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medlemmene i februar, mai, 

september og november. 
Frist for stoff 1/2, 1/5, 15/8 og 1.11. 

Aktuelle opplysninger om møter og 

arrangementer vil alltid være å finne på 

klubbens hjemmeside: 

www.oslofilatelistklubb.no 

Klubben sender meldinger på e-post til 

medlemmer som har gjort klubben kjent 

med sin e-postadresse. 

 

mailto:toreberg@online.no
mailto:berasmussen@hotmail.com
http://www.oslofilatelistklubb.no/


 

  

Noen ord fra klubbens (nyvalgte) leder: 

Som nyvalgt leder i klubbe ,n  må jeg få uttrykke 
takk

 
for  tilliten. Det nyvalgte styret har alt avholdt 

2 styremøter. Når du mottar INFO er det et fåtall 
møter igjen før sommeren. Styret planlegger for 
fremtiden, og møteplanen for høsten med 
foredragsholdere mv er tilnærmet klar. 

Styret viderefører oppgaver og praksis fra tidligere. 
Gode og varierte foredrag på møtene er et 
grunntrekk. Antall auksjoner og objekter tilbudt har 
vært færre en periode. Auksjonsutvalget er alt i 
gang med en opptrapping, med storauksjon 7. mai. 
Antall objekter er økt og ikke minst viktig er det 
forbedret med illustrasjoner. Utenbysmedlemmer 
har derved bedre muligheter for å vurdere tilbudet. 
En stor takk til utvalget, og de fortjener oppmøte 
og frisk budgivning.   

Årets sommermøte holdes på Ibsen-museet. 
Påmelding finner du annet sted i bladet. 
Sommermøtet har tradisjonelt godt oppmøte, og er 
også en mulighet for å ta med ektefelle. 
Kombinasjonen kultur og påfølgende bespisning 
holder vi på. Meld deg på! 

I oktober arrangerer vi sammen med Sentrum 
Filatelistklubb kombinert Frimerkets dag og 
regional utstilling FILOS 2018. Begge klubber har et 
ønske om å synliggjøre sin hobby. Vi har leiet det 
"faste" lokalet i Håndverkeren. Mer info om 
utstillingen, påmelding mv finner du i INFO og også 
på klubbenes nettsider. Hold av dagene, enten du 
er besøkende eller har ambisjoner om å stille ut.  

Klubbens bibliotek er et paradis for de som ønsker 
å fordype seg i samleriet vårt. Her finnes faktisk det 
meste om vår hobby, og det er ikke tomt skryt. 
Åpningstider er hver tirsdag i møtesesongen. 

Har du synspunkter på klubben og virksomheten, 
kontakt meg eller andre i styret. Kontaktinfo finner 
du på side 2. 

        Tore Berg     leder 

 

 

FILOS 2018 
5. – 6. OKTOBER 

Regional utstilling  
i Oslo sentrum. 
Håndverkeren, 

Rosenkrantz gt. 7; 
vis-a-vis Hotel Bristol. 

Les i INFO nr 1/2018 
(side 18-20). Der er 

reglement og bilde av  
påmeldingsskjema. 

PÅMELNGSFRIST er 
allerede 1.juni. 

Gå inn på klubbens 
hjemmeside. Der finner 
du link til utstillingen. 
Hent ned påmeldings-
skjema.  Om du ikke 
har nettadgang, ring til 
et styremedlem og få 
skjemaer i posten. 
Utstillingen dekker det 
meste av det vi samler 
på innen filateli. I kon-
kurranseklassene kan 
vi stille ut 1 eller 3-5 
rammer. 

 
"Slikt" kan det bli 

eksponat av til 

FILOS 2018 
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 Protokoll fra   GENERALFORSAMLING  i 
OSLO FILATELISTKLUBB; mandag 19. 

mars 2018 på Schafteløkken. 
Generalforsamlingen var lagt inn i møte nr. 
2488 og startet ca. kl. 19.30. Dagsorden ble 
fulgt: 

1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 
underskrivere av protokollen. 
Dirigent – Rådets formann Gunnar Melbøe 
ble foreslått og valgt. 
Referent – klubbens sekretær Svein H 
Andersen ble foreslått og valgt. 
Tellekorps – Tryggve Johansen og Erik 
Olafsen ble foreslått og valgt. 
Underskrivere av protokoll – tellekorpset ble 
foreslått og valgt. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen kommentarer – enstemmig vedtatt. 

3. Styrets årsberetning 
Innledende avsnitt ble lest av klubbens leder 
Arne Thune-Larsen. Deretter ble kun 
overskriftene lest. Etter innledning og hver 
overskrift, var det anledning til å stille 
spørsmål eller kommentere. Ingen spørsmål 
eller kommentarer ble stilt. Årsberetningen 
ble enstemmig godkjent. 

4. Årsregnskap for 2017, revisor beretning og 
Rådets uttalelse 
Kasserer Bjørn Muggerud gikk igjennom årets 
regnskap. Igjen ble det gitt anledning til 
spørsmål og kommentarer. Ingen 
kommentarer.  
Gunnar Melbøe leste revisors beretning, kun 
konklusjon, samt Rådets uttalelse – ingen 
kommentarer eller spørsmål fra salen til 
revisors beretning eller Rådets uttalelse. 

5. Disponering av resultat 2017. Budsjett for 

2018 

Dette ble gjennomgått av Bjørn Muggerud. 

Budsjettet for 2018 er satt opp med et 

underskudd på 422 000,-. 

Det kom ikke inn noen spørsmål eller 

kommentarer til disponeringen 2017 eller 

budsjett 2018 – enstemmig vedtatt 

6. Valg av: 
a. Leder for 1 år (2018) – Tore Berg var 
innstilt og ble enstemmig valgt. 
b. 2 styremedlemmer for 2 år (2018/2019) – 
Bjørn Eirik Rasmussen og Thore Habberstad 
var innstilt og ble enstemmig valgt. 
c. 2 varamedlemmer for 1 år (2018) – to var 
innstilt Rolf A Hauge og Arne Thune-Larsen, 
begge ble enstemmig valgt. 
d. 2 rådsmedlemmer for 2 år (2018/2019) – 
Georg Størmer og Per Erik Knudsen var 
innstilt og ble enstemmig valgt. 
e. 2 varamedlemmer til rådet for 1 år 
(2018) – Egil Kiserud og Marit Elind var 
innstilt og ble enstemmig valgt. 

7. Valg av registrert eller statsautorisert 
revisor 
Forslag gjenvalg av Revisorhuset A/S – 
enstemmig valgt. 

8. Fastsettelse av kontingent for 2019 
Styret foreslo uendret kontingent for 2019. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

9 Styret hadde fremmet et forslag som lød: 
«Styret ber om fullmakt til å finansiere 
auksjonsvirksomheten med inntil 60.000,- til 
innkjøp av objekter til fornyelse av OFKs 
auksjoner.» 
Aksjonskomitéens leder Jan Henrik Fjære 
innledet til diskusjon ved å fortelle litt om 
auksjonsvirksomhetens utvikling de siste 
årene. Oppsummert kan man si at den er 
nedadgående. Det gjelder både kvalitets på 
det som leveres inn og på antall bud. 
Forslaget er et tiltak for å prøve å rette opp 
bildet. Ved innkjøp av bedre og flere 
objekter, håper man å få flere tilbydere og 
høyere bud til auksjonene. 
Etter en kort diskusjon var det enighet om å 
gi styret denne fullmakten, og at man håpet 
dette ville bidra til å heve OFKs 
auksjonsvirksomhet. 

     Svein H Andersen (sign.), referent 

     Gunnar Melbøe    (sign.), dirigent 

     Tryggve Johansen (sign.)  
     Erik Olafsen   (sign.) 
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 Sommermøtet avholdes i år 4. juni på Ibsenmuseet. 
 Vi får en omvisning inne i huset der Ibsen bodde i de siste årene av 

sitt liv. Etterpå blir det bespisning i umiddelbar nærhet på Oslo 
Sjømannsforening.  
Det blir anledning til å kjøpe det en ønsker å drikke til maten. 
 

Vi møter opp på 
Ibsenmuseet kl. 17.  
Museet har inngang fra  
Henrik Ibsens gate 26.  
(Hjørnehuset mot Arbins gate) 

For å melde deg på denne 
herligheten setter du inn 
egenandel kr. 250,-  
pr person på  
konto 0532.27.40702 
(Oslo Filatelistklubb). 
Innbetalingen gjelder 
som påmelding.  

Betalingsfrist er 24/5  
så meld deg på allerede i 
dag! 
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Program for 
september 2018 
3. sept     Klubbaften 
   i Frydenlungate 14.   
   Miniauksjon og bytte/salg. 

10. sept   Medlemsmøte 
   på Schafteløkken 
   Kjeller flyplass - i krig og fred, 
   Kåseri ved Arvid Løhre. 

17. sept    Klubbaften  

24. sept    Medlemsmøte 
   OFKs utstillinger gjennom  
   100 år, 
   Kåseri ved Arne Thune-Larsen. 
 



Hvem har ikke lesket sin gane med skummende, mørkt belgisk øl? 
Nåja, dette er ikke en oppfordring til økt alkoholbruk. La meg heller anta at de 
aller fleste blant oss i alle fall setter pris på et stykke velsmakende ost. 
Se det! ... men hva er fellesnevneren?
Jo – begge konsumprodukter kan være fremstilt av trappistmunker, her og der.

Iflg. Wikipedia er trappist-ordenen (O.C.S.O. = Ordo Cisterciensis Strictioris 
Observantiae) ”en komplentativ katolsk munkeorden som lever etter Benedikts 
regel”. Ordenen har sitt navn etter hoved-
klosteret La Trappe i Normandie/
Frankrike. 
Munkene er også kjent for fremstilling 
av forskjellige husholdningsprodukter, 
bl.a. øl og ost.
Wikipedia forteller videre: 
«Trappistene lever enda etter de kloster-
reglene som stifteren Armand Jean 
le Bouthillier de Rancé utstedte. Dette 
innebærer at trappistmunkene forlater 
deres halmfylte senger, og den lille teppe-
biten de dekker seg med kl. 2 om morgen-
en. Elleve timer i døgnet er avsatt til reli-
giøse betraktninger, bønn og sang, og 
seks-syv til fysisk arbeid i klostret, 
skogen eller på markene. Eneste avbryt-
elser er de spartanske måltider, som 
består av grovt brød, grønnsaker og 
frukt, og vann.
Kl. 19 om vinteren og kl. 20 om sommeren slutter trappistmunkene deres dag, 
hvorpå de etter aftenbønnen arbeider noen minutter med deres kommende grav 
i klostergården. Trappistmunkene får ikke snakke unntatt i forbindelse med bønn 
og sang eller den vanlige hilsen i klostret: «Momento mori» (husk at du skal dø). 
Ønsker og behov må uttrykkes ved en form for tegnspråk. Vitenskapelig og intel-
lektuelt arbeide er forbudt». 

