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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 3/2012 

Det finnes noen interessante og uvanlige 
stempler på rekommanderte brev. I 
Trondheim var det i bruk et stempel med 
tekst ”Listebrev”. Oslo hadde et stempel som 
startet med teksten: ”B.SEDDEL”. 
 Ingen av dem har vært omtalt noe særlig 
tidligere, etter det jeg kan erindre, og ingen 
av dem er selvforklarende. 

Les mer på s. 7 

Ikke den veien 
Den 21. april 1740 ble retten satt på plassen Harestuen i 
Jevnaker. Rettsaken er beskrevet over ti foliosider i 
tingboka for Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri 
og angikk en forsvunnet postsekk på ruten fra Bergen til 
Christiania. Stevnet var Anders Hval, den 12-årige 
Anders Gulbrandsen og hans far Gulbrand Olsen 
Kraggerud-eie.  

Les mer på s. 15 

 

«B.SEDDEL» Interessant stempel 
på rekommanderte brev til Oslo. 
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Etter en grå, våt og kald 
sommer kommer en 
fargerik høst! 

En våt og kald sommer er overstått. 
En trøst for en del av dere er at man 
kanskje har fått tid til å pusle med 
frimerker mellom regnbygene. 
Uansett - nå går vi snart løs på den 
årstiden som normalt skal passe med 
innendørs sysler, og for de som 
samler på norske frimerker er 
selvfølgelig Norgeskatalogen et 
must. 

I årets utgave finner vi et utrolig 
pionerarbeid utført av Peer-Christian 
Ånensen. Vi vet alle at norske 
poststempler er et fascinerende 
samleområde som for oss samlere 
gir mange gleder, utfordringer og 
overraskelser. I årets spesialartikkel 
som handler om  Schweizer-
stemplene 1889 – 1930, gis for første 
gang, en samlet oversikt over alle 
Schweizer-stemplene med latinsk 
månedsangivelse utsendt i perioden. 

Over 5.700 stempler katalogisert, og 
samtlige er oppgitt med 
sjeldenhetsgradering! Et enormt 
arbeid, og et must for alle filatelister. 
Løp og kjøp katalogen, og finn fram 
alt du må ha av Schweizer stempler! 
Kanskje du har en sjeldenhet gjemt i 
en skuff? 

Når vi nå er inne på skribenter så 
uttrykte jeg i forrige nummer at  

 

behovet for stoff til Info var prekært. 
Resultatet ble at to medlemmer tok 
pennen fatt, og har levert bidrag. 
Dette medfører at dette nummeret 
ikke bare inneholder referater, men 
også nytt stoff til glede for leserne. 
Tusen takk til dere begge! Men som 
dere alle ser så er ikke dette 
nummeret av Info spesielt tykt, og 
behovet for mer stoff fortsatt 
skrikende. Blir høsten like våt og 
kald som sommeren så er det en 
gyllen anledning til å finne fram 
penn og papir eller en pc, få skrevet 
ned et innlegg eller et innspill til 
debatt, og send det til meg. Gjør 
høsten fargerik - vi har god plass i 
Info nr.4! 

Vi har også denne høsten et variert 
utvalg av fordrag på 
mandagskveldene. Vi skal bla. 
innom postkort, feltpost i 
Afghanistan, norsk flyhistorie, 
klassisk norgessamling før vi 
avslutter det hele med 
frimerkeprogrammet for 2013. I 
tillegg skal mange være med på 
OFK’s tur som i år går til Hamburg. 
Mao. mye som kan inspirere 
samleren i oss, og gi oss fornyet 
interesse for vår hobby. 

Ha en spennende frimerkehøst!  
 
Bjørn Schøyen, redaktør 
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Mandag 8. oktober fyller Gunnar Melbøe 70 år!  

Gunnar er for tiden formann i klubbens råd 
og har en fortid med verv i klubben som vi 
skal være svært takknemlige for. Han har 
vært styremedlem i intet mindre enn 18 år 
hvorav formann i OFK i 3 år.  

Fremfor alt er det hans innsats med OFK Info 
som bør legges merke til. Gunnar tok 
initiativet og redaktøransvaret i 1990 og da 
han ga seg etter nr. 1/07 hadde han vært 
ansvarlig for intet mindre enn 70 utgaver av 
bladet og utallige sider med stoff. 

Han har hatt mer enn en finger med i spillet på de aller fleste utstillinger i 
perioden. Han var leder for Filos 91, Oslo 2000 og Oslo 2005 og svært 
sentral deltaker i Norwex 97 og Filos 96. 

I tillegg til dette har han vært i styret i Norsk Filatelistforbund fra 1993-
2001 og fungerte som visepresident de siste 2 år 

Gunnar har skrevet bok om Prinds Gustav og er ikke uten skyld i at samme 
båten kom på frimerke i 1988. Han har et utstillingseksponat, Posten i 
Ofoten, som har fått meget god premiering. 

Både 50- og 60- årsjubileet til Gunnar ble feiret på frimerkeutstilling i 
Kristiansand. I år har klubben i Kristiansand valgt å legge sin utstilling en 
uke senere, men vi regner med at Gunnar blir å treffe der denne gangen 
også, ikke minst i anledning av at han igjen kommer med en ny 
utstillingssamling. 

OFK gratulerer på det hjerteligste med jubiléet. 

BM 
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Byttemøte mandag 29. oktober 2012. 

Vi synes byttemøtet i januar var positivt, og inviterer til byttemøte på 
Schafteløkken fra kl. 18.00 avbrutt av medlemsmøte med info, quiz 
og lyn-auksjon kl. 19.00. Vi oppfordrer spesielt nye medlemmer, og 
eldre medlemmer som ikke har aktivisert seg på en stund, om å 
benytte muligheten til å knytte kontakter. Ta gjerne kontakt med 
undertegnede ved mail eller telefon/SMS og gi beskjed om samle-
områder, så kan vi bidra med kontakt på møtet. Du har nå rikelig med 
tid til å oppdatere dine mankolister, og finne frem merker du ikke har 
klart å lande-bestemme eller typebestemme. Vi har aktive 
medlemmer som er flinke både på eldre Norge og utland. Klubben 
stiller med NK, Michel/AFA europakataloger og Facit. Dersom det 
trengs andre kataloger du ikke kan medbringe, så gi beskjed. Da 
dørene alltid åpnes kl. 18.00, har du 1 time forut for hvert møte til 
bytting du har avtalt med en byttevenn.  

For Styret 

Øistein Haugen (tlf. 95210719, e-post: oeihauge@online.no). 

Kurs i bruk av PC til montering. 

Har du lyst til å lage dine egne albumsider, eller trenger du hjelp til bruk 
av PC ved montering av ark til samlingen din eller et fremtidig eksponat. 
Er usikker på hva du skal gjøre? Trenger du hjelp? 

