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Noen ord fra klubbens leder:  
Høstsesongen er i gang, og fortsatt preget av epidemien. Vi forsøker å holde møter 
innenfor myndighetens råd og pålegg. De kan endres, men slik blir det nå denne høsten 
og antakelig også inn i neste år. Styret holdt møte i august og bestemte at alle planlagte 
klubbaftener i biblioteket Frydenlundgata utgår. Det er rett og slett ikke tilstrekkelig 
med plass. Møtene på Schafteløkken mener vi kan gjennomføres. Det forutsetter fra vår 
side planlegging av bordbruk etc. og fra medlemmenes side at det tas tilstrekkelig 
hensyn. Vi er i samme situasjon som andre klubber. 

Det kan bli endringer i programmet (se side 8) for å hensynta nye myndighetsbestem-
melser. Vår raskeste kanal ut til medlemmene om dette er mail og nettsiden. 
 Vi oppfordrer alle som ikke har supplert oss med mailadresse til å sørge for det. 
Biblioteket holder inntil videre ikke åpent på tirsdager. Sekretæren har kontordag på 
onsdag og evt ønsker om lån av kataloger mv kan formidles til bibliotekaren. Sekretæren 
tar seg av utlevering. Videre har vi startet en forsøksordning med salg av objekter fra 
medlemmene, etter liste. Registrer deg med mailadresse og lister med objekter blir 
tilsendt. 

I 2019 markerte vi Frimerkets dag med arrangement i Majorstuen kirke. Det blir 
gjentakelse, på samme sted og årets dato er lørdag 3. oktober. Se annonse på side 9. 
 Det er ønskelig å synliggjøre klubben og vår hobby med faste arrangement. 
Arrangementet omfatter også en samlermesse, og medlemmer har mulighet for å ta 
med seg materiale for salg. Vi har samme medarrangører som sist år, dvs Sentrum 
Filatelistklubb og Norske Postkortsamlere. Ta kontakt med klubbens sekretær for 
nærmere informasjon. 

Sommermøtet ble ikke avholdt, og utviklingen i smittesituasjonene viste at det var en 
riktig beslutning. Møteprogrammet avsluttes tradisjonelt med julemøte i desember. Vår 
bestilling til lørdag 5. desember ligger fast. Det er nå hotellet som evt kan underlegges 
bestemmelser som kompliserer avvikling. Pt har vi ingen opplysninger som tilsier annet 
enn at julemøtet holdes som planlagt. 

Auksjoner i høst forutsettes avviklet etter møteplanen. Vi sørger for antibac og 
engangshansker. 

Møteprogrammet ut oktober finner du annet sted i bladet og på våre nettsider.  
Styret vurderer å holde en utstilling i 2021. Pt har vi ikke fått svar på aktuelt lokale, men 
det arbeides med saken. Klubben fyller 135 år i 2021 og tradisjonen er et større 
arrangement i jubileumsårene. 

Styrets oppfatning er at klubbens tilbud er variert, og sammen med Norsk Filatelistisk 
Tidsskrift er tilbudet absolutt variert. Vårt eget tidsskrift INFO kommer også jevnlig i 
postkassen din. Har du spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte klubb eller et 
av styrets medlemmer. 

Jeg håper å se mange av dere i høst, og tror vi er godt rustet til å følge råd og regler om 
smittevern. 

Tore Berg, leder 
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Ny litteratur i biblioteket 

Som en service til klubbens medlemmer, lager jeg oversikter over nye 
monografier om forskjellige land og områder. En slik liste vil dukke opp i hver 
utgave av Info framover. Her er nye titler i biblioteket etter Info nr. 2/2020. 

