøvett 71» brukt i Ålesund 1. til 31. juli 1971. 

 

I 1973 var Ålesund 125 år og stempelet 

«125 år. Ålesund – en plattform mot havet» ble brukt 14. mars til 30. juni. 

Dette var det første maskinstempel med tekst som hadde med postnummer. 



«25 år. Postsparebanken 1950-1975» brukt i 1975 (1. mars-31. august). 

 

 



«Flyktning 79» ble brukt i 1979. 

 

«Norwex 80 Oslo» brukt 15. mai til 15. juni 1980 



Mellom 1980 og 1986 er det ikke registrert nye maskinstempler med tekst, 

heller ikke mellom 1987 og 1997. 

 

I 1986, i tida 27. mai til 22. august er brukt stempelet: 

«Ålesund jugendbyen med aktivitet og særpreg» (Vanskelig å finne i god kvalitet) 

 

Posten 350 år, 1647-1997» brukt i Ålesund 20. mars-2. mai 1997, og Ålesund E fra 22. mai 1997. 



Det siste maskinstempel med tekst som er registrert i Ålesund er til 150 års jubileet i 1998. 

Bruksdato er 29. april til 28. oktober 1998. (Ålesund E) 



Utenom Ålesund er det kun funnet bruk av slike maskiner i Ørsta og Geiranger. 

 

«Velkomen til Ørstamessa 9. til 25. august» (1958) 

Brukt 1. juli til 20. august 1958. 



I 1975 ble maskinstempel med tekst, motivtegning fra Geiranger tatt i bruk. 

Denne ble brukt i 1975 og 1976. 

Fra 1978 hvert år t.o.m. 2003. 

Iflg. Ånensen også brukt i 2004. 