Hvis du ønsker at klubben skal arrangere kurs i montering med PC? Ta 
kontakt med en i styret en i styret. 

mailto:oeihauge@online.no
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Tønnes Ore er gått bort 
 

Tønnes Ore måtte 18. august etter en lang kamp, gi 
tapt for kreften. I disse dager går våre tanker først 
og fremst til hans nære og kjære, men dette er også 
et stort tap for Oslo Filatelistklubb og hans 
samlervenner i inn- og utland. 
 
I OFK har han i den senere tid vært mest tydelig 
som klubbens energiske og humoristiske 
quizmaster hvor han har vist både sine omfattende 
kunnskaper, og at han alltid stiller godt forberedt. 
Tønnes har deltatt aktivt i klubben fram til det aller 
siste. 
 
På det mer offisielle plan har Tønnes i flere år vært ildsjelen i klubben i 
forbindelse med klubbkonkurranser samt juryeringer. Han har også ved flere 
anledninger stilt opp med foredrag og liknende for å inspirere andre til å vise fram 
sine samlinger i utstillingssammenheng. Det var aldri nei i hans munn når han ble 
spurt om å hjelpe. I tillegg hadde han den fantastiske egenskapen at når han lovet 
å gjøre noe, kunne man nesten anse jobben som allerede gjort. 
 
Hans egne samleområder, i hvert fall de han var mest aktiv med på utstillinger, er 
nesten å anse som eksotiske her hjemme da mye var konsentrert rundt de gamle 
deler av Østerrike-Ungarn og tidligere Jugoslavia. Dermed ble hans kontaktnett 
også mer internasjonalt enn det som er vanlig her hjemme. Han var en meget 
aktiv bidragsyter i spesialforeningene for disse områdene, og har utgitt flere 
monografier og i en rekke tidsskrift som ikke leses i Norge. Han har oppnådd 
imponerende resultater med sine eksponater, og har høstet flere gullmedaljer på 
internasjonalt nivå. 
 
Imidlertid viste Tønnes at han hadde en bred filatelistisk innsikt langt utover sine 
spesialområder noe mange som har deltatt i jurydiskusjoner med ham har erfart. 
Også innen dommergjerningen gikk han inn med full kraft og var godkjent 
internasjonal dommer på nordisk nivå og har det siste året også vært formann i 
Norsk Filatelistforbunds Utstillings- og juryutvalg (UJU) hvor han etterlater seg 
et stort tomrom. 
 
Tønnes vil bli dypt savnet! 
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«B.SEDDEL» – Interessant stempel på 
rekommanderte brev til Oslo. 

Av Arvid Løhre 

Det finnes noen interessante og uvanlige stempler på rekommanderte brev. I 
Trondheim var det i bruk et stempel med tekst ”Listebrev”. Oslo hadde et stempel 
som startet med teksten: ”B.SEDDEL”. Ingen av dem har vært omtalt noe særlig 
tidligere, etter det jeg kan erindre, og ingen av dem er selvforklarende. 

Et stempel med tekst ”Retur”, er det 
for eksempel unødvendig å søke noen 
nærmere forklaring på. Alle forstår 
hva dette medfører. Men både 
”Listebrev” og ”B.SEDDEL” krever 
at man graver seg litt dypere inn i 
Postverkets mange ordninger og 
reglementer. Til 2012-utgaven av 
Filatelistisk Årbok har jeg skrevet en 
artikkel om stempelet med teksten 
”Listebrev”: ”LISTEBREV– sjeldent 
stempel, vanlig tjeneste.”  

I den artikkelen nevner jeg at det fra Oslo finnes verdibrev fra 1940-tallet med 
noen spesielle stempler, og man tror at de har sammenheng med 
omdelingstjenesten for verdibrev. Dette stempelet handler denne artikkelen om. 

 

Verdipost og omdeling 

Først litt grunnlegende postal kunnskap. Postverket opererte med begrepet 
verdipost. Verdipost innbefattet rekommanderte brev, verdibrev og verdipakker. 
På samlerhender finnes naturlig nok flest rekommanderte brev, færre verdibrev og 
ytterst få adressekort eller omslag til verdipakker. Når vi her snakker om 
omdelingen av verdipost, står det følgende i ”Instruks for pengebrevbud” fra 
1949: ”Pengebrevbudene bringer ut og leverer til adressatene rekommanderte 
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sendinger og verdibrev med beløp til og med kr. 2 000,-.” I utgangspunktet kan vi 
derfor anta at stempelet ”B.SEDDEL” forekom både på rek.- og verdibrev, men vi 
har bare sett det på rekommanderte brev. 

I Kristiania på 1800-tallet måtte adressatene, på samme måte som i dag, hente 
verdipost på postkontoret. Forretningsstanden ønsket å få omdelt verdiposten av 
postbudene, men Stortinget avviste i første omgang planene. Men i 1896 ble det 
godkjent at verdipost kunne bringes ut til forretningsstanden, og det ble samtidig 
gitt en bevilgning på 10 bancopostbudstillinger.  

På 1900-tallet fikk 
tjenesten en sterk 
vekst, med topp 
omkring 1921. På 
den tiden var det 48 
pengebrevbud i 
Kristiania, og 
verdiposten ble 
brakt ut i hele byen. 
Også andre byer 
fikk denne tjenesten, 
men her skal vi 
konsentrere oss om 
Hovedstaden.  

Alle sirkulærene på 1900-tallet bruker stillingsbetegnelsen pengebrevbud. 
Brevbud var i mange år betegnelsen på ordinære postbud i byene, og 
stillingsbetegnelsen pengebrevbud var dermed bygget på dette ordet. Private 
virksomheter kunne også ha bud og bankobud, offentlig statistikk fra 1930-tallet 
viser det. Et bankobud i et privat firma var et bud som var betrodd bedriftens 
verdisendinger, og turene til banken. Betegnelsen bankobud har også blitt brukt i 
Postvesenet, og verdipostavdelingen på et postkontor ble jo også kalt 
bankoavdelingen. Da Pengebrevbudene dannet sin egen fagforening i 1903, kalte 
de den bancopostbudforeningen. Men her bruker jeg den riktige tittelen på 1900-
tallet, nemlig pengebrevbud.     
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Slutten på verdibrev-ombæringen 

I hele perioden etter 1945 ble pengebrevbud-tjenesten trappet ned. Det er for 
øvrig i den samme perioden vi finner bruken av stempelet. Man skal tenke på at 
det skjedde en rask vekst og tilflytting til Oslo. Posten fulgte med, og den store 
budavdelingen i Oslo sentrum ble splittet opp ved etablering av nye 
budavdelinger ved underpostkontorene i ”ytre distrikt”. 