Postryttaren, Årsbok för Postmusei Vänner 2020, Årgang 70, Redaktør Seija-Riitta Laakso, 
Postmusei Vänner , Stockholm 2020 
New York Post Office 1672-1984 - Serving America for over 300 years, United States Postal 
Service, New York 1984 
Gudbrand Olaus Ulleberg av Dag Magne Gausdal Johannessen fra Sånn var det, Arendal 
Historielag, Arendal 1990 
Jarl A. Aspaker: Særstempelboka Del I 1892-2000, J.A. Aspaker Norgesnett, Hagavik 2020 
Harald Hallberg: Norsk Oljepost, Frimerker og brevhusstempler med oljemotiver og 
førsteflyvninger til oljeplattformer. 1943-2019, Eget forlag, Sandnes 2019 
Annual Philatelic Album 2017, Posta Shqitare, Tirana 2017 
Otto Piepkorn: Tromsö, Der Griff nach den Sternen?, Forschungsgemeinschaft Nordische 
Staaten e.V. In Bund Deur\tscher Philatelisten e.V., Nürnberg 1977 
Sammlung Peter Zgonc, Die Briefmarken von Österreich & Lombardie-Venetien 1850-1867, 
Ulrich Ferchenbauer, Wien 2017 
Michel Deutschland-Spezial 2020 Band 1: 1849- bis April 1945, 50 Auflage, Schwaneberger 
Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Deutschland-Spezial 2020 Band 2: Ab Mai 1945 (Alliierte Besetzung bis BRD), 50 Auflage, 
Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 1: Alpenländer. Liechtenstein, Österreich, Schweiz, UNO Genf, UNO 
Wien, 105. Auflag, Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 2: Mitteleuropa. Slowakei, Tschechische Republik, Tschechoslowakei, 
Ungarn 105. Auflage, Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 3: Westeuropa. Andorra (franz.), Frankreich, Monaco, 105. Auflage, 
Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 4: Iberische Halbinsel. Andorra (span.), Portugal, Spanien, 105. 
Auflage Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 5: Apenninen-Halbinsel. Fiume, Italien, San Marino, Triest-Zone A, 
Vatikanstadt, 105. Auflage, Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 6: Westlicher Balkan. Bosnien und Herzegowinwa, Jugoslawien, 
Kosovo, Kroatien, Monenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien, Triest-Zone B, 105. 
Auflage, Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 7: Südlicher Balkan. Ägäsche Inseln, Albanien, Bulgarien, Epirus, 
Griechenland, Ikarien, Ionische Inseln, Kreta, Ostrumelien, Samos, Thrakien, 105. Auflage, 
Schwaneberger Verlag GmbH,Germering 2020 
Michel Europa 2020 Band 8: Südosteuropa. Moldawien, Rumänien, 105. Auflage, 
Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 2020 
Michel Übersee 2020 Band 3.1: Südamerika (A-J), 41. Auflage, Schwaneberger Verlag GmbH, 
Germering 2020 
Michel Übersee 2020Band 9.1. China, 44. Auflage, Schwaneberger Verlag GmbH, Germering 
2020 
Filatelistisk Årbok 2020, Bjørn Muggerud & Jarl Aspaker (Redaktører), Norsk Filatelistforbund, 
Oslo 2020 
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Hemortssamlande - Ett sätt att vitalisera filatelin. Protokoll fört vid symposium på Postmuseum 
lördagen de, 30. oktober 1982, Norrorts Frimärksförening, Sällskapet för Svensk Postshistorisk 
Dokumentasjon, Frimärksklubben Norrphil och Postmuseum, Stockholm 1982 
Hessische Postgeschichte, Hundert Jahre Oberpostdirektion Frankfurt am Main 1867-1967, Der 
Geschellschaft für Deutsche Postgeschichte E.V. Bezirksgruppe Hessen, Frankfurt am Main 1967 