Om øl, ost, arbeidsomme munker...
og et av Bosnias mest berømte frimerker
av Arne Sv. Toklum

Noen ølkorker, og en ølbrikke, med klar link til 
belgiske og franske munkers produksjon.
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Et ”Gruss Aus”-kort fra 
klosteret – legg merke 
til ostene i nedre venstre 
hjørne av illustrasjonen!

Trappistenkloster: 
Käse • Expedition – 
her ligger ostene stablet!

Et noe nyere 
produktfoto...

Denne munkeordenen er i dag representert i alle verdensdeler, og dette fører oss 
så til neste link:  Bosnia & Herzegovina, et område jeg som filatelist har stor for-
kjærlighet for – som den oppmerksomme leser av OFK INFO muligens har lagt 
merke til – med spesialsamlinger på såvel bosniske perfins, håndskrevne annul-
leringer, og mix-tagginger – i tillegg til den generelle utvidede del.

De bosniske munkenes klosterkompleks ligger i den nord-bosniske byen Banja 
Luka, det er kalt 
Samostan Trapista 
Mariastern, der 
man opp gjennom 
årene er blitt viden 
kjent for sin pro-
duksjon av ost 
(ysteriet ligger her 
også).
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Postkort, 1923,
foto tatt før både 
utvidelser og ny-opp-
føringer av bygninger 
etter det store jord-
skjelvet.
Elven Vrbas i for-
grunnen.

Det er etterhvert blitt 
anseelige dimensjon-
er på kloster-anlegget 
i Banjaluka.

Den 26. og 27. 
oktober 1969 ble 
Banjaluka utsatt for 
et kraftig jordskjelv 
som ødela store deler 
av byen, infrastruktur 
og industri – her fra 
ødeleggelsene i et av 
klosterets kapeller.

Etter felles bidrag 
fra hele det dav. 
Jugoslavia ble byen 
raskt gjenoppbygget.
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Nå hadde det seg slik, at munkene i 
hovedsak sendte sin osteproduksjon til 
bestillerne pr. post eller med jernbanen. 
Og her er det, at den morsomme del av 
historien starter:  For en normalpakke ost 
som ble sendt, utgjorde pakkepost-porto-
en 45 Heller. I og for seg ganske kurant, 
når man hadde frimerker for hånden – vel 
og merke frimerker i perforerte ark, som 
kostet lite arbeid å rive ut. Men hva om
arkene var utaggede (som også kunne skje,

Munkene i prosesjon, 
på en tilsynelatende 
vårlig utflukt.
Befolkningen stopper 
opp, og betrakter...

Litt reklame må til:
Her et ’visittkort’ der 
man anbefaler den ut-
merkede La Trapp-ost 
i enheter på 1 til 21⁄2 kg,
sendt pr. post eller jern-
bane, forhåndsbetalt, 
fra Mariastern.

Nederst t.h.:
Klart at osteproduksjo-
nen er beæret med eget 
frimerke (2012)!
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Dette eksemplaret ble omsatt hos Deider Auktionen i oktober 
2016 for 380 EUR,

ettersom utaggede ark også var 
tilgjengelige på postkontoret)? 
– Her krevdes jo at man måtte 
finne en saks! ... og jobbe litt for 
å få klippet frimerket løs!

Da er det at en oppfinnsom munk 
får den gode idé, å levere en 
håndfull ark til det lokale trykke-
riet for å få frimerkene perforert 
der ... sier historien; klosteret 
hadde faktisk sitt eget trykkeri, 
og dette arbeidet kunne likeså 
godt ha funnet sted der...
Men disse få ark blir så perforert, 
i tagging 111⁄2. ”Problemet” var 
imidlertid, at de offisielle frimer-
ker fra bl.a. 1906 serien, hvorfra 
de aktuelle 45H-merkene (Mi40) 
ble hentet, kom fra Staatsdruck-
erei i Wien med enten 121⁄2-tag-
ging, eller 91⁄4, som også fantes. 
Altså oppsto der nå en taggings-
variant, som eksklusivt ble brukt 
av Mariastern-klosteret. 
I tillegg var merkene oftest 2- 
eller 3-sidig tagget, mens en-til-to 
sider forble utagget.
Slik ble den berømte ”Banja-
luka-tagging” til, som siden kom 
til å hente gode priser; absolutt 
attraktive som del av en mer ut-
videt/komplett Bosnia-samling.

Det er klart at jakten på Banja-
luka-tagginger tiltok med årene. 
Jeg leste f.eks. for en god del år 
siden historien om en ’heldiggris’ 
som fant et eksemplar i et større

mens dette kostet den heldige høystbydende 5.250 NOK 
(925 australske dollars) i desember 2009 (Euro-Yu).

Dette eksemplaret ble mitt ved en tilfeldighet, som et delvis 
skjult merke i et større Bosnia-lot på eBay.
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Dette smykket av et pakkekort ble omsatt hos Gärtner i 2009 for 1.600 EUR – utrop 600 EUR. Eia var man der!

lot, mens jeg selv ble en eksakt lik historie til del for et par år siden – jeg så en 
flik at et 45 Hellers frimerke inne 
blant mange andre Bosnia-merker, 
der taggingen virket ’spesiell’. 
Det ble mye måling og fundering 
før jeg kjøpte hele lot’et for en knapp 
håndfull US-dollars, og dermed var 
også jeg, eier av en av berømthetene. 
Dét kaller jeg flaks!

Frimerke på frimerke: Et merke med Banjaluka-
tagging er også kommet på miniark (2010)!
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I en WIPA-katalog fra 1981 finner vi denne plansjen, og etterfølgende tekst – illustrasjonene (av heller 
dårlig kvalitet) viser med all tydelighet hvordan Banjaluka-taggingen kunne se ut!

          45 Heller, tagget 111⁄2, er selv i dag ganske gåtefulle. De er utelukkende funnet 
stemplet K.u.K. MILIT.POST BANJALUKA og kjennes som ”Banjaluka-
tagginger”. De ble bare brukt i et kortere tidsrom, og hører til de sjeldneste frimer-
ker fra dette landet. Hittil har man til nå ikke har funnet noe ubrukt frimerke.
Brukstiden har man ut fra tilgjengelig materiale fastsatt til perioden 20. mai til 
26. august 1910. Merkenes ekthet ble inntil for kort tid siden betvilt, ettersom det 
tidligere kun forelå enkeltmerker. Men da det i løpet av et par måneder dukket opp 
to  pakkepostkort med dette merket, kunne man med sikkerhet fastslå at merker med 
denne 111⁄2-taggingen var brukt offisielt. Et pakkepostkort fant Frantisek Zampach i 
Brünn, det andre befinner seg i mitt eie [art.forf. Gustav Th. Schlesinger].
Jeg har kun hørt om et tredje pakkepostkort, dette skal ha befunnet seg i amerika-
neren Waste sin samling. De to pakkepostkortene har samme karakteristika; de er 
utstyrt med et par av 45-Heller merket pluss et 2-Heller merke fra samme frimerke-
utgave, som frankering.
I hht. den amerikanske storsamleren E.C. Coleman i Suisan City/USA var det pr. 
1970 kun kjent 18 eksemplarer, dertil kommer tre enkeltmerker funnet i Basel i 1979, 
pluss de to omtalte pakkepostkortene hvert med et par – altså bare 25 merker i alt. 

”
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            Bosnia & Herzegowina: I landskapsserien  fra 1906 er merker med 
           111⁄2-tagging kjent; hittil er det kun funnet færre enn 20 stk. 
Postanvisningen i mitt eie ble sendt fra Banjaluka 13.6. 1910 til Kolosvár, 
og mottatt der 16.6. 1910.
Banjaluka-taggingene har hittil medført mange gåter for spesialsamleren!
                                                 – Frantisek Zampach, Brno, Tjekkiske S. Republikk

”

Min vurdering er, at der neppe kan ha vært mer enn 20-30 ark med denne 111⁄2-tag-
gingen i bruk.
Stammer de fra Staatsdruckerei i Wien der man jo utprøvde et mangfold av forskjel-
lige taggingsarter på merker i landskapsserien fra 1906, og som tildels resulterte i 
stor mangel på frimerker ved postkontorene i Bosnia og Herzegowina, er dette ikke 
mulig å fastslå. Derimot er den mest sannsynlige versjon, siden man i Wien var særs 
generøse med å forsyne postkontorene i de okkuperte områder med utaggede ark, at 
en driftig postmester i Banjaluka egenrådig har latt disse arkene perforere hos en 
lokal bokbinder. Dette understøttes av at nesten alle merker med denne perforering 
mangler perforering på en-eller-annen side – to merker i min samling 
er dertil dobbelttaggede. ”

”

Denne litt mer ’fillete’ postanvisningen ble solgt for 380 EUR i 2010 (Gärtner).
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BYJUBILEET FOR OSLO I 1950 OG FRIMERKESERIEN 

I 1950 ble 900-års jubileet for Oslo som by markert med en frimerkeserie. Ikke desto 

mindre ble det 50 år senere markert et 1000 års jubileum for samme by også med en 

ny frimerkeserie. Begge jubileumsårstall kan være feil, men Oslo har hatt en egen 

evne til å invitere til jubileumsfestligheter, senest i 2014 for å feire 700 år som hoved-

stad. Det var definitivt feil. Oslo eller daværende Christiania ble ikke hovedstad før i 

1814 iflg professor Øystein Rian som jeg støtter fullt ut.  

At Oslo ble grunnlagt i 1050 har vi dog bare Snorre Sturlasons ord for og ingen eller få 

andre kritiske kilder. Men at Harald Hardråde kunne ha vært i Oslo på den tiden så 

lenge at det ble ansamlinger og etableringer av hus og tråkk som utviklet seg videre 

er ikke usannsynlig. Det er også fremsatt påstander om en tidlig Clemenskirke før den 

mer kjente steinkirken fra 1100 –tallet som var grunnlaget for jubileet i 2000. I denne 

konteksten tar jeg likevel utgangspunkt i 900- årsmarkeringen i 1950 og historien bak 

disse frimerkene. 