Den første av disse var på Majorstua. Pengebrevtjenesten ble ikke overført til den 
nye budavdelingen der. Det går fram av Sirkulære nr 19/1955: ”I Majorstua nye 
underpostkontor, Kirkeveien 61, Oslo, vil det fra september/oktober i år bli 
opprettet ombæringskontor for alminnelige brevpostsendinger. 
Ombæringskontoret vil bli betegnet Oslo – N.V.” Men flyttingen måtte tydeligvis 
utsettes. I følge ”Poststeder i Oslo” flyttet postkontoret inn 17. oktober, mens 
budavdelingen måtte vente til 1. februar 1956. Som tidligere ble da kunder i Oslo 
N.V. betjent av to forskjellige postbud. Et brevbud som kom fra den nye 
ombæringsavdelingen ved Majorstua, og et pengebrevbud som fortsatt kom fra 
Hovedpostkontoret. Neste nye etablering av ombæringsavdeling skjedde i 1958. I 
Sirkulære nr 7/1958, stod det følgende: ”I Rodeløkka nye posthus, Dælenenggt. 3, 
Oslo, er det fra 1. februar 1958 i virksomhet et ombæringskontor. 
Ombæringskontoret er betegnet Oslo NØ.” 

Men før Oslo NØ. ble opprettet, så skjedde det noe. Poststyret foreslo våren 1957 
at det ville være hensiktsmessig å sløyfe pengebrevtjenesten i ytre distrikt i 
sommerferien 1957. Det forelå også planer om å avvikle all pengebrevtjeneste i 
nærmeste framtid. Den 7. juli 1957 kom beskjeden fra bankosjef Tormod M. 
Schau om at all ombæring av verdipost i ytre distrikt skulle opphøre. Dermed ble 
det ikke aktuelt å overføre noen stillinger som pengebrevbud til de nye 
ombæringskontorene. Fagforeningen Norsk Postforbund protesterte mot 
inndraging av avansementstillinger. Dette ble kompensert, og innskrenkingen fant 
sted. 

Det er litt moro å se på aldersfordelingen hos pengebrevbudene. I følge 
”Tjenestemenn i Postverket 1957”, var det 28 pengebrevbud i Oslo på den tiden. 
Yngstemann var Gustav Adolf Hansen, født 5.3.1902, 56 år gammel. Bare åtte av 
dem var født på 1900-tallet, eldstemann var Mauritz Alfred Thue, han ble 70 år 
15. november det året. Det tyder med andre ord på at det hadde vært en attraktiv 
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avansementstilling for budetaten i et klassedelt postverk, men siden begynnelsen 
av 1950-tallet hadde det ikke blitt kunngjort ledige stillinger eller ansatt nye 
pengebrevbud.  

Pengebrevbudene førte en hard linje 
mot ytterligere innskrenkninger i 
tjenesten, og satt fram krav om at 
Stortinget måtte behandle saken. 
Dette ble begrunnet med at 
ordningen i sin tid hadde blitt vedtatt 
der. Dette fikk som følger at 
tjenesten opprettholdt langt utover 
1960-tallet. I statistikkårbøkene til 
Postverket står det at det var 12 
stillinger som pengebrevbud i 1965, 
deretter 5 i 1966 og 3 stillinger fra 
1967 til og med 1970. Men det er vel 
riktig å kalle det stillingshjemler, for 
de ble som nevnt ikke besatt de siste 
årene. Betegnelsen ”pengebrevbud” 
hang likevel mer eller mindre igjen 
helt fram til omleggingen av 
stillingsbetegnelsene i 1976, lenge 
etter at tjenesten var opphørt. 

 

Rutiner og reglement 

Men så til behandlingen av verdisendinger. Alle ledd i håndteringen av slike 
sendinger var underlagt detaljerte regler som medførte nøyaktig kontroll av 
sendingene, innpakning, forsegling og følgepapirer. Med like detaljerte regler for 
håndtering av avvik, og kvitteringsordning for levering, i alle ledd. For å ta det litt 
enkelt, kan vi starte med at sendingene var ankommet bankoavdelingen. Det 
finnes en ”Instruks for bankoavdelingen ved Oslo Postkontor”, datert 1926. I § 43 
står følgende om verdisendinger adressert til Oslo: ”De til Oslo bestemte brev 
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avgir vaktchefen eller dennes assistent pr. antall mot kvittering til sådan 
utsortering: 

a. listebrev, 
b. seddelbrev I (kort seddel), 
c. seddelbrev II (lang seddel), 
d. avdelingsbrev, 
e. filialbrev, 
f. budbrev, 
g. tollpliktig post og verdipakkepost, 
h. opkravsbrev.” 

 

Seddelbrev II, lang seddel, forklares slik i § 49: ”Seddelbrev II – flere brev til 
samme adressat – opføres på lang seddel. Brevene gis ikke nummer.” 

Det er ingen grunn til å tro at stempelet ”B. SEDDEL” har noe med punkt b i 
denne oversikten. Da hadde det ikke vært behov for den øvrige teksten på 
stempelet. Vi kan slå fast at dette handler om brev i kategori f: budbrev. 

Kort seddel er ganske enkelt et annet navn på blankett 106, ”Meldeseddel for 
ankomne rek.- og verdibrev (enkeltvis)”, mens lang seddel er blankett 174, 
”Meldeseddel for ankomne rek.- og verdibrev (flere)” 

Den tidligere nevnte ”Instruks for pengebrevbud” fra 1949, gir forklaring på hva 
som skjer videre med brevene etter endt sortering (§ 4): ”Sortererne leverer 
brevene til budene under budkontrollørens tilsyn og mot kvittering på 
oppgjørslisten.” Resten av paragrafen, samt neste paragraf, handler om kontroll 
og eventuell avviksmelding. Så følger det i § 5: ”Så snart brevene er ettertellet og 
gjennomsett, skal de legges i ruteorden og føres på liste (bl. 223). Hvert bud fører 
sine brev. Listen skal skrives med gjennomskrift i 2 eksemplarer. Den må føres 
tydelig.”    

Det er med andre ord snakk om to forskjellige lister, først en oppgjørsliste for 
overlevering til pengebrevbudene. Den andre lista, blankett 223 som ble ført av 
budene in duplo, er den samme lista som adressatene ute i ruta kvitterer på. 
Blankett 106, enkel meldeseddel, ble bare brukt i dette leddet når budet ikke fikk 
levert ut sendingen. 
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Tolking av stempelet 

Stempelet ble, slik jeg oppfatter det, påsatt ved bankoavdelingen i Oslo. 

Teksten ”B.SEDDEL” viser at brevet skal til 
B = bud, det vil si pengebrevbudene, og skal 
føres på SEDDEL = oppgjørsliste. Jeg tolker 
det videre slik at bankoavdelingen har den 
kompetansen som skal til for å fordele brevene 
på det enkelte distrikt. Instruksen viser at de 
måtte sitte med ganske god lokalkunnskap. 
Neste linje, ”DISTR.___”, må derfor også 
trolig ha blitt fylt ut der. Budkontrolløren kan 
ha vært involvert. 