Ikke så mye nytt siden Info nr. 2, men sommeren er en rolig tid for nyheter. 
Legg merke til at Michels euopakataloger nå er delt opp i hele 16 bind. Vi har 
så langt kjøpt inn de 8 første. Katalogene er delt inn i nærområder, så sjekk 
hvilke som er aktuelle for dine områder. Totalt vil oversikten på hjemmesiden 
inneholde over 14 000 enheter, så det er nok å lese for den interesserte. 
        Biblioteksoversiktens avdeling av publikasjoner fra klubber (utenom 
tidsskrift) er totalt omarbeidet i forhold til oversikten som ligger på 
hjemmesiden: 
AALESUND FILATELISTKLUBB: 

- Melsæter, Torgeir: Under brevduens vinger, Aalesund Filatelistklubb 75 år; Aalesund   
       Filatelistklubb, Ålesund 2016. 

ARBEIDERNES FILATELISTKLUBB: 

- Klubbhefte for Arbeidernes Filatelistklubb; Arbeidernes Filatelistklubb, Oslo 1943 

- Matrikkel over klubbens medlemmer og samlerområde; Arbeidernes Filatelistklubb, Oslo 1950 

- Hoffmann, Th.: Arbeidernes Filatelistklubb gjennom 30 år 1930-1960; Arbeidernes Filatelistklubb, 

Oslo 1960 

- Arbeidernes Filatelistklubb historie 1936-1966; Arbeidernes Filatelistklubb, Oslo 1966 

- Vedtekter for Arbeidernes Filatelistklubb; Arbeidernes Filatelistklubb, Oslo 1976 

- Carlsen, G og E. Sando: Arbeidernes Filatelistklubb gjennom siste 20 år 1961-1980; Arbeidernes 

Filatelistklubb, Oslo 1980 

BERGENS FILATELIST-KLUB: 

- Love og regler vedtatt på generalforsamlingen 25. mars 1924; Bergen Filatelist-Klub, Bergen1924 

- Medlemsfortegnelse 1924; Bergen Filatelist-Klub, Bergen 1924 

- Love og regler vedtat på generalforsamlingen 13. februar 1934; Bergen Filatelist-Klub, Bergen 1934 

- Bergens Filatelist-klub 35-årsfesten 12-12-1946; Bergen Filatelist-Klub, Bergen 1946 

- Vedtekter for Bergens Filatelist-Klub; Bergens Filatelist-Klub, Bergen 1950 

- Medlemsliste 1. april 1964; Bergens Filatelist-Klub, Bergen 1964 

- Medlemsfortegnelse pr. 1. juni 1967; Bergens Filatelist-Klub, Bergen 1967 

- Bergens Filatelistklubb 1911-1971; Bergen Filatelist-Klub, Bergen 1971 

BÆRUM FILATELISTKLUBB: 

- Medlemsfortegnelse for Bærum Filatelistklubb; Bærum Filatelistklubb 1943 

DRAMMEN FILATELISTKLUBB: 

- Drammen Filatelist-Klub’s Junioravdeling forskrifter; Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1944 

- Lov for Drammen Filatelist Klub samt statutter, regler, forskrifter etc. for klubbens organer; 

Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1949 

- Drammen Filatelist Klub medlemsliste pr. 1. januar 1956; Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1956 

- Drammen Filatelist Klub medlemsliste pr. 1. juni 1963; Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1963 

- Medlemsmatrikkel for Drammens Filatelistklubb; Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1975 

- Drammen Filatelist Klub medlemsliste pr. 1. januar 1966; Drammens Filatelist-Klub, Drammen1966 

- Frimerker er toppen! Frimerker - en hobby for alle; Drammens Filatelist-Klub, Drammen 1988 

- Lovhefte for Drammens Filatelistklubb; Drammen Filatelistklubb, Drammen 1998 
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EGERSUND FILATELISTKLUBB: 

- Historien om Egersund Filatelistklubb 1943-2003, Egersund Filatelistklubb 60 år; Egersund 

Filatelistklubb, Egersund 2003 

FREDRIKDSTAD FILATELISTKLUBB: 