Det var den nedsatte bystyrekomitéen for jubileet som henvendte seg til Poststyret 

høsten 1949 med spørsmål om det lot seg gjøre å utgi en frimerkeserie i anledning 

900- årsjubileet for Oslos etablering. Dette svarte Poststyret seg villig til og sendte  

i oktober 1949 brev til billedhoggerinne Anne Grimdalen at det var antydet ønske om 

å avbilde hennes rytterstatue av Harald Hardråde på et jubileumsfrimerke, og om 

hun i tillegg hadde et bilde eller muligens fotografi av statuen. Hun hadde tydeligvis 

sagt seg villig til en slik deltagelse i jubileet for litt senere fikk trykkeri Emil Moestue i 

oppdrag i legge til rette for en frimerkeserie.  

Poststyret meddelte Moestue at det ikke var avgjort hvor mange frimerker og verdier 

som var aktuelle på dette tidspunktet. Poststyret v/ frimerkeforvalteren sendte brev 

til jubileumskomitéen i slutten av november at foto av byvåpen og rytterstatuen var 

mottatt, og at det var mottatt to utkast fra Moestue som måtte betraktes som et 

idéutkast. Trykkeriet hadde imidlertid kommentarer til begge utkastene hvor bl.a. 

rytterstatuen av tekniske årsaker ikke ville bli vellykket med dyptrykk-produksjon.  

Poststyret fant likevel å forelegge utkastene til komitéen. Poststyret mottok svar fra 

komitéen som ba om ytterligere bearbeidelse og innså at bruk av rytterstatuen ikke 

ville bli vellykket. De foreslo imidlertid å bruke rådhuset som motiv. I desember fikk 

Anne Grimdalen tilbake fotoet av rytterstatuen fordi det var umulig å bruke 

fotografiet som grunnlag i frimerkeproduksjonen. 

Det ble arbeidet fram nye utkast hvor komitéen svarte at idéen om byen sett fra 

Ekeberg var tiltalende i gammelt og nytt perspektiv. Det hadde blitt fremskaffet et 

bilde fra 1819 som viste Oslo som en gammel by samt et bilde fra den moderne byen. 

Komitéen mente at på det moderne ble Sjømannsskolen eksponert på en uheldig 

måte. Komitéen ville ha med mer fra havneområdet. Moestue ble forelagt denne 

kommentaren. Det ble ytterligere fremmet flere forslag som endte med et motiv som 

viste endel av rådhuset i Oslo etter foto fra sørøst samt en hodeskulptur av Harald 
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Hardråde, trolig tatt fra Anne Grimdalens rytterstatue slik det er referert i Norges-

katalogen. Det kom fram at Postverkets Johs Haukland hadde vært en sterkt 

påvirkende konsulent i utformingen av motivet, selv om Michael. O. Michaelsen er 

kreditert som kunstner i NK. Emil Mostue trykkeri fikk bestillingen på byjubileums-

frimerkene 4. april 1950 på tilsammen vel 8 mill. stykker etter at jubileumskomitéen 

hadde godkjent utkast og prøvetrykk. For 25-øringen var fargen avklart, men for de 

to øvrige var fargevalget/nyansene ikke avklart ved bestillingen fra Poststyret. 

Frimerkeforvalteren sendte 24.april 1950 ut sirkulære til postmestrene om denne 

serien som skulle være i salg fra 15.mai, St. Halvardsdagen. Det ble understreket 

kraftig at brudd på salgstidspunktet ville medføre streng irettesettelse. Det ble 

samtidig meddelt at førstedagsstempling hos Samlersalget ikke ville bli effektuert. 

Norsk Telegrambyrå og NRK samt Utenriksdepartementets presseavdeling ble i 

uvanlig god tid før utgivelse gjort oppmerksom på de nye frimerkene.  

Det ble også gitt ut et spesielt reklamekort fra Postverket som viste frimerkemotivet 

og fortalte noe om formålet med utgivelsen. Dette reklamekortet som Samlersalget 

skulle bruke i markedsføringen av de nye frimerkene var en nyordning som bare var 

gjort en gang tidligere, da i forbindelse med Aleksander Kielland-merkene et år 

tidligere. Disse kortene skulle medføre en diskusjon, men det blir en annen historie.  

     Finn H. Eriksen 

Kilde: Riksarkivet, Postdirektoratet, Frimerkeforvalteren, kopibok 1949 og 1950. 
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 Referat fra OFK møte 22. jan. 2018.  
Et nytt semester og klubbens leder ønsket 
velkommen til medlemsmøte nr. 2484. Denne 
gangen er vi samlet på Schafteløkken for å høre 
Ørn Grahm fortelle om 
 «Glimt fra de store frimerkeauksjoner i 2017». 
Før foredraget ble det tid til quiz, auksjon, lotteri 
og litt informasjon. Tre nye medlemmer ble 
anmeldt og boken «Norsk Feltpost – i vid 
forstand» av Øivind Rojahn Karlsen ble tilbudt for 
salg. Alle de som hadde vært til stede på  alle 
klubbens møter i 2017 ble tildelt en liten gave: 
De som hadde møtt opp alle ganger var: Tryggve 
Johansen, Asle Tengs, Bjørn Einar Smith, Egil 
Kiserud og Arne Thune-Larsen. 
Ørn startet sitt foredrag med en plansje fra 
fjoråret. Svart tekst er hans påstand i 2016. Rød 
tekst var hvordan det gikk. Første bilde er fra 
Siegel sin auksjon i februar 2017. 

 
Første objekt er fra Siegel sin auksjon i februar 
2017 – en gjenganger, men denne gangen med 
brevet som viser tilbudet og kjøpet Klein gjorde 
fra Robey. 

 
 

I anledning 100 års jubileumet for merket 
lagde US-post en gimmick. De lagde et ark 
med flyet oppned i et opplag på 2,2 millioner. 
Gimmicken var at de også lagde 100 ark med 
rettvendt fly, se under. Dette ble solgt på 
Siegel for ca 585.000,- NOK. 

 

Hos Köhler solgte Kersti & Bertil Larsson sin 
samling posthistorie og «løsen». Her et 
kurerbrev datert Stockholm 13. september 
1556 fra Prins Erik, senere kong Erik 14 til sin 
far Gustav Vasa. Han redgjør for sitt 
pengebruk – reiseutgifter og smykkekjøp. 
Solgt for 75.000,- NOK. 

  

Så et brev med stemplet NORRKÖPING 
Prissjokk?  Estimate 7.350,-, Pris NOK 39.700,-. 
Fra 1800, stempelet laget fordi Riksdagen 
hadde møte her dette året. 
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Fortsatt fra samme auksjon, kun to kjente brev, 
pris 132.340,- NOK. 

 

 

 

Corinphila, 
Nederland hadde 
auksjon i mars 2017. 
Frå den kan vi vise   
Trykkprøve til 
30.840,- NOK eller en 
fargeprøve til 16.250,- 
NOK. 

 

Fra Postiljonen sin auksjon i mars 2017 gikk en 
1863 blek lilla med stempel «60» - Rødby til 
den nette sum av 459.500,- NOK. 

 

Så trolig det eldste islandske skilling brevet 
man kjenner til. Dobbeltvektig 
«GRENJADASTADUR», pris 1.091.300,- NOK. 

 

Annet område som solgte meget godt var 
Finland. Finland er «in». Det var veldig mye 
som ble solgt i 2017. Her noen eksempler fra 
Postiljonen, mars 2017: 

 

NOK 109.130,- 

Tête-bêche, 
Ex Fabergé 
NOK 155.190,- 

Berømt objekt 
NOK 459.500,- 
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Felzmann solgte «månebrev» i mars: 

 

 

Så noen objekter fra 
Suomen Filteliapalvelu, 
også i mars 2017: 

 

Utrop ca. NOK 9.000, 
Solgt for ca. 37.500 

Borttatt blekkmaku-
lering NOK 130.000 

Både kopek og penni på same brev,. 14.000,- 

NOK 

I juni hadde Corinphila igjen auksjon, denne 
gangen Jack Luder sin samling av Kantonal- og 
Bundesmerker. Samlingen var preget av 
meget gode og fine objekter. 
Bare ett eksempel får plass i INFO: 

 
 
Det var mange auksjoner i 2017, men man får 
ikke plass til alle her. 
 
 
 
 
Oppsummert kan man si: 

 Mye kjedelig på markedet. Lite godt 
auksjonsmaterial. Handlere i 
konkurranse – provisjoner og kontanter. 

 Med et fåtall hederlige unntak en viss 
kunnskapsløshet hos handlerne.  

 Enkelte firmaer bør gjøre noe med sine 
auksjonskataloger og rapportering av 
resultater.  

 Kjøperprovisjonene er høye.  Henger 
sikkert noe sammen med høyere 
kostnader, men ikke bare dette.  

 Spesielle objekter selger svært godt. 
Vanlige i god kvalitet kan være 
vanskeligere. 

Vi retter en stor takk til Ørn Grahm for at han 
igjen ville avsette en kveld til oss, og for et 
meget interessant foredrag om hva som rører 
seg i auksjonsmarkedet.  
Kveldens quiz vinner ble Elling Nyrønning (4p). 
Trøstepremie til Einar Østmoe og Svein H 
Andersen.  
I protokollen var det innskrevet 28 med. 

             Svein H Andersen  Referent 

Apollo 14, 
NOK 264.125,- 
signatur fra 
piloten Edgar 
Mitchell 

 Apollo 16, 
signatur fra 
Charlie Duke, 
kjent i 25 
eksemplarer, 
NOK.495.250,  

 

Genf 1843  «dobbelgenf» på 

brev ,  NOK 506.880,- 

39-blokk NK nr. 1, nå tilbake i Norge.  
Estimat 200-300.000 €. Solgt for 150.000 € + 
20 % = NOK 1.758.600,-.  (Se tidl. omtale i NFT) 

 

18 



Referat fra OFK møte 5. februar 2018.  
Arne Thune-Larsen ønsket velkommen til medlemsmøte nr. 2485. OFK er samlet på 
Schafteløkken for å høre Bjørn Eirik Rasmussen fortelle om «En reise til Galapagos». 
Denne gangen kunne vi ønsker tre nye medlemmer velkommen, hvorav en var tilstede på møtet. 
Som vanlig var quiz og en liten auksjon. Kveldens quiz vinner ble Arne Thune-Larsen (8p). 
Trøstepremie til Odd Frømyhr og Bjørn Muggerud, begge med 7 p. 