Men hva var et distrikt? Den gang var et ombæringsdistrikt det samme som en 
budrute. Det stod i § 2: ”Byen er delt inn i ombæringsdistrikter (indre og ytre 
krets). I hvert distrikt tjenestegjør et bud.” Dermed representerer hvert tall skrevet 
i stempelet ett pengebrevbud og én liste ført av vedkommende bud (i to 
eksemplarer). I neste paragraf stod det: ”Brev som skal bringes, blir sortert til 
hvert distrikt. Rek. brev og verdibrev skal føres hver for seg i oppgjørslisten for 
budbrev.”. 

Datoen er grei, det er den datoen brevet ankommer og blir oppført på liste til 
ombæring. Det er med andre ord liten tvil om hva teksten i stempelet betyr. Litt 
mer uklart er behovet for et slikt stempel. Behovet kan kanskje gå fram av det 
som følger i den tidligere siterte § 4: Sortererne leverer brevene til budene under 
budkontrollørens tilsyn og mot kvittering på oppgjørslisten. Budet må en gang 
nøye påse at han får det antall brev som han kvitterer for.” 

Det virker som om oppgjørslista er summarisk, det er neppe sannsynlig at brevene 
enkeltvis ble ført på liste to ganger, først ved overføringen fra bankoavdelingen 
og deretter i leveringsrekkefølge av budet. Dermed kan det ha vært et behov for å 
lette kontrollen ved denne overføringen, og for å slippe sortering eller deling på 
ombæringsdistrikt to ganger, først ved bankoavdelingen, og så ved 
budavdelingen. Bankoavdelingen stemplet brevet og merket det med riktig 
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distrikt, overleveringen og kontrollen i neste ledd gikk enklere. Det er min 
kvalifiserte gjetting. 

 

Bruksperiode 

Når jeg skrev dette, hadde jeg sett svært 
få eksempler på bruken av stempelet. 
Jeg kan dermed nevne opp alle datoene: 
25-9 (1945), 7/8-47, 8/9-47 og 18/5-54. 
I tillegg har jeg hørt at det er observert i 
1952. Selv om grunnlaget er litt tynt, vil 
jeg tro at dette spennet også 
representerer bruksperioden. Avtrykket 
fra 1945 ser forholdsvis jomfrulig ut, og 
omlegging og innskrenkning senere på 
1950-tallet tilsier at behovet skulle avta. 
Men jeg vil oppfordre andre som har 
brev med slike avtrykk om å sende kopi 
eller skann til redaktøren av INFO. 

Jeg har ikke hatt anledning til å studere avtrykkene i original, så jeg vil ikke si noe 
om det er snakk om samme stempel hele veien, eller om flere kan ha vært i bruk. 

 

Litteratur og kilder: 

Johansen, Kjell Åge (2006): ”Poststeder i Oslo.” Eget forlag. 

Løhre, Arvid (2012): ”LISTEBREV – sjeldent stempel, vanlig tjeneste.” Filatelistisk Årbok 
2012. Norsk Filatelistforbund / Skanfil. 

Smalberget, Thorsten (red.) (2002): ”Postbudenes kamp gjennom 120 år. Oslo og 
Akershus krets av Norsk Postforbund 1881-2000.” Norsk Post- og 
Kommunikasjonsforbund, Oslo og Akershus krets. 

En takk til Postbiblioteket, Maihaugen, for kopi av Instruks for pengebrevbud fra 1921 og 
1949. 

En takk til Bjørn Muggerud og Wilfred Wasenden for hjelp med illustrasjoner, og til flere 
andre for at de svarte på min henvendelse. 
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Klubbkonkurranse 2013. 
Klubbkonkurransen blir arrangert på medlemsmøtet mandag 4. mars 2013.  

Det blir en uhøytidelig, ujuryert konkurranse, 
og det er medlemmene som er tilstede på 
møtet 4. mars 2013 som ved stemmegivning 
avgjør hvilket eksponat som vinner. 

Har du hatt lyst til å vise frem noe fra din 
samling, men synes at reglement og krav i en 
vanlig konkurranse ikke passer? Nå har du 
sjansen.  

Du kan stille ut maksimalt 16 ark og minst fire A4 ark, arkene kan ikke ha vært 
vist eller deltatt i en konkurranse tidligere. 

Har du noe du vil vise oss, vet vi hva du samler på?  

Vi vet noe om hva de som stiller ut nasjonalt og internasjonalt samler, men 
kanskje de også har et samleområde vi ikke kjenner, og hva med alle dere andre. 
Når viste dere sist frem frimerkene til medlemmene i klubben?  

Du behøver ikke tenke på reglene for montering eller krav til utstillingsfilateli 
hvis du ikke ønsker det, Du bestemmer selv hvordan samlingen eller eksponatet 
skal monteres og hva du skal ta med. 

Vis oss hva du synes er morsomt å samle på, du kan blande postkort og frimerker, 
vise kun postkort, frimerker, brev eller stempler det er opp til deg  

Frimerkesamling er ikke alvorlig, det skal være gøy. Husk det er morsomt å samle 
frimerker og vise andre hva du samler på. 

Har du ikke bestemt hva du vil vise frem så har du fremdeles tid, det er mer enn 6 
måneder til konkurransen.  

Vi kommer tilbake til når vi må få en vite om du vil delta slik at vi har nok 
rammer til å vise eksponatene.   
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Ikke den veien 
Av Egil Thomassen 

Den 21. april 1740 ble retten satt på plassen Harestuen i Jevnaker. Rettsaken er 
beskrevet over ti foliosider i tingboka for Hadeland, Land og Valdres 
sorenskriveri og angikk en forsvunnet postsekk på ruten fra Bergen til Christiania. 
Stevnet var Anders Hval, den 12-årige Anders Gulbrandsen og hans far Gulbrand 
Olsen Kraggerud-eie.  

Anders Gulbrandsen hadde av postbonden Anders Hval 15. september 1739 blitt 
beordret å føre postsekken til gården Næs i Hakadal. Da postsekken ikke kom 
fram til Næs, tilsto Anders etter lengre forhør at han hadde skåret sekken i stykker 
for å se om det var penger i den og deretter dumpet den i Harestuvannet. Etter at 
Anders hadde gitt forskjellige beskrivelser på hvor sekken var dumpet uten at den 
ble funnet, gikk han over til å si at han hadde levert postsekken til et 
kvinnemenneske han hadde truffet på, for igjen å påstå at han hadde slengt posten 
i Harestuvannet.  