- Lover for Fredrikstad Filatelistklubb; Fredrikstad Filatelistklubb, Fredrikstad 1942 

FRIMERKE-RINGEN POSTHORN: 

- Medlemsmatrikkelen Lover og regler ajourført aug. 1974; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1974 

- Medlemsmatrikkel Lover og regler Ajourført aug. 1974; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1975 

- Medlemsoversikt; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 

- Medlemsmatrikkel ajourført okt. 76; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1976 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1980 

- Lover og regler for klubbvirksomheten i Frimerke-Ringen Posthorn; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 

1981 

- Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1981 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1982 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1983 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1984 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1985 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1986 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1987 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1988 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 1989 

- Lover og regler for klubbvirksomheten i Frimerke-Ringen Posthorn; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 

1996 

- Innkalling til ordinært årsmøte; Frimerke-Ringen Posthorn, Oslo 2002 

GRIMSTAD FILATELISTKLUBB: 

- Klubbhefte for Grimstad Filatelistklubb 1943; Grimstad Filatelistklubb, Grimstad 1943 

HÅLOGALAND FILATELISTKLUBB: 

- Møtekalender 1991-1992; Hålogaland Filatelistklubb, Harstad 1991 

KRISTIANSANDS FILATELISTKLUBB: 

- Lover for Kristiansands Filatelistklubb; Kristiansands Filatelistklubb, Kristiansand 1942 

- Medlemsfortegnelse for Kristiansands Filatelistklubb; Kristiansands Filatelistklubb, Kr.sand 1942 

- Medlemsfortegnelse for Kristiansands Filatelistklubb; Kristiansands Filatelistklubb, Kr.sand 1973 

- Medlemsliste pr. 1/1-1978 Kristiansands Filatelistklubb; Kristiansands Filatelistklubb, Kr.sand 1978 

LILLEHAMMER FILATELISTKLUBB: 

- Lov for Lillehammer Filatelistklubb; Lillehammer Filatelistklubb, Lillehammer 1944 

MOLDE FILATELISTKLUBB: 

- Filateli - en hobby over landegrenser og aldersgrenser!; Molde Filatelistklubb, Molde 1989 

NORDENFJELDSKE FRIMERKEKLUB: 

- Love for Nordenfjeldske Frimerkeklub stiftet 18de October 1907; Nordenfjeldske Frimerkeklub, 

Trondhjem 

NORDENFJELDSKE FILATELISTFORENING: 

- Love for Nordenfjeldske Filatelistforening; Nordenfjeldske Filatelistforening, Trondheim 

- Nordenfjeldske Filatelistforening 1921-1946; Nordenfjeldske Filatelistforening, Trondheim 1946 

- Lover og statuter for Nordenfjeldske Filatelistforening; Nordenfjeldske Filatelistforening, Theim 1948 

- Styreberetning  fra 15/4 1953 - 15/4 1954; Nordenfjeldske Filatelistforening, Trondheim 1954 

- Nordenfjeldske Filatelistforening 50 år 1921-1971 (248/300); Nordenfjeldske Filatelistforening, 

Trondheim 1971 
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NORSK FILATELISTFORBUND: 

- Den Sorte Bok; Nordisk Filatelistforbund 1930 

- Referat fra Landsmøtet i Norsk Filatelistforbund avholdt i Oslo 17-18 juni 1934; Norsk 

Filatelistforbund, Oslo 1934 

- Norsk Filatelistforbund 1943; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1943 

- Vedtak om Frimerke-sakkyndige autorisert av Norsk Filatelistforbund; Norsk Filatelistforbund, Oslo 

1944 

- Lover for Norsk Filatelistforbund; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1946 

- Referat av Norsk Filatelistforbund’s landsmøte 9 og 10 juni 1946; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1946 

- Norsk Filatelistforbund Lover Statutter Regler; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1958 

- Landsmøtet på Lillehammer 1966 - div. papirer (bl.a. lover); Norsk Filatelistforbund, Oslo 1966 