Galápagosøyene, eller Galápagos-arkipelet (spansk: Archipiélago de Colón, Islas de Colón 
eller Las Islas Galápagos. Også kjent som Las Islas Encantadas, eller «De forheksede 
øyene») er en øygruppe i Stillehavet, om lag 972 kilometer vest for Ecuador. Øygruppen 
tilsvarer den ecuadorianske provinsen med samme navn, med ti større og en rekke 
mindre øyer, hvorav de fleste ligger sør for ekvator. Øygruppen ble oppdaget i 1535 og 
ble underlagt Ecuador i 1832. Galápagosøyene har et samlet areal på 8 010 
kvadratkilometer, og har en befolkning på rundt 19 000. Provinsens hovedstad er Puerto 
Baquerizo Moreno på øya San Cristóbal, mens den største byen er Puerto Ayora på Santa 
Cruz. Galápagos-provinsen fikk vedtatt et eget flagg i 1961. Øygruppens navn kommer av 
det spanske ordet galápago som betyr «skilpadde». (Utskrift fra Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Eriks reise begynte med et lite 
opphold i Ecuador sin hovedstad 
Quito. Den ligger i det nordlige 
Ecuador i østskråningen av den 4759 
m høye aktive vulkanen Pichincha. 
Quito er verdens høyest beliggende 
hovedstad. Quito er med sine 1 607 
734 innbyggere den nest største byen 
i Ecuador. Deretter var det å fly ut til 
Galapagos, gå om bord i båten og 
starte rundturen. Turen gikk fra 
Puerto Ayora og sydover, for så å gå 
nordover. På øya Santa Cruz ligger 
Darwin research center, et sted og 
stoppe. 
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Charles Robert Darwin (født 12. februar 1809 i 
Shrewsbury i Shropshire i England, død 19. 
april 1882 Downe i Kent i England) var en 
britisk naturforsker. Han er mest kjent for å ha 
grunnlagt den moderne evolusjonsteorien (se 
også darwinisme), men bidro også med en 
rekke andre arbeider innen systematikk, 
økologi og paleontologi. Darwins bidrag til 
biologien kan knapt overvurderes. 
Evolusjonslæren ga endelig den linneiske 
systematikken et teoretisk fundament, og 
gjorde det for første gang mulig med en 
vitenskapelig teori på dyrs og planters 
tilpasninger og deres utrolige biologiske 
mangfold. I dag er Darwins lære om naturlig 
utvalg det helt grunnleggende fundamentet for 
all biologisk forskning, og finner stadig nye 
anvendelsesområder, blant annet innen 
medisin og ernæring. Boka Artenes 
opprinnelse, som kom ut i 1859, regnes som 
hans hovedverk. Boka redegjør meget grundig 
for naturlig utvalg med talløse eksempler. Da 
den kom vakte den stor debatt og til dels 
forargelse, men Darwin ble anerkjent som sin 
tids største britiske naturvitenskapsmann, og 
ble etter sin død gravlagt i Westminster Abbey 
ved siden av Sir Isaac Newton. 
           (Utdrag fra Wikipedia.) 

 
Galapagos 
kan by på 
et yrene liv 
innen 
fugler, 
sjøløver, 
pingvin, 
iguan og 
skillpadder. 
Noe som 
også 
gjenspeiler 
seg i 
Ecuadors 
frimerkeut
givelser. 

 

        

 
En raritet, som er vel verdt å merke seg, 
er at på øya Floreana, er det en bukt som 
kalles Post office Bay. Her er det en 
postkasse hvor man kan legge igjen 
ferdigfrankert post, som så vil bli hentet 
ved jevne mellomrom. Posttider for 
henting er dog usikre! 
Galapagos kan by på et yrende liv også 
under vann. En fyr som elsket å leke med 
de badende var sjøløven. 
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Galapagos tar i mot ca 60.000 turister hvert år, 
noe som er en stor belastning for øyene og 
dyrelivet. Dette har ført til at man har meget 
strenge regler for hva turister kan tillate seg. 
Blant annet er det strengt forbudt å mate 
dyrene, eller på neon som helst måte å berøre 
de. Historien kan fortelle, at en turist som 
prøvde å sparke etter en fugl, som ikke ville 
flytte seg, fikk husarrest om bord på båten for 
resten av turen. Som vi forstår av historien er 
dyrene så vant til mennesker, at de ikke 
nødvendigvis flytter seg, selv om de kommer i 
nærheten. Dette fører da til at man kan få de 
utroligste bilder av dyr på nært hold. 

 En stor takk til Bjørn Eirik Rasmussen for et 
meget interessant og lærerikt foredrag.  
I protokollen var det innskrevet 22 
medlemmer og 1 gjest. 

      Svein H Andersen, Referent 
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 Referat fra OFK møte 12. febr.2018  
Klubbens leder kunne ønske velkommen til 
medlemsmøte nr. 2486. Igjen er vi samlet på 
Schafteløkken for å høre Per Erik Knudsen 
fordra over tema «Danske helsaker med 
tilleggsfrankering m.m.». Foredrags holder 
fikk en gratulasjon og en liten blomsterbukett, 
siden han nettopp hadde fylt 80 år. 
Ingen nye medlemmer denne gangen, hverken 
anmeldt eller opptatt. Føre foredraget var det 
tid en liten auksjon, samt quiz. Denne kvelden 
var det Einar Østmo som vant (4p). 
Trøstepremie til Jan Einar Tamber (3p). 
Per Eik kunne fortelle at det var «m.m» som 
var det viktigste i tittelen og at dette han nå 
skulle prate om var en tilfeldighetssamling. 
Etter Hafnia 2001 var det klipp fra helsaker, 
som var det han skulle samle på. Det skulle 
være morsomt og fargerikt. I motsetning til i 
Norge og ʺresten av verdenʺ kunne klipp fra 
helsaker brukes som vanlige frimerker i 
Danmark. Alene eller delfrankering. 
Innenlands  
1.april 1871 – 31. desember 1965. 
På utenlandspost 
1. april 1871 – 12. januar 1914. Utglidning 
skjedde, så på nytt forbudt etter 31. mars 
1922. 

 

 
 

 

Utgangspunkt for interessen var bruken av 
delte korsbåndsklipp på Færøyene i 1919, 
fra prod.23C okt.2018, Her bruksbrev fra 
17.1.1919 og utsnitt fra original helsak. 
PEK viste også 1.dagsbruk fra 6.1.1919. 

 

 

 

 

              

Over klipp fra helsakskonv.8 øre landsporto 
1.1.1875-30.9.1902, brukt etter 15.8.1891. 

I midten klipp fra helsakskonv. 4 øre lokal-
porto + AFA # 2 5og 26 til UPU-porto 20 øre 
1.1.187-30.6.1919. 

Nederst klipp fra helsaksbrevkort, UPU-porto 
1.1.1875-31.1.1921 2 x på UPU-brevstemplet 
Sjællands Jbp (#86) 12.7.1883 

Klipp fra helsaks-
konv. og brevkort 
brukt på firma-post 
som porto sammen 
med ordinære 
bruks-merker for å 
dekke landsporto 
og UPU-porto. 
Brevene  fra 1920, 
1922 og 1927, 
helsakene fra 1919, 
1921 og 1927, dvs. 
helt aktuelle.  

  22 



 

  

 Per Erik hadde satt opp noen kriterier for 
samlingen. Disse er: 

 Ingen krav til fullstendighet 

 Rimelige objekter 

 Lett å finne materiale 

 Å samle skal være  
           lystbringende / lystbetont  

        fantasieggende 
        og være noe å bruke all tiden til.... 

I løpet av de 15 årene fra Hafnia ble konvolutt 
etter konvolutt samt brevkort, korsbånd og 
annet «snadder» plukket opp og lagt i skuffer 
og skap, senere sortert inn i kartotek. Men for 
1 år siden begynte han å ordne alle disse 
objektene. En artikkel i Dansk Filatelistisk 
Tidsskrift nr. 6/2014 om et enkelt objekt, samt 
et 10 minutters foredrag for SPS i England april 
2017, som ble 24 plansjer med ca. 50 objekter, 
men som han ikke fikk holdt, førte til at det ble 
et eksponat på FREFIL 2017 med 48 plansjer 
(ca. 100 objekter). Resultat Vermeil og 81  p. 
Så nå er det ikke lenger bare tilfeldigheter. Vi 
ser på noen flere objekter: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvolutt utgitt 17.3.1865, 2 
skilling lokalporto. Oppfrankert 
med AFA # 11, 2 skilling til 
landsporto 4 skilling. (1.4.1851-
31.12.1874). Konvolutt antas 
brukt før 1871. 

 

Konvolutt utgitt 17.3.1865, 4 skilling landsporto. Oppfrankert med AFA # 11, 1.trykk 1865, 2 
skilling for å dekke porto fra Lübeck til Danmark. Portosats 6 skilling 1.1.1865-31.12.1874. 
Stemplet KDOPA Lübeck 30.11.   (Kontoret nedlagt 31.3.1868.) 

 

Brevkort, utgitt 25.1.1879, landsporto 8 øre 
Oppfrankert med 2x AFA # 27 og AFA # 33 
for å dekke pakkepostporto 60 øre for 12 
pund. (1.1.1875- 30.9.1888). Sendt 15.5. 
1887. Etikett type A3. Følgebrev innf.1888 

 

Brevkort utgitt 1915, 10 øre UPU-sats. 
(1.7.1875-31.1.1921) Oppfrankert med AFA 
# 70, for å dekke REK-avgift 15 øre. (Sats 
1.10.1902-30.6.1920). Rek.-etikett type # 
H2. Fransk sensur.  

 

Brevkort trykt  1918, overtrykt 1919, 1920 og 
1921 for lokalporto. Oppfrankert med 3x klipp 
fra 7 øres lokalbrevkort (trykt1918-19) samt 
AFA # 119 8 øre prov. (1921) for å dekke 
landsporto 12 øre (sats 1.4-31.12.1926) og 
rek.avgift 25 øre.  Alle disse frankeringsmidler 
ugyldige fra 1.10.1926. (3 dager igjen.. ) 
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Som man sikkert kan forstå er det et utall av 
forskjellige typer objekter og 
sammensetninger. Medregnet korsbånd laget 
for institusjoner og private er det tusentalls 
trykninger av danske helsaker. Per Erik 
spesialiserer seg ikke på trykninger, da 
katalogers hovednummer allerede er alt for 
mange. I kveld har Per Erik vist under 5 % av 
dem. La oss avslutte med noe han ikke har: 

 

 

En stor takk til Per Erik Knudsen for tilføring av 
mye lærdom, og et meget interessant og farge-
rikt foredrag. Dette var for undertegnede noe 
helt nytt som man ikke visste spesielt mye om.  
I protokollen var det innskrevet 21 medl. 