Det endte med at han måtte bli med lensmannen og en 100 mann sterk manngard 
for å anvise stedet, hugge opp isen og søke etter sekken. Lensmannen og de 
utsendte menn kom imidlertid tilbake med sekken i uskadet stand. Den var blitt 
funnet på strandbredden etter Anders’s anvisning. Det var ikke skåret hull på 
sekken og låsen var ikke brutt opp. Guttens enkle forklaring var at han hadde sagt 
han hadde skåret hull på den for å dekke over at han hadde gått lei og kastet 
sekken fra seg.  

Rettens konklusjon ble at den som var mest å klandre var postbonden Anders 
Hval som hadde sendt en ukonfirmert 12-åring med sekken. Bondens 
unnskyldning var at han ikke hadde noen andre å sende i høstonna.  

For en tid siden fikk jeg INFO nr.4 for 1992 med artikkelen ”Bergensposten som 
ble borte”, sakset fra St.Halvard nr.1, 1957. Her sies det innledningsvis: ”15. 
september 1739 forsvant posten på vei fra Bergen til Christiania. Den var kommet 
til Hval ved Hvalsmoen, og postbonden Anders Engebretsen Hval hadde levert 
den til en ”dreng” Anders Gulbrandsen på gården Kragerud, for at denne skulle 
bringe den til gården Næss i Hakadal –” 
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For en som er lokalkjent i de trakter og har litt greie på posthistorie, melder det 
seg to reaksjoner. For det første: Hvis gutten skulle gå fra Hvalsmoen, måtte han 
enten gå over Haugsbygd, Jevnaker, Lunner og Roa før han tok fatt på veien til 
Hakadal. Eller alternativt gå gjennom Nordmarka. I begge tilfelle var det minst en 
to-dagers tur. For det andre: Hvalsmoen lå ikke på Bergensruten.  

Bergensruten gikk over Hadeland, sørover 
fra postgården Søndre Hval i Gran til Næs 
i Hakadal. Navnet Hval, av gammelnorsk 
hvàll (haug), er gårdsnavn flere steder på 
Østlandet, bl.a. på Hadeland. Gården Næs 
ble året etter, i 1741, lagt under Hakadals 
Verk. Gården Kraggerud med 
husmannsplasser lå i Lunner, og gutten var 
i tjeneste på Søndre Hval. Den gang var 
barn helt ned i syv års alderen i tjeneste, 
hvilket gjorde det rimelig å gjete husdyra.  

Enden på historien ble at postbonden ble 
bøtelagt, mens gutten fikk sin straff på 
blanke messingen. Dette var lenge før tante 
Målfrids tid og før Barnelovens § 30 
trådde i kraft.  

 
Kilder: 

Asbjørnsen og Moe: ”Norske folkeeventyr” (illustrasjon) 

”Hadeland. Bygdenes historie”, bind IV (1953) 

Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri: ”Rettergangsprotokoll 1740”, Statsarkivet  
Hamar. 

Oslo Filatelistklubb: INFO nr.4, 1992 

Sandnes og Stemshaug: ”Norsk stadnamnleksikon”, Det Norske Samlaget (1997) 
 
 - og en takk til Dag Fredbo, Hakadal.  
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Referat møte nr. 2386 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 13. februar kl. 19.00. 2 opptagelser,  

2 anmeldelser. Knut Arveng hadde boka «Postal history of Svalbard from 1896» av Arne 
J. Bay for gratis utdeling til interesserte. Han hadde sikret seg mange eksemplarer fra boet 
etter Bay. Disse ville ellers blitt kastet. Quiz. Lyn - auksjon. 

Kveldens foredragsholder: Per Erik Knudsen 

Tema: Dansk Bypost 

Han startet opp med nytt samleområde midt på nittitallet og valgte ikke «Norsk Bypost» 
da forfalskningene til Aarbogh skremte ham. Det ble «Dansk Bypost» i stedet, inspirert av 
den danske handleren Erik Paaskesen. Knudsen stilte ut for første gang på klubbutstilling i 
OFK i 2001 etter å ha samlet materiale i seks-syv år. Materialet rakk til knappe 3 rammer. 
I dag har han materiale som kan dekke ca. 25 rammer.  

Paaskesen utarbeidet katalog for dette samle-området «DAKA 1996». 

En typisk internett-lot ble vist: Ca. 50 merker fra 9 firmaer fra 8 byer. Utrop 100 kr. Gikk 
kanskje for 110 kr. Mye massevare, men ett merke med katalogverdi 125 kr. 4 falske 
merker uten katalogverdi, men med samleverdi. Det betales ofte mer for falske enn for 
ekte. For 1000 kr kan man ha en bra bypost-samling.  

Bypostmerkene kom på grunn av manglende brevdistribusjon fra Posten. 

I tillegg til bypostmerker fra brevpostdistributører i tidsrommet 1880 – 1916, omfatter 
samleområdet også frimerke-lignende oblater fra pakkefirmaer og merker fra kioskselskap 
med Poste restante - ordninger (siste gebyrmerke trykt i 1960). Det er i alt 300 – 350 
frimerker og ca. 95 helsaker avhengig av hvilken katalog so brukes. Der var bypost i 11 
byer. 

En forløper var «frimerkene» fra Holte 
Landpost 1870 – 1873 – ikke beregnet på 
brevpost. Merker ble vist. 

Nesten ingen vil skrive attester da de vet for 
lite om samle-området.  
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Viste en rekke objekter hvorav et utvalg tas med: 

KØBENHAVN 

DAKA # 1 x 3  – porto 3ø, dato/time- 
stpl. sept. 1882(?) på ordinært brev. 
DAKA #1+2 på ordinært brev 
annullert med dato/time – stempel 20.2 
1883 (evt.). DAKA# 2, 4 og 4 – porto 
hvorav 4ø olivengrønn er det eneste 
kjente eks. DAKA# 2,3 og 5 (10ø 
porto) på Ekspressbrev. Ekspressbrev: 
3-6 ganger pr dag. 

Viste brev frankert med én 5ø (København) – eneste kjente. For øvrig finnes 5- øren bare i 
kombinasjoner med andre merker. 

Viste prøvetrykk og enheter. Enheter (selv par) er uvanlige for en del av merkene. 4-blokk 
50ø vist (må ha vært en stor pakke (??) 

Av brev finnes 300 fra København og 150 fra resten 
av Danmark. Han har selv 15 -25% av disse. Det var 
ulike takster (pr time) for bud. Ekstra takster på 
spesielle dager. Viste brev med 85 øre porto, DAKA 
#7,8 og 15 (10ø+25ø+50ø). Denne kombinasjonen 
er ikke kjent på andre brev (Filatelistisk sendt 
storpakke på søndag?).  

Viste eneste kjente brev med DAKA#17(15ø) på – som oppfrankering på den sjeldne 
helsaken DAKA#H31 (utgitt april 1885) Ekspressbrev.  

Viste hullinger: Firmaet Magasin du Nord gjennomhullet også sine bypostmerker av 
kontrollhensyn. DAKA#36 og 37, rosa i nyanser utgitt feb. 1888 for Magasin du Nord. 
Viste brev fra firmaet med DAKA 37. 

