
 
 

                                                          Molde og omegn lokallag av LOP 
 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 21.10.21 

 
Sted: Romsdalsmuseet, Krona 

 

Tid: 1300 – 1500 

 

Til stede: 25 

 

Etter at Bitten Linge hadde ønsket 25 medlemmer velkommen, ble ordet gitt til 

tidligere lærer og samler av postkort og frimerker, KONRAD MOE. 

Han var invitert til å holde foredraget: 

 

POSTKORT FRA GAMLE MOLDE.   

 

Med teknisk hjelp av Arne Frostad ble en 

spennende framvisning av gamle, lokale kort 

vist på den store skjermen i auditoriet på Krona. 

 

Det første kjente postkortet fra Molde er fra 

1897 og viser kirken og noen gamle hus. 

 

Interessen for postkort begynte i 1890-årene, inspirert av kort fra England og 

Tyskland. 

 

Motivene på Moldekortene kunne være fra kirken, Grand Hotel, husene i sentrum, 

fra Julsundveien og fra skipene i havneområdet. Det var vanlig å fotografere fra 

Rekneshaugen eller Hatlelihaugen. Motivene var vanligvis gjengitt i svart/hvitt. 

Men etter hvert ble en del kort kolorerte. 

 

Turismen tok seg opp i 1880-1890-årene, og det ble behov for postkort. 

Kortene fra besøket av de kongelige under kroningsferden i 1906 ble veldig populære. 

Etter hvert var særlig kvinner blitt ivrige kortsamlere, og det ble laget spesielle album 

som kortene kunne settes inn i. 

 

Firmaer som Carl Normann og Mittet produserte mange av kortene.  

Lokale produsenter var Dahl og Birkeland. 

I nyere tid ble det tatt flyfoto. 



 

 

Det så virkelig ut til at gamle Molde var en koselig by, omgitt av vakker natur og med 

roser i hagene. Kortene bidro sikkert til å lokke turister til vår storslåtte del av landet. 

 

For oss medlemmer var det veldig interessant å få et inntrykk av hvordan byen vår så 

ut i gamle dager og før bombingen under krigen. Det var morsomt å se flere firmanavn 

som kan sees i Storgata den dag i dag.  

 

Bitten Linge takket Konrad Moe med vakre 

blomster for den interessante historietimen 

han hadde holdt for oss. 

 

Som vanlig ble møtet avsluttet med en 

hyggelig kaffestund, gode samtaler og 

vinlotteri. 

 

 

Mvh Dagny Waagbø 

Sekr. 

 