- Landsmøtet 1962 + forbundsmøte 1971; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1971 

- Lover for Norsk Filatelistforbund; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1982 

- Norsk Filatelistforbund Et forbund i vekst; Norsk Filatelistforbund, Oslo 1984 

NORSK FRIMÆRKE.CLUB 

- Statutter for Norsk Frimærke Club, Stiftet 17. April 1897, Statutterne vedtaget 1902; Norsk Frimærke-

Club, Stavanger 1902 

- Aarsberetning og Medlemsfortegnelse 1905 for Norsk Frimærke-Club; Norsk Frimærke-Club, 

Stavanger 1906 

- Middelthon, Bert. C.: Oversikt over virksomheden 17. April 1897-17. April 1907; Norsk Frimærke-Club, 

Stavanger 1907 

- Aarsberetninge og Medlemsfortegnelse for 1907 samt Statuter og regler for bytteudvalene; Norsk 

Frimærke-Club, Stavanger 

- Aarsberetning og Medlsmfortegnelse for 1908 samt statuter og regler for bytteudvalgene med nyeste 

forandringer; Norsk Frimærke-Club, Stavanger 1909 

- Aarsberetning og Medlemsfortegnelse for 1909-1910; Norsk Frimærke-Club Stavanger 1910 

- Medlemsfortegnelse pr 1/12 1911; Norsk Frimærke-Club, Stavanger 1911 

OSLO FILATELISTKLUBB: 

- Fortegnelse over medlemmer af Kristiania Filatelisklub september 1888; Kristiania Filatelistklub, 

Kristiania 1888 

- Statuter for Kristiania Filatelist Klub stiftet 11te December 1886; Kristiania Filatelist-Klub, Kristiania 

1888 

- Andet nordiske filatelistmøte i Kristiania 1895 - Adgangstegn for Dethloff; Andre nordiske 

filatelistmøte, Kristiania 1895 

- Glade Minder I fra Kristiania Filatelist Klub 1886-1896; Kristiania Filatelist Klub, Kristiania 1896 

- Andet nordiske filatelistmøte i Kristiania 1895; Mødets norske sekretær, Kristiania 1897 

- Den Glade Gauk; Kristiania Filateslist-Klub, Kristiania 

- Glade Minder fra Kristiania Filatelist Klub II 1896-1906; Kristiania Filatelist Klub, Kristiania 1906 

- Kristiania Filatelist-Klub 9. December 1911; Kristiania Fest-Filatelistisk Forlag, Kristiania 1911 

- Glade Minder III 1907-1916; Kristiania Filatelist Klub, Kristiania 1916 

- Glade Minder IV 1917-1926; Oslo Filatelist-Klub, Oslo 1926 

- Glade Minner V 1927-1946; Oslo Filatelist-Klub, Oslo 1946 

- Medlemsmatrikkel 1946; Oslo Filatelistklubb, Oslo 1946 

- Oslo Filatelistklubb’s Historie 1936-1961; Oslo Filatelistklubb Forlag, Oslo 1961 

- Oslo Filatelistklubb’s Historie 1961-1986; Oslo Filatelistklubb, Oslo 1991 

- Refsnes, Øyvind: Hipp hipp hurra for Dronning Filatelia! Kristiania/Oslo Filatlistklubb gjennom 125 år; 

Oslo Filatelistklubb, Oslo 2011 ISBN 9788299761864 
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SKIEN FILATELISTKLUBB: 

- Lover for Skiens Filatelistklubb, sist endret på årsmøtet 1994; Skien Filatelistklubb, Skien 1994 

STAVANGER FILATELISTKLUBB: 

- Medlemsfortegnelse 1961; Stavanger Filatelistklubb, Stavanger 1961 

SØR-VARAMGER FILATELISTKLUBB: 

- Jubileumsskrift 10 år 1981-1991; Sør