Viste overtrykk 5ø på 10ø (bare for pakkepost) på forsendelse til storsamler og handler 
Vedel. Overtrykket «Pakkepost» + stemplet med gummistpl. har høy verdi.  

NB! Et merke med 1 mill. i opplag er kjent bare på 5 brev. 

Viste eksempel på «skummelt objekt»: Helpost DAKA H9 oppfrankert til ekspressporto 
med DAKA1 og 2 x DAKA9 hvor stemplene sitter på merkene uten å berøre kortet. 
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Viste: Brev med 10ø pakke-ekspedisjon (I bruk i 8 uker), Brev med Francostpl. hvor 
portoen sto i stempelet – slapp å frankere - en slags helpost.  

Noen firmaer brukte egne merker « ADAMS EXPRES» - sjeldent.  

 

Det fantes telefonkiosker med stempler 
– Kioskstempel, på leid kommunal 
grunn og kiosker med stedsstempler. 
Brev med telefonkioskmerke (50ø) + 2 x 
10ø bølgelinje gått som 50ø vanlig uten 
å bli stoppet.  

 

ANDRE BYER 

Viste merkene fra 6 andre byer – Aalborg, Aarhus, Horsens, Odense, Randers, Viborg – 
den generelle brevtakst: 3ø og ekspressbrevtekst 5ø med unntak av Horsens som hadde 
10ø. 

Viste objekter fra: 

Aalborg: Stort 5-tall ved siden av merket 
som anga roden (budnr.), Provisorier – 1ø 
overtrykk med 3 ulike 1-tall, Rode-stempler 
brukt som overtrykk, omvendte overtrykk, 
merker brukt som menybonger. 

Kommentar: Lite med blokker av 
overtrykk-merker Vanskelig å avgjøre hva 
som er ekte. 

Randers: Overtrykk 1) stor «T» øverst og «3» nedenfor, 2) stor «R» -Ingen vet hva over-
trykkene står for og 3) 3ø på 5ø rød. Helposter. Reisepost besørger – merker. 
Viborg: Bypost med kirken (kjennetegn for stedet). En person tok med seg restopplaget og 
handlet med disse i noen år. 3 brev/brukte helsaker er kjent – viste helsak. 

Aarhus: Det ble laget taggede og utaggede prøvetrykk (penger her også!). Håndskrevne 
provisorier. Kontorstempel. Ulike stempler i forskjellige farger. Helpost til R. Falck (Var 
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med å stifte OFK), Holmestrand i Norge, stemplet Randers og påsatt 8ø 2-farget som er 
3ø over-frankering.  

 Horsens: Blokker og enheter av 3ø rød. Omvendt overtrykk, 5 og 10ø, på falsk trykk av 
DAKA#1. Tur-stempler. Overtrykk 2 på 5ø med varianter på overtrykket hvorav noen 
antas å være private(= falske).                   . 
 
 

Vejle: 2ø gul i nyanser – tagget, utagget, 
enheter, på brev. 3ø grønn tagget, 
vertikalt par uten tagging mellom 
merkene (sjeldent – ikke nevnt i noen 
katalog), på brev. Overtrykk 2 og 3 på 1ø 
brun, 2ø gul og 5ø rød – hvorav 2 på 1ø, 2 
på 5ø, 3 på 2ø og 3 på 5ø i bruk i 1889 
ved frimerkemangel.  

Kolding: Grønt prøvetrykk -  ikke brukt. Ruinen av Koldinghus avbildet. Ulike 
fargenyanser 3ø lillabrun. DAKA#5, 3ø på brev, håndannulert – eneste kjente #5 på brev. 
Eneste kjente #5 håndannulert. 

Fredericia: Viste 14 av 25 prøvetrykk – fargenyanser – unikt nåletakket prøvetrykk. Ulike 
valører. Ulike papirfarger. 
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Svendborg: Taggede og utaggede, blokker av 
DAKA #3, #4 og #5. Omvendt trykken av 
merkebildet på DAKA #5. Knudsen hadde kun sett  
3 ekte brukte stempler og de hadde han. 

 

Odense: DAKA #2 håndannulert. DAKA #3 på 
brev – skade på stempelrammen som er en 
indikasjon på at DAKA #1 var først ( ikke 
observert skade). Brevets adressat med to titler 
(Amtmand/Herredsfoged) som Knudsen hadde 
funnet historisk forklaring på. DAKA  #14 på 
bruksbrev. Fargenyanser på DAKA #6 og 
DAKA#7. Håndskrevet 3 på DAKA ##16, 17 
og 18. Overtrykk 3 på DAKA #17 og #18. 
DAKA #14 på bruksbrev – ikke stemplet. 
Nyeste tilvekst i samlingen. «Rosinen i pølse-
enden?». Ekte eller uekte? 

Vi takker Per Erik for et engasjerende foredrag og lærerikt eksempelvis om hvordan tolke 
historie ut fra objektene.  

*** 

Formannen: Litteratur innen krigs- og feltpost som kan fås kjøpt ved henvendelse til 
formannen: 

Egil H. Thomassen: «De norske FN-styrkenes posthistorie». 

Erik Lørdahl: «Tyske militære avdelinger og feltpostnumre tilknyttet Norge 1940 – 
1945». 

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen (7poeng!!). 

31 medlemmer og 2 gjester var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent  
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Referat møte nr. 2387 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 27. februar kl. 19.00. 2 opptagelser,  

3 anmeldelser. Quiz. Lyn - auksjon. 

Kveldens foredragsholder: Bjørn Schøyen 

Tema: Aerial Post 

 

Kjøpekraften i India hadde økt kraftig på 
begynnelsen av 1900-tallet. 

Walter Windham arrangerte den første 
offisielle luftpost i Allahabad i India i 
februar 1911. 

 

 

 

Georg V ble kronet dette året. Det var ønske om å 
hedre ham med post-flyvning i England. Windham 
kom hjem fra India og flygningene foregikk mellom 
Hendon – Windsor i perioden 9. sept. til 26. sept.1911. 
Graham White Aviation School i Hendon reklamerte 
for flyvningene. Stor begivenhet på den tiden. 
Reklameplakater med tidspunkter for flyvningene og 
billettpriser hengt opp blant annet i London. Plakat 
vist. Viste også plakat med informasjon om 
muligheter til å sende post med flyvningene. Inntekter 
skulle gå til veldedige formål. Det var egne postkasser 
ved flyplassen. De ble solgt etterpå.  W. Lendon fikk i 
oppdrag å lage en skisse for egne kort og konvolutter 
(vist) som dekket luftpostportoen. 