              Svein H Andersen      Referent 

 

Korsbåndomslag trykt 1936, 5 øre lokalporto. 
(50gram 1.7.1930-30.6.1940). Oppfrankert i alt 
med 176 øre (AFA # 196,218,219,220 og 239),for 
å dekke 200 gr. luftpost til Tyskland. Korrekt var 
28 øre vektporto. og 200 øre luftposttillegg. 
Underfrankert 37 øre, oppkrevd 79 pf. i 
Frankfurt/M. Unik trykksak-luftpost ??. 
 

Brev fra 1872, skillingmerker på 4 sk konvolutt. 
Til kjøps for mer enn alt som ble vist i OFK kostet. 

Referat fra OFK møte 5. mars 2018  
Klubbens leder kunne ønske velkommen til 
medlemsmøte nr. 2487. I kveld hadde vi 
besøk av Forbunds presidenten, Frank 
Gilberg. Han skulle snakke litt om «Tanker og 
ideer fra Forbundsstyret» samt «Hvalers 
posthistorie». 

Før foredraget var det tid en liten auksjon, 
samt quiz. Kveldens quiz-vinner ble frank 
Gilberg (8p). Trøstepremie til Jon Klemetsen. 
Klubbens leder overbrakte hilsen fra vårt 
medlem Olga Ellis og det var presentasjon av 
klubbens nye auksjonsside. Det nye er at man 
nå har flere bilder av objektene enn før. Alltid 
bra og kunne se hva man byr! 

Frank startet med å fortelle litt om Hvaler, 
blant annet at navn kommer av at øyene ser 
ut som en hval, derav navnet. Hvaler er en 
øykommune beliggende sørvest i Østfold, 
ytterst i Oslofjorden, på østsiden av fjorden, 
syd for Fredrikstad. Kommunen består av 833 
øyer, holmer og skjær over 20 km². Største 
tettsted er kommunesenteret Skjærhalden, 
som ligger på Kirkøy. Fra Skjærhalden til 
Fredrikstad er det ca. 28 km. Kommunen 
passerte 4517 innbyggere i 2017. Om 
sommeren mangedobles innbyggerantallet 
hvis en medregner alle hyttegjestene.  

Man regner at det er cirka 30 000 personer i 
kommunen i den mest aktive ferieperioden. 
Den største primærnæringen er fiske (i 1990 
var 8 % av 1 452 yrkesaktive innen fiske). 
Største havn på Hvaler er Utgårdskilen, som 
er den største fiskehavnen øst for Lindesnes. 
Kommunen har fylkesvegsamband (fylkesvei 
108) til Fredrikstad. Sambandet, som kalles 
Fastlandsveien, stod ferdig i 1971. Det går 
over fyllinger i sjøen og via bruer fra Kråkerøy 
og Kjøkøy i Fredrikstad kommune til 
Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy.  

Hvalertunnelen under Løperen til Kirkøy ble 
åpnet 2. oktober 1989. Det er båt- og 
fergesamband fra Skjærhalden til Nordre 
Sandøy, Søndre Sandøy, Herføl og Lauer, og 
rutebåt til Strömstad i Sverige.  

                            (Kopi av tekst fra Wikipedia.) 
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Hvaløerne 01.06.1854  Kirkeøen 01.07.1889 
 Botnekilen 01.01.1921. Det tok litt tid før 
alle øyene fikk poststeder. Ført ut var 
Skjærhallen og Spjærøy i 1889, deretter fulgt 
av Asmaløy og Vesterøy i 1896, Bølingshamn 
og Skjelsbu i 1903, Urdal i 1933, Etholmen i 
1934 og Hollungen i 1949. Postkontorene i den 
første tiden var for det meste i landhandel og – 
eller arbeidsstedet til vedkommende post-
mester, som innehadde vervet i den perioden 
vedkommende virket. 

La oss se på noen av postkontorene. 

Hvaløerne  

 
Håndskrevet Hvaløer 19-1-1856. En godbit for 
den som finner!  

 

 
Over  HVALØRENE,  
nedenfor KIRKEØEN. 

 

BUVIG (Gravningsundet) 
Brevsamlingssted opprettet 19.mai 1884 på 
anløpsstedet for DS Olava. Nedlagt 15.nov. 
Gjenopprettet 1.juni 1885, nedlagt 1.juli. 
Poståpneriet GRAVNINGSSUNDET opprettet 
samme sted.  

 
Brev med 3-rings 241 til Tønsberg, side-
stemplet Frederikshald 7 VII 1884. 

 
GRAVNINGSSUNDET 29 VI 1893 
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 Bølingshavn (brevhus 646, 1903-06) 

 

 

Spjærøen 1889-1921, Spjærøy 1921-54 

 

 

Rød i Hvaler 

 

 

Et øysystem kunne selvsagt ikke være 
foruten diverse postførende båter. 

 

 
4-ringsstempel 789 fra postførende båt 
M/B SANDØ i rute Fredrikstad Hvaler. 
Ingen andre stempler. 

I INFO er det umulig å bringe mer enn 

smakebiter fra kåseriene fra medlems-

møter. Fra Franks presentasjon langt 

færre enn referent og redaktør ønsker. 
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Frank viste mye spennende DS-post. INFO håper å få 
plass i et senere nummer. Men her er lokal HAVARI- 
post fra krigens dager: 

 

 

Referat fra OFK møte 19. mars 2018.  
Klubbens leder kunne ønske velkommen til medlemsmøte nr. 2488. Kveldens hovedpunkt var 
Generalforsamlingen, men litt tid til annet ble det også. 
Første post ut var anmeldelse av to nye medlemmer. Deretter var det tid for quiz. Kveldens 
vinner ble Knut Arveng (6p), mens Carl Gøran F Scheve fikk kveldens trøstepremie. Etter 
kveldens auksjon, ble det avbrudd for generalforsamling. Se egen protokoll. (INFO, side 4) 
Etter Generalforsamlingen takket påtroppende leder Tore Berg, Arne Thune-Larsen for tiden 
som leder av klubben. Klubbens bibliotekar, Kjell Åge Johansen fortalte litt om sine planer for 
biblioteket og blant annet fjernlageret i Schives gate. Målet er å tømme dette lagret for 
dubletter. Det er heldigvis andre foreninger, blant annet Royal (London) og Københavns 
Filatelistklubb, som er interessert i å overta noe av dette. Videre kunne han fortelle at 
biblioteket har mye bra litteratur som det er mulig å låne. Biblioteket er åpent hver tirsdag 
mellom kl 1900 og 2100. I protokollen var det innskrevet 32 medlemmer. 

      Svein H Andersen , Referent 

 

Av nytt fra Forbundet: 
Ny webside hvor blant annet skann 
av NFT fra 1942 til 1970-tallet er 
tilgjengelig. My annet stoff også. Se 
http://filatelist.no. 
Frimerkeskolen – hvor det nå kjøres 
et pilotprosjekt i Øst og Vest. Etter 
første dag, kan man si at det ble 
godt mottatt og mye god 
tilbakemelding ble gitt. Runde 
nummer 2 kommer i slutten av april 
henholdsvis 21 april i Vest (Bryne) 
og 28 april i Øst (Moss). 
Det lages nye rammer, som skal 
være klar til Filos 2018. Skal bli 5 kg 
lettere enn de gamle. I tillegg vil det 
bli lettere å montere samlinger, da 
det ligger ferdig montert list som 
arkene kan settes i. test i dag viser 
at 16 sider kan settes opp på ca .3 
minutter. Nedtagning gikk på 1 
minutt. Rammene vil komme i 
kasser med 10 stk. Alle rammene vil 
ha skinne i bunnen for pleksiglasset.  
Vi takker Frank Gilberg for at han 
tok turen fra Fredrikstad til Oslo og 
for et meget bra foredrag om 
Hvalers posthistorie, samt siste nytt 
fra Forbundet. 
I protokollen var det innskrevet 27 
medlemmer. 

Svein H Andersen  Referent 

 

 

Tsjekkisk fly med kjennetegn DAA/G trafikkerte daglig 
ruten Berlin-København-Oslo. Styrtet 21.4.; 11 av de 22 
om bord omkom. To postsekker reddet. Øverst brev 
stemplet av budavd. i Oslo: "Innlagte brev er skadet ved 
flyhavari." Nederste i postens pergamynkonvolutt: 
"Innlagte brev er skadd under postbehandlingen. 
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1. Puslespillet 
Denne uvurderlige katalogen inneholder viktig og nødvendig informasjon om norske frimerker, 
og er samtidig et stort puslespill. Rammen er gitt, m.a.o. at dagens størrelse/vekt, papirtyk-
kelse og fonter styrer katalogutgavene. Når nye frimerker gis ut og skal inn i katalogen, må noe 
ut. Det som da faller ut, blir en del av det som kan kalles inn/ut-bolker, som f.eks. samler-
produktene. Samtidig må man ivareta variasjon når det gjelder hva som tas inn. Ellers vil noe 
aldri komme med. 

Samtidig må det være fleksibilitet i puslespillet. Hvor mye plass må særartiklene og annonsene 
ha? Alt dette krever tidkrevende redigering. Et større redaksjonsproblem er det hvis etablert 
tekst må endres eller suppleres. Forskyvninger i teksten må håndteres av de frivillige, ikke-
betalte klubbmedlemmene som utgjør katalogkomitéen. 
Et spørsmål jeg stiller er om tiden er inne for å se litt nærmere på katalogen som sådan, for  
å se om den kan gjøres enda mer entydig, konsekvent og informativ. Og det selv om mye  
redigering må til. Her kommer noe av det jeg har hengt meg opp i. 

2.     De innledende sidene 
For å forstå en katalog er det viktig å kjenne katalogiseringsprinsippene som er lagt til grunn. 
Her er katalogen taus, men det ser ut til at det er minimalistiske prinsipper. Når et utgitt merke 
må trykkes i nytt opplag for å dekke etterspørselen, det Posten kaller nytrykk, blir det nye 
opplagstallet tilføyd opplagstallet til originaltrykket. Dersom opptrykket har relevante 
forskjeller som farge, papir, tagging osv., blir opptrykket et undernummer. Årsaken til 
manglende forklaring kan være at katalogen ikke er beregnet på nybegynnere, m.a.o. at man 
forutsetter en viss kunnskap hos leseren. 
Prising eller verdiansettelse er en viktig del av katalogen, og priskolonnene omfatter bl.a. 
postfriske merker angitt ved **, og ubrukte merker angitt ved *. Men disse begrepene er ikke 
forklart på s. 7. Etter siste ord i ordlisten på s. 25-26, finnes noe om dette; men hvem leter 
der?  