Samme trykkplate brukt på kort/konvolutter for egne invitasjoner til spesielle gjester. 
Farget papir ble anvendt på disse (vist).  
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Han viste videre:  

Egne kort/konvolutter i fiolett farge som ble delt ut gratis til spesielt priviligerte. Egne 
kort fremstilt av Windham i denne fargen. Konvolutter for vanlig salg i 3 farger - pris 
1shill (luftpostgebyr) og 1d (vanlig porto). Tilsvarende med kort i tre farger - pris 6d 
(luftp.) og påsatt ½d (kortporto). Nødtrykning, da man gikk tom for konvolutter, som 
kjennetegnes ved et tydelig kryss i papiret (Direkte kopi av originalbrev).  

Egne konvolutter for retningen Windsor – 
Hendon. Det var veldig kort tid på å anvende 
konvolutter innen fastsatt tidsfrist for 
gyldighet. Unntak som bekrefter regelen: 
Vanlig kort med riktig stempel sendt fra 
invitert person. Det gikk i orden! Die 
nummer 1 – 6, hvorav 5 og særlig 6 sjeldne, i 
stempelet (vist). Kort solgt hos spesielt 
utvalgte forhandlere (Harrods vist).  

Regninger, fraktsedler og postsekkmerkelapper ble 
samleobjekter. Også ikke-gått Hendon-kort er nå med i 
samlingen. D. Lewis Poole ledet veldedighets-aksjonen. 
Kort uten det offisielle stempelet og derfor ikke er blitt 
fløyet ble vist. Bilde av alle som var med og eget bilde av 
pilotene. Flyturen var på 1,9 miles og tok 13 – 15. 
minutter. Noen fakta: Totalt ca. 115.000 enheter med post. 
Privilegiums-posten ble hovedsakelig fløyet første dag 
dvs. Hendon-Windsor 9. sept. 1911 Windsor-Hendon 
17.sept 1911. Bilde av fly med Hamel som pilot da det 
forlater Hendon 9. sept. 1911. Datostempler for 
flyvningene: 9., 11., 12., 13., 14. og 15. sept. Flere ganger 
hver dag. 4 ulike fly ble brukt.  

Til sammen 16 flyvninger. Tabell med detaljer 
om flyvninger London - Windsor. Verdens 
første crashpost! Langt mindre post Windsor – 
Hendon enn motsatt. Det er 3 kjente postgåtte 
hele aviser og 2 avis-forsider. 20/9 – 25/9 
flyverstreik. 25/9 begynte det å brenne mellom 
flyverens ben – måtte nødlande – posten ble 
syklet fram. 26/9 siste flyvning. 
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 Kort med ulike destinasjoner (for eksempel 
Helgeland, Norway), reklamekort og et kort 
hvor Lewis Poole hadde trykket julehilsen 
på baksiden og kvittert for «Aerial post 
closed» på forsiden. Det utkom egen 
håndbok om første-flyvningen i 1934. 

 

 

 

 

 

 

Et stykke posthistorie formidlet med 
engasjement. Takk for en fin kveld til Bjørn 
Schøyen.  

 

*** 

Formannen: En del OFK-medlemmer hadde besøkt Spring Stampex i London. 
Handlermesse. Mye engelsk materiale. Det arrangeres også Autumn Stampex.  

Ny klubbkonkurranse neste år – minnet i denne sammenheng om foredraget om 14 dager 
«Fra idé til eksponat»    

Kveldens Quiz-vinner: Bjørn Eirik Rasmussen. 

36 medlemmer var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 



29 
 

Referat møte nr. 2388 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 12. mars kl. 19.00. 3 opptagelser,  

2 anmeldelser. Bjørn Eirik Rasmussen leder quizen. Quiz. Lyn - auksjon. 

 

Kveldens foredragsholder: Marit Elind 

Tema: Fra idé til eksponat 

Undertittel «Et forsøk på å lage et eksponat av de frimerkene som sto i album og lå i 
esker» 

Marit Elind startet med et eksponat på klubbutstilling i 2008. Hovedpunkter for å starte 
opp:  

-Tema – emne: Må bestemmes.  
-Plan: Du skal fortelle en historie. Det må være en rød  
  tråd som følges. 
-Materiale: Hva har jeg, trenger jeg flere objekter for å  
  fortelle den historien jeg ønsker? 
-Hvor finner jeg materiale?: I klubben – på auksjoner 
– hos handlere – på internett.  

Hun finner  mye på nettet. Kjøper ikke nødvendigvis, 
men får opplysninger. Delcampe.net er bedre enn  
ebay.com for hennes bruk. Kineserne utgir mange 
helsaker som kan brukes i  motivsamlinger. Det er 
mange reklametrykk som kan brukes. Forsiden av 
frimerkehefter er ofte anvendelig. 

Montering 

-Papirfarge og tykkelse: Hvitt eller svakt farget papir. Det bør være 120g papir eventuelt 
160g., men det kommer an på skriver. 

-Font: Hun liker Times New Roman størrelse 28. Merk at ulik font, med samme   
 skriftstørrelse, krever ulik plass.  
-Objekt-rammer: Ikke nødvendigvis sorte. Viste ulike tykkelser.  
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 Hun foretrekker å montere i Publisher. Skal også prøve Power Point.  

Marit benyttet sitt eksponat «En juletrekakeoppskrift» som illustrasjon til foredraget. 

 

Noen smakebiter fra eksponatet: 

-Juletrekakeoppskrifter → pepperkakeoppskrifter: 
Fra inn- og utland. Svensk oppskrift fra  1750 - 
tallet.  

Filatelistisk materiale som dekket blant annet:  

-Anvendelse av kakene: pynt på juletrær, 
pepperkake – hus/figurer. 

-Baking. 

-Ingredienser: egg→ høns, sukker→ planter, produksjon, skipsfart - smult/fett/margarin→ 
kyr, svin, gjess - mel→ planter, kornproduksjon, mel produksjon (møller drevet av vind 
og vann) - melk→ kyr, geiter - krydder→ planter, dyrking, skipsfart 

Stor variasjon i filatelistiske objekter: 
Frimerker, miniark, blokker, brev, helsaker, 
hefter, hefteforsider, reklamevedheng, 
tekst-stempler, særstempler og et stempel 
fra 15 NO 1893 relatert til krydderplanter 
på brev fra Ceylon til England: 
CINNAMONGARDEN!  

Veien til utstillingsfilateli må ha blitt mye kortere for aktuelle kandidater etter denne 
kvelden. 

Du brenner tydeligvis for saken, og fikk godt frem at det ikke er altfor vanskelig å starte. 
Takk!  

*** 

Eventuelt: Klubbkonkurransen blir tidlig på våren 2013. Det skal bare være 1 ramme. Du 
velger selv om du vil dekke rammen - med ett stort ark, A4-ark, A5-ark. Se INFO. Det 
kommer drypp om klubbkonkurransen senere.  
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Formannen minnet om generalforsamlingen.  

Kveldens Quiz-vinner: Tryggve Johansen 7p! 