Innføringen av selvklebende papir har utfordret de nevnte begrepene, slik at informasjons-
behovet er økt. Hvis f.eks. et merke løftes av for å kontrollere baksiden i UV-lys, når det er den 
eneste muligheten til å avklare papirtypen, oppstår spørsmålet om merket etter tilbakesetting 
på bakpapiret, kan kalles postfriskt. Katalogen gir her bare et indirekte svar gjennom å ikke 
føre opp «postfriske priser» for slike merker. Se NK 1399-1400, Fisk og redskap II. X1-merkene 
har papir av typen Za-P2, mens x2-papiret er Za-P3. Papirtyper som nå bare kan skilles fra 
hverandre ved å UV-belyse baksidene. Vet du hvilken papirtype som er brukt, har du altså 
løftet av merket fra bakpapiret med de konsekvenser det har. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva prisingen baserer seg på er beskrevet. Derimot ikke hvilke prinsipper hvis komiteen står 
mellom valget å øke prisen eller la være? Prøver den å få prisene opp eller holde dem nede? 
Hva katalogen forstår med forskjellige begreper, bokstaver osv. fremgår av de innledende 
sidene, dog med et par viktige unntak. Den nye bokstaven M som nå brukes i priskolonnene, 
er forklart som minstepris på s. 7, men en nærmere forklaring finner man i forordet.  

Teksten her synes imidlertid å si noe annet enn minstepris. M skal nemlig forstås som «en pris 
på maksimalt 1 kr». Hadde man brukt < 1,- i stedet for M, hadde man kanskje sluppet å 
forklare noe. I alle fall hadde «maksimalpris 1 kr», vært bedre enn «minstepris» som forklaring 
av M på s. 7.  

 

NORGESKATALOGEN.  NOEN TANKER OM INNHOLDET SOM SÅDANT. 
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Hva katalogen forstår med dyptrykk fremgår bare av en artikkel på s. 85.  

Når en bokstav får flere betydninger, kan det fort bli litt forvirrende. Ikke minst når f.eks. bare 
en av betydningene nevnes i innledningen. Bokstavene A og B har flere betydninger i 
katalogen. I innledningen forbindes de med taggingsvarianter, men i tilknytning til NK 163-171 
står de for to forskjellige typer overtrykk. Og i tilknytning til NK 513-529 står A for 
posthornmerker. Bokstavene er riktignok plassert ytterst på høyre flanke, nærmest mulig 
prisene, men bør det spille noen rolle? 

3.     Overskriftene 
Overskriftene bør være informative, lette å huske og når de samme merketypene kommer i 
flere omganger, bør overskriftene være mest mulig like samt nummererte med romertall, evt. 
oppført med årstall. Ski-VM er fire ganger beæret med frimerker. Følgende overskrifter er 
brukt: NK 571- 574 VM PÅ SKI OSLO, NK 901-902 VM PÅ SKI OSLO 1982, NK 1291-1292 VM PÅ 
SKI ’97 og NK 1779-1780 SKI-VM 2011. Å få samme type overskrifter synes enkelt å få til her. 
F.eks. SKI-VM med sted og årstall tilføyd. 

Også kong Haakon VII og «hans» kronemerker har samordningsmuligheter. NK 89-91 
Kronemerker kong Haakon VII, NK 93-95 Kronemerker kong Haakon VII, NK 110-113 Kong 
Haakon VII. Kronemerker og NK 213-216 Kong Haakon VII. Kronemerker 1937/38 viser tre 
forskjellige typer overskrifter som enkelt kan samordnes f.eks. slik: Kong Haakon VII. 
Kronemerker 19... Det innebærer at også de tre første utgavene får årstall både før og etter 
teksten, slik NK 213-216 har i dag. 

Overskriftene kan med fordel inneholde så lite informasjon som mulig slik at de blir lettere å 
huske. Bruk av årstall eller romertall for å skille utgaver fra hverandre, burde holde. Tekst av 
typen nye farger, nye verdier osv. synes unødvendig. Det samme gjelder trykkmetode. Men 
hvis man først tar med trykkmetoden, bør det gjøres konsekvent, for samtlige utgaver. I det 
minste i tilfeller som dette: NK 641-645 Kronemerker kong Olav V. Ståltrykk og NK 941 Krone-
merker kong Olav V. Her kunne kanskje årstall/ romertall brukes i stedet for trykkmetode. 

Overskrifter av typen «Bruksmerker» er intetsigende. Våre frimerker er enten bruksmerker 
eller særmerker. Slik oppføring fører også til at man ikke får informasjon om utgavens merke-
motiv, slik man ellers får av overskriftene. Man må i disse tilfellene gå til motivopplysning for å 
få rede på dette. Her får man opplyst at utgaven består av merker med stiliserte motiver, også 
når posthornmerker er med, se f.eks. NK 513—529 Bruksmerker ståltrykk. Vanlig papir.  

Posthornet på frimerkene våre, fremgår riktignok i stilisert form, men man burde kunne 
forbeholde begrepet stiliserte motiver til Helleristnings-merkene, Fisk og aks-merkene og de 
øvrige merkene av denne typen. Overskriften kunne da blitt f.eks.: Posthorn og stiliserte 
motiver. 

En annen ulempe med å nevne bruksmerker i overskriften, er at man da lett kan tro at alle 
utgaver som ikke har denne oppføringen, er særmerker. Det vanskeliggjør også nummerering 
av posthornutgivelsene, noe som kunne gjøres ved bruk av romertall, evt. at årstall ble 
oppført. Dette er jo ellers ganske vanlig i katalogen. 

4.     Frimerkeomtalene 
Frimerkene er enten bruksmerker eller særmerker. Om en utgave er det ene eller det andre, 
kommer fram i utgaveinformasjonen mange ganger, men det er ikke gjort konsekvent. Mange 
utgaver mangler slik informasjon. Her bør man enten alltid føre opp hhv. bruksmerker og 
særmerker, eller velge å føre opp kun en av disse to typene.  I siste tilfelle vet man at når intet 
er oppført om dette, er utgaven av den typen som ikke føres opp. 
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Om merkene kommer i ark, på rull eller i frimerkehefter, fremkommer av den generelle 
omtalen av utgavene. Noen steder er dette, kombinert med angivelse av bruksmerker eller 
særmerker, også ført opp i innledningen til den generelle merkeinformasjonen. Her kunne 
man legge seg på en fast linje. Gjerne sløyfing. At man oppgir første gang særmerker kom i rull 
f.eks., er selvsagt noe annet. 

Datobruken synes litt haltende. Én side av dette er forholdet mellom U-datoen, datoen for 
utsendelse til salgsstedene, og F-datoen, datoen for levering til Frimerkeforvalteren. For øvrig 
en stillingsbetegnelse ikke i bruk på mange år, men som fortsatt brukes i innledningen som 
eneste mottaker av trykte frimerker. PFT nevnes ikke. Katalogens hovedmål er å få med første 
ordinære salgsdato. Hvis man ikke har den, vil U-datoen, som kommer nærmest i tid, være det 
mest interessante. Men det er ikke så mange U-datoer med i katalogen i forhold til F-datoer. 
Hvis det skyldes at man ikke har flere U-datoer, er det selvfølgelig en god forklaring. Men er 
det noen god forklaring på at så mange merker mangler S-dato? Men dette er kanskje ikke det 
letteste området å bli enige på? 
En annen side av datospørsmålet er forholdet mellom Poststyrelsen og Frimerkeforvalteren. I 
2003-katalogen er det en artikkel på s. 404 som heter Utgavene 1877-1879. Øremerkene med 
skravert posthorn. Nede til høyre i spalte 2 på s. 423 står følgende: 

 "Samlere bør merke seg at en del datoer avviker fra hva som står i tidligere litteratur - 
hovedårsaken til avvikene er at man tidligere ikke har skilt klart mellom avlevering fra 
trykkeriet til Poststyrelsen og avlevering fra Poststyrelsen til Postkassereren/Frimerke- 
forvalteren."  

Forholdet mellom Poststyrelsen og Frimerkeforvalteren er også nevnt på s.329 i tilknytning til 
omtalen av de første frimerkeheftene. Innledningen sier intet om dette. En slik omtale synes 
nødvendig når man ser på artikkelen på s. 409 om trykningsdatoer og marginaldatoer. Her 
fremkommer F-datoer under overskriften Leveringsdato. Leveringsdato er nederst i spalte 2 på 
s. 409 definert som: «dato for første levering til Frimerkeforvalteren (dvs. til Posten Norge, 
Frimerketjenesten).» En definisjon som etterlater inntrykket av at trykkeriet leverte de 
ferdigtrykte merkene til Frimerkeforvalteren, og ikke til Poststyrelsen. Kanskje levering til 
Poststyrelsen bare varte i en periode, og at denne perioden var over, da merkene som står 
oppført i trykningsartikkelen, kom?  

Parentesbruken omfatter mange forskjellige forhold. Den mest vriene å forstå, er kanskje (48A 
og 58), se NK 4 c vt1. Her finner man nemlig ikke svaret i Norgeskatalogen. I stedet må man gå 
til Postal-katalogen, og se på artikkelen om enringsstempler. Kanskje bruk av forskjellig type 
klammer kombinert med litt mer tekst i parentesene, ville være noe? 

Bruk av posthornbetegnelsene på s. 395 når varianter forklares, hadde gjort informasjonen på 
der mer nyttig.  

Personlige frimerker har to nummerserier. NK-nummer som gjelder merkene med standard-
motiv, og PF-nummer for standardrammene som skal brukes ved bestilling av merker med 
selvvalgt motiv. Det er mye tekst om dette siste i tilknytning til NK-numrene. Her kunne det i 
prinsippet være nok å vise til PF-delen.  

5.     Særlig om tabellen på s. 74 og merkene trykt på tykt, gulaktig papir.  
At merker kommer med forskjellig type papir, er ikke uvanlig. Slikt katalogiseres i tilknytning til 
det aktuelle merkenummeret, og man bruker de små bokstavene x, y og z til å få frem dette. 
Man får følgelig undernumre. På s. 74 finner man imidlertid en tabell med overskriften: 
1918/19: Trykt på tykt, gulaktig papir. Her listes følgende undernumre opp: 96y, 99Ay, 100 
Ay, 101y, 103Ay, 104y, 105y, 108y og 109Iy. Ingen av hovednumrene står imidlertid oppført 
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med x-undernumre. De har ikke undernumre i det hele tatt. Heller ikke NK 109 I står med 
undernumre. Katalogen har bare en henvisning til tabellen i taggeinformasjonen i utgavens 
fellesdel.  
Katalogen behandler denne problemstillingen annerledes når det gjelder NK 88 x og y, 117 x 
og y samt 202 x og y som alle kommer med hvitt og gulaktig papir, og hvor x og y markerer 
dette. 

6. Datooppføringer 
Ikke alle merker står oppført med datoer. NK 24 I er eksempel på det. Her fremkommer 
utgivelsesdatoen i tilknytning til I, mens det ikke er noen dato i tilknytning til Ia og Ib. Dette 
fører til usikkerhet. Kom Ia og Ib ut samtidig eller ikke? 

Tilsvarende gjelder S-datoer, se f.eks. NK 42. Her er en S-dato ført opp for I, samtidig som I 
består av 4 undernumre, aX, aY, bX og bY. M.a.o. to forskjellige farger. Da er det neppe grunn 
til å tro at S-datoen gjelder a- og b-merkene. 

Tilsvarende gjelder vannmerker. NK 43 a står oppført med både F- og S-dato. At F-datoen er 
den samme for aX og aY, er ikke umulig, men at S-datoen er lik, er mindre troverdig. Altså er 
usikkerhet skapt. 

Datoene må føres opp slik at tvil om hvilke datoer som gjelder hvilke merker, ikke oppstår. Det 
betyr at samtlige merker/undernumre må få sine datoer oppført selv om samme dato føres 
opp to eller flere ganger. Det er altså ikke nok at datoen står i tilknytning til y, de må fremgå av 
y1 og y2 osv. y-datoen kan da også sløyfes som unødvendig.  

Dette må gjelde også når en dato står oppført som en form for overskrift, se f.eks. s. 44 og 9. 
januar 1882F som omfatter NK 36 og NK 37 I og II. 

7.    20-mm-utgaven. Tre steder 
Det er liten tvil om at NK 49-55, 20-mm-utgaven, byr på store og interessante utfordringer 
for noen og enhver. Omtalen av disse merkene har derfor fått fortjent mye plass i katalogen. 
Men noen samlet fremstilling finnes ikke. I mange år har merkeomtalen av disse merkene vært 
spesielt utførlig i forhold til tilsvarende omtale av andre NK-numre/-merker.  

I 2008-katalogen kom det en artikkel kalt «Hvordan bestemme plate og graveringstyper på 20 
mm utgaven» uten at dette førte til noen reduksjon av merkeomtalene. Snarere tvert imot. 
F.eks. fremkommer tabellen som viser papir og vannmerker, begge steder. Artikkelen ble en 
fast gjest t.o.m. 2014-katalogen. Etter en pause i 2016-katalogen, kom den inn igjen i 2018-
katalogen, dog er den falt ut av innholdsfortegnelsen.  

En tredje omtale av disse merkene finner vi i særartikkelen på s. 437 kalt «20 mm utgaven 
(Norgeskatalogen (NK) nr 49 – 55)». Spørsmålet blir derfor om det kunne ha noe for seg å 
angi merkeinformasjonen til NK 49-55 på samme måte som merkeinformasjonen knyttet til 
katalogens øvrige merker, og så overføre informasjon som da vil falle bort, til inn/ut-artikkelen 
fra 2008? Og kanskje kunne også denne artikkelen og særartikkelen kobles sammen på noe vis 
slik at en helhetlig fremstilling fremsto som fast gjest i fremtidige kataloger? Alltid en fordel å 
slippe å lete flere steder om samme sak. Og skulle det bli behov for å endre noe, må dette nå 
gjøres kanskje tre steder. 

8.     Par, halve hefter og blokker. Tilleggsoppføringer. 
Katalogen har med alle utgitte merker, og de er gitt NK-numre. I noen tilfeller føres også opp 
f.eks. par. Merkene fra før 1905 står oppført med veldig få par, noe som sikkert har å gjøre 
med at det er få par som er kjent. Merkene står imidlertid oppført med overraskende mange 
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4-blokker. Nesten samtlige merker i 20-mm-serien står f.eks. oppført med 4-blokker, mens 
parene glimrer med sitt fravær. Hvis de prissatte 4-blokkene som er ført opp i tilknytning til 
NK-numrene, angir at enhetene finnes, er ikke tabellene over registrerte enheter oppdaterte. 
Se f.eks. NK 16 IIb som står med 4-blokker både som ubrukt og stemplet samtidig som tabellen 
på s. 38 ikke har noen 4-blokker for dette merket. 

De fleste parene fra denne tiden fremgår av diverse tabeller på hhv. s. 30, 36, 42, 47 og 59. 
Ulempen med dette er at man ikke får rede på om det er snakk om vannrette par eller 
loddrette par. Og priser eller antagelser om priser, er heller ikke med. Men enkelte par er tatt 
inn i tilknytning til de aktuelle NK-numrene. Da brukes parikonet eller vindusikonet, som angir 
at paret er vannrett. Loddrette par nevnes ikke. Noe ikon har de heller ikke fått. 
Det mest informative hadde nok vært at alle par sto oppført i tilknytning til NK-numrene. Da 
slipper vi også todelingen av par fra NK 1. Et stemplet par er ført opp i tilknytning til NK 1, 
mens fire ubrukte par er ført opp i tabellen på s. 30.  

Det er heller ikke så mange par som er oppført i tilknytning til merker utkommet etter 1905. 
Men ingen regel uten unntak. Da frimerkeheftene kom, inneholdt de merker som bare var 
tagget på tre sider, m.a.o. B-merker. De første kom med FH 1- FH 8 som inneholder NK 76, 77 
II og 79. BB-parene fra disse heftene er ført opp i en tabell på s. 69. Tabell, se s. 74, er også 
brukt for BB-parene fra FH 9 - FH 12 som inneholder NK 99, 100, 102 b og 103.  
FH 1 - FH 12 inngår sammen med FH 13 i den første bolken av frimerkehefter, kalt «Det norske 
postvæsen» «postvesen». FH 13 inneholder NK 145, og BB-parene herfra, fremkommer ikke i 
noen tabell, men er oppført i tilknytning til NK 145. Hvorfor BB-parene fra FH 1 – FH 12 ikke er 
ført på samme måte, synes uheldig ut fra hensynet til ensartet oppføring. 
Frimerkeheftene fortsatte å komme med 3-sidig taggete merker, men oppføring i katalogen av 
BB-par fra disse heftene, ble det ikke hverken i tabeller eller i tilknytning til de aktuelle NK-
numrene. 

Det ble et langt opphold. Men så begynte BB-oppføringene igjen med NK 774-775, Norsk natur 
I, som kom i 1976. Bakgrunnen for oppstarten har nok sammenheng med at disse parene 
begynte å komme i PFTs årssett og på FDC-ene. BB-parene ble ført opp i tilknytning til NK-
numrene slik det ble gjort for NK 145. Det siste BB-paret som er oppført i katalogen, gjelder NK 
1391-1393, Turistmerker VII, som kom i FH 112 - FH 114. Opphøret har sammenheng med at 
heftene nå begynte å komme med selvklebende papir, og da henger ikke merkene sammen på 
gamlemåten, noe BB-definisjonen krever. 

Definisjonen av BB innebærer også at frimerkene i paret skal være like. Tresidig taggete par 
med ulike frimerker, kunne derfor ikke føres opp som BB. S-nummerering ble redningen for 
disse. S-nummerering kan imidlertid også brukes på par med firesidig tagging.  Det avgjørende 
er at merkene henger sammen på gamlemåten og at merkene har ulikt bildemotiv.   

Det første S-paret kunne vært NK 684-685, paret fra BL 1/NK 686, men dette paret nevnes 
ikke i merkeinformasjonen. Det er det heller ikke gjort for andre par fra miniatyrarkene. 
Dermed er heller ikke S-nummer brukt. Det første S-nummeret ble i stedet brukt på paret 
bestående av NK 823 og NK 825, et loddrett par med liggende merker fra Norwex 80-heftet, 
FH 50. Til forskjell fra BB-oppføringene oppgis ikke om S-par er vannrette eller loddrette. Men 
denne opplysningen finnes i tilknytning til de oppførte FDC-er. Det gjør det også for BB-ene slik 
at opplysningen her kommer fram to steder. 

S-definisjonens krav om at merkene i paret må være sammenhengende, dvs. henge sammen 
på gamlemåten, kombinert med at heftene som nevnt, begynte å komme med selvklebende 
papir, førte til at S-par fra frimerkehefter tok slutt. Og ark med forskjellige merker, er også 
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ganske uvanlig. Det siste S-nummeret i katalogen, er S 56 hvor paret kan være både loddrett 
og vannrett, se NK 1446-1447, Nobels fredspris 100 år. 

Oppføring av par døde mer eller mindre ut med BB-ene og S-parene. Men dersom man mener 
at to merker på FDC-er utgitt f.o.m. NK 1376-1377, julemerkene fra 1999, kan anses som et 
par, er faktisk par ført opp i katalogen oftere enn det man kan få øye på ved første øyekast. 
Disse merkene er jo maskinelt overført rett fra spesialrullene. Og konvolutten gjør jo at 
merkene på mange måter er like sammenhengende som de er på et avklippet spesialrullpar 
hvor merkene henger sammen ved hjelp av bakpapiret. Disse eventuelle parene er imidlertid 
aldri postfriske. De er stemplet. 

Da heftene med selvklebende papir dukket opp, det første var FH 100 med NK 1316-1317, 
Juleposten 1997, var heftene begynt å komme med 8 merker. I stedet for å føre opp par fra 
disse heftene, ble det ført opp halve hefter, altså 4-blokker. Også her er nok årsaken til 
oppføringen at PFT hadde disse halve heftene i sine årbøker. Består heftet av to ulike merker, 
fremkommer disse dels vannrett og dels loddrett. De to like merkene finner man satt opp 
diagonalt. På s. 12 om kvalitetsvurderinger av frimerkehefter, fremgår det at heftene skal være 
hele. Er dette en tekst som bør ses på i lys av de oppførte halve heftene? 

4-blokkene i PPS-ene inneholder de samme merkene som kom i de halve heftene. PPS-
blokkene kommer fra spesialruller, og er derfor ulike vannrett, men like loddrett. Og følgelig 
ulike diagonalt. Men ingen slike spesialrullblokker er ført opp sammen med de halve heftene 
slik det er gjort for par. For ordens skyld, spesialrullene kom først med julemerkene fra 1999. 
Merkene i disse halve heftene er utstanset, men har bare «tagger» på tre sider. Siden de ikke 
henger sammen på gamlemåten, kan et slikt par ikke kalles BB, men de er samtidig en form for 
B-merker. Spørsmålet er derfor om slike «BB»-par kunne vært ført opp. Men katalogen holder 
seg kanskje mest til det PFT gir ut? 