35 medlemmer og 1 gjest var innskrevet i kveldens protokoll.  

Øistein Haugen, referent 

 

 

 

Referat møte nr. 2389 

 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 26. mars  kl 19.00. 1 anmeldelse og 2 
opptakelser. Quiz. Lynauksjon. Møtet midlertidig avsluttet ca. kl.19.30 for avholdelse av 

Generalforsamling. 

Møtet gjenopptatt kl. 19.55. 

Formannen takket: 

Gunnar Melbøe for ledelsen av Generalforsamlingen 

Knut Fredrik Knutzen som nå, etter eget ønske går ut av Styret, for hans mangeårige 
innsats og uttrykte håp om at han snart var tilbake. Knut repliserte med at han kunne bidra 
som konsulent i forbindelse med utstillinger.   

Formannen orienterte om samlermesse i Bøndernes hus i Karlshus, Råde 15. april kl. 
11.00 – 17.00 arrangert av Fredrikstad Filatelistklubb, Moss Filatelistklubb og Norske 
Postkortsamlere.  

Kveldens Quizvinner: Peer-Christian Ånensen.  

38 medlemmer var innskrevet i protokollen. 

Øistein Haugen, referent 
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Referat møte nr. 2390 

Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 23. april kl. 19.00.  

Styret hadde utpekt Erik Olafsen som medlem i Valgkomitéen og foreslo Tryggve 
Johansen og Øyvind Refsnes som de to andre medlemmene. De ble valgt ved 
akklamasjon.  

Styret har konstituert seg og Styret, Rådet, komitéer og utvalg har nå medlemmer som 
følger: 

Styret 

Formann: Bjørn Muggerud (2012), Nestformann: Bjørn Eirik Rasmussen (2012/13) 
Styremedlemmer: Thore Habberstad (2012/13), Øistein Haugen (2012), Bjørn 
Schøyen(2012) 
Varamedlemmer 2012: Marit Elind, Tore Berg og Jan Henrik Fjære. 

 

Klubbens Råd 

Medlemmer 2012/13: Georg Størmer, Arne Thune-Larsen og Tønnes Ore. 
                     2012:      Gunnar Melbøe og Odd Eidet Frømyhr 
Varamedlemmer:        Per Erik Knudsen (2012/13) og Egil Kiserud (2012)  

 

Valgkomité 

Erik Olafsen, Tryggve Johansen og Øyvind Refsnes. 

Komité for Norgeskatalogen 2012 

Peer-Christian Ånensen, Erik Olafsen og Kjell Åge Johansen. 

Auksjons/klubbaftenutvalg 

Kjell Åge Johansen (formann), Øistein Haugen og Thore Habberstad 

Bibliotekutvalg 

Kjell Åge Johansen (formann), Carl Nyland, Bjørn Muggerud og Tryggve Johansen 
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Bytteleder 
Kjell Tore Mørck 

Festkomité og Ordenskollegium for «Den Glade Gauk» 
Bjørn Eirik Rasmussen (formann) og Thore Habberstad. 

Ordenskollegium for «Det Gyldne posthorn» samt Komité for Bestyrelsen av 
«Anderssen-Dethloff-medaljen» 
Bjørn Muggerud, Bjørn Eirik Rasmussen, og Øistein Haugen 
Arne Thune-Larsen, Georg Størmer og Gunnar Melbøe ( utpekt av Rådet) 

Redaksjonskomité for OFK «INFO» 
Bjørn Schøyen 

 

1 anmeldelse og 1 opptakelse. Quizstillingen: 24p: B.E. Rasmussen - 17p: Blehr, 
Frømyhr, Magnus – 16p: Smith, T. Johansen. Quiz. Lynauksjon.  

 

Kveldens foredragsholder: Erik Lunde 

Tema: Bønder i byen, eller helt på jordet  

Erik Lunde kommenterte bilder fra sitt eksponat 
«Kornproduksjon – fra frø til brød». Eksponatet viser alle 
ledd i nordisk kornproduksjon, fra jordbearbeiding til 
ferdige produkter. Det viser også utviklingen av maskiner 
og dyrkingsmetoder i landbruket de siste århundrene. 

Han startet med å vise kopi av brev om støtte fra 1824. Han 
viste videre: 

 

Frimerke som illustrerte en av de første primitive 
plogtyper med menneske «som hest» og pløying fra 
Jarlsberg med «enveisplog» og hest. Harving med 
hest. Treskeverk m/dampmaskin, tidlig rulle og 
såmaskin.                                                          
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Norsk Landmandsblad fra 1896 med artikkel omFosters Lokomobiler og 
Damptærskeværk (ikke skrivefeil) og annonse om «amerikanske selvtransporterende 
Lokomobiler paa lager. Ethvert Tærskelag bør have saadan Maskine». 

Fra Heimdal Maskinforretning, Kristiania, Storgaden 28. 

Et lodd fra Det norske pengelotteri, 101. trekning 10. nov. 1926 viser, med påskrift, at del 
av inntektene går til kornsaken. Fra bygg til brygg: Tegning på kort som viser prosessen. 
Kort med karikatur av Gro Harlem Brundtland i EU-kampen. Brev fra ulike aktører i 
landbruksnæringen: «Foreningen til Diskussion af Landbrugsanliggender fra 1980-tallet, 
fra «Bratsberg Amts Forening til fremme af Binæringer under Landbruget» i 1895, «Det 
Norske Myrselskap» i 1945, «Ørlandets Meieri, Brekstad – Statens Meieriskole for 
Kvinner» i 1930-tall. Brev til «Landbrukets Priscentral» 1950. Reklame for Viking ost på 
trekkpapir. Ås Landbrugshøiskole på 1904-kort, Portofritt brev fra «Havebrugsafdelingen 
ved Den Høiere Landbrugsskole i Aas» i 1897. 

 Rek.brev fra 1941 med «NORGES 
LANDBRUKSHØGSKOLE» påtrykt brevet, 
«LANDBRUKSHØGSKOLEN I ÅS» i stempelet og 
«Landbrukshøiskolen i Ås» på Rek.etiketten. Brev fra 
Vinterlandbruksskolen og Landbruksakademiet i Oslo 
1941(?). Lunde har 50 landbruksskoler i samlingen. 

Takk til Erik Lunde for et ryddig foredrag med herlig nostalgi i forhold til et landbruk 
mange av oss så snurten av i vår barndom.   

*** 

Formannen: 

19. mai: Grenseforeningen har årsmøte, medlemsmøte og Jubileumsmiddag i Tanumshede 
(sør for Strømstad).  

30. juni: Knut Arveng fortalte at datoen allerede var bestemt for den tradisjonelle 
Samlermessen i Ørje.  

 Kveldens Quizvinner: Tore Frøvig. 

34 medlemmer var innskrevet i protokollen. 

Øistein Haugen, referent 