Oppføringen av halve hefter opphørte da Z-heftene med sine 10 merker, kom i 2006 med FH 
140 som inneholder NK 1616-1617. Først i 2007 med NK 1656-1657, Norske fyrtårn II, som 
kom i FH 147, ble par ført opp i tilknytning til NK-numrene. Oppføringen har sammenheng med 
at par fra spesialrullene begynte å føres opp under NK-numrene. 
I forbindelse med produksjonen av de såkalte filatelirelaterte produktene som førstedagsbrev, 
FDC, Postens presentasjonspakker, PPP, osv., hadde PFT begynt å motta fra frimerketrykkeriet 
såkalte spesialruller med like merker i kolonner á 5000. De første rullene kom med 
julefrimerkene fra 1999, NK 1376-1377. Dersom to merker kom ut samme dag, inneholdt 
spesialrullen merkene i to adskilte kolonner á 5000 merker. Klippet man av de to nederste 
merkene, hadde man altså et vannrett par med ulike merker. Merkene er alltid plassert slik at 
merkebildet er visuelt riktig når rullen dras ned slik PFTs maskiner gjør. Det er nødvendig for at 
merkene skal fremstå riktig på f.eks. FDC-ene. 

Parene, alle vannrette, i PPP-ene kommer fra spesialruller. Samtlige kunne derfor vært ført 
opp i tilknytning til NK-numrene sammen med par fra heftene, men dette er ikke gjort. Uansett 
må dette forhold få konsekvenser for prisingen av spesialrullpar med og uten PPP-omslag.  

Det som kan tale for at slike spesialrullpar ikke føres opp i tilknytning til NK-numrene, er at de 
som nevnt, kommer i PPP-omslag som også prises i katalogen, sist i 2014-katalogen. 
Tilsvarende gjelder 4-blokkene som er nevnt over, men større enheter fra spesialrullene, bør 
kanskje med? Dog kan man spørre seg om ikke en 6-blokk fra et z-hefte bør føres opp sammen 
med en 6-blokk fra en spesialrull slik katalogen nå gjør når det gjelder par.  
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9.     Nye parbegreper. Hvorfor? 
Dersom man sløyfer oppføringen av par fra spesialruller i tilknytning til NK-numre, ville vi også 
slippe problemet med de nye parbegrepene som katalogen har innført.  

Det vanlige er vel at merkene kan være liggende, de er bredere enn de er høye, eller de kan 
være stående, de er høyere enn de er brede. Parene på sin side er enten vannrette eller 
loddrette, slik definisjonen av BB angir, avhengig av hvordan de to merkene står i forhold til 
hverandre. Og de er vannrette eller loddrette uavhengig av om merkene er liggende eller 
stående. Bruk av både vannrette og horisontale par samt loddrette og vertikale par, synes 
unødvendig. Det holder med vannrette og loddrette hvis ikke meningen er at de skal forstås 
forskjellig. 

NK 1656-1657, Norske fyrtårn II, som er to liggende merker, står som et av flere, oppført i 
katalogen med et liggende par i stedet for et vannrett par. Mer problematisk er det at paret fra 
spesialrullen som er ført opp, og som ser ut akkurat som hefteparet, omtales som et stående 
par. Opp i det hele brukes vindusikonet foran begge parene. Et ikon som angir at paret er 
vannrett. Det eneste som skiller de to parene fra hverandre, er bakpapiret. 

Da er det mere forståelig at hefteparet med NK 1803-1804, Julefrimerker 2011, omtales som 
et liggende par. Merkene som er ganske høye stående merker, fremstår på bildet av heftet, FH 
166, på s. 345, som liggende på siden. Spesialrullparet omtales også her som et stående par. 
Samtidig angir de oppførte vindusikonene som står foran hvert av parene, at begge er 
vannrette par. Noe de også er. 
FH 166 med NK 1803-1804 inneholder 10 merker, og er altså en 10-blokk. Par blir det 
imidlertid først når to merker er klippet av heftet. Og klipper man av de to nederste merkene, 
må man jo legge merkene slik at merkebildene blir visuelt korrekte, og da har vi plutselig et 
loddrett par. Vindusikonet skulle følgelig ikke vært tatt med foran dette paret.  

10.     Merker med selvklebende papir. Par? 

Når et bakpapir har to merker som ikke henger sammen på gamlemåten, oppstår spørsmålet 
om merkene kan kalles et par. Katalogen gjør det, men hva når det er to merker på samme 
klipp? Er det da et par på klippet eller «bare» to merker? Her kan man snakke om to 
ytterpunkter, men hva med førstedagsbrev som har to merker? Det vi vet er at førstedagsvene 
f.o.m. julefrimerkene 1999, er produsert ved hjelp av spesialruller. Når de to merkene er 
overført til konvolutten, kan man jo si at forskjellen mellom de to merkene på bakpapiret og 
de samme merkene på konvolutten, utelukkende er hva merkene er festet til.  

Problemstillingen knyttet til om to merker på samme bakpapir kan kalles et par når det ikke 
henger sammen på gamlemåten, gjelder også striper. Striper med selvklebende papir er 
primært knyttet til merker som kommer på rull, men de gjelder også to frimerkehefter. Begge 
gjelder personlige frimerker. FH 148 og FH 154. Begge står oppført med halve hefter, nærmere 
bestemt 4 merker plassert ved siden av hverandre. Kan det kalles en stripe, en 4-stripe? 
Jeg ser ingen prinsipiell forskjell på merker med og uten ramme. Merkene henger ikke 
sammen uansett. Kanskje burde katalogen bruke anførselstegn for par, striper og blokker med 
selvklebende merker? «Par», «blokk» og «stripe»?  

11.     Kortartiklene 
Mange av kortartiklene er gamle, og bør kanskje ses på for å sikre at de fortsatt er dekkende. 
F.eks. viser artikler i INFO at Moestue/EMO allerede hadde en dyptrykkspresse som var blitt 
brukt til noen frimerkeutgivelser før kjøpet av pressen som omtales som M1, i artikkelen på s. 
85. Moestue har altså brukt tre dyptrykkpresser, mens kun to av dem, M1 (eg. M2) og M2 (eg. 
M3), omtales i artikkelen. 
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Utviklingen i Postens arkbruk, herunder hva som fremgår på arkmargene, har forandret seg de 
siste årene. Kanskje dette er noe som ikke fremkommer godt nok i aktuelle kortartikler? Et 
eksempel her er kanskje teksten på s. 409 under overskriften: Hvordan samle?  

Oppdatering av kortartikler har på den annen side vist seg å kunne føre til at ting ikke lenger 
henger sammen, og som derfor må rettes opp. På s. 384 finner man en artikkel kalt Nøkkel for 
bestemmelse av posthornmerker. Og midt på siden er det et lite avsnitt om trykkmetoder. 
Teksten slår fast at trykkmetodene har sine karakteristiske kjennetegn, men at det er nok med 
to kjennetegn, ovalen og bunnfeltet, for å fastslå hvilken trykkmetode som er brukt. Nå er det 
ikke slik at spørsmålet er om merkene har oval eller bunnfelt. Spørsmålet er om ovalen og 
bunnfeltet er skravert eller ikke. 

De fem illustrasjonene under teksten, viser hhv. boktrykk, dyptrykk, ståltrykk og to forskjellige 
offsettrykk. Opprinnelig var det bare de tre første som var oppført. Og da stemte teksten. Så 
ble offset-illustrasjonene ble tatt inn i artikkelen. Teksten forble imidlertid uendret. Og dermed 
ble teksten feil. Boktrykk og den første offset-illustrasjonen er lik når det gjelder skravering, og 
ståltrykk og den andre offset-illustrasjonen er lik skraveringsmessig. Noen informasjon om 
hvordan man skal skille de nevnte trykkene fra hverandre, finner jeg ikke. 

12.     Sløyfe engelsk tekst? Skape plass 
Den engelske teksten som fremkommer i katalogen, er statisk i den forstand at den er og blir 
den samme uansett katalogutgave. Dette skyldes kanskje primært at spesialartiklene aldri 
oversettes til engelsk. Årsaken til at utenlandske kjøpere dukker opp, synes da å skyldes deres 
ønske om å få med seg de nye frimerkeutgivelsene? 

Sett i lys av plassproblemene er det naturlig å spørre om ikke de engelske tekstene kan sløyfes. 
Hvis det f.eks. er ønsket om å delta på internasjonale frimerkeutstillinger med katalogen, som 
ligger bak de engelske tekstene, er det fristende å foreslå at det lages en spesialutgivelse for 
dette formål.  

13.    Norgeskatalogen del I, II og III? 
Til slutt en kanskje vel radikal tanke. Hva med å se Norgeskatalogen og Postal i sammenheng 
på den måten at vi lager tre kataloger som utfyller hverandre. En med alle forklaringene, og 
som dermed dekker både Norgeskatalogens og Postals behov, en med frimerker osv. og en 
med Postal-stoff som stempling, brev osv. Disse tre delene kunne komme ut på forskjellig 
tidspunkt avhengig av hvor ofte det var behov for å oppdatere dem. Bruk av hjemmesider el.l. 
til utvidede forklaringer som det ikke er plass til i dagens kataloger, har neppe noe for seg, da 
det er for lett å kopiere derfra. 

En egen forklaringskatalog ville skape mer plass i del II og III, og ville gjøre det mulig å få med 
flere varianter og kanskje en egen artikkel om perforeringsmetoder og -typer. I tillegg slapp vi 
inn/ut-artikler, for ikke snakke om at vi fikk plass til flere bilder av f.eks. minnekort, offisielle 
som uoffisielle. Og kanskje det sågar kunne dukke opp gamle særartikler som fortsatt fortjente 
dagens lys? 

En slik tredeling ville kanskje også gavne portooversikten slik at den blir «lesbar». Man slipper 
nok ikke fotnøttene, men de kan sikkert bli mer oversiktlige.  

          Carl-Erik Skrolsvik 

 
 Redaktøren vet at NK-komitéen Har fått mer detaljert stoff til ettertanke og vurdering fra 

forfatteren av denne artikkelen. Jeg tror at i denne sammenhengen passer det å bruke det 

gamle ordet om at "den man elsker, tukter man".     Per Erik 
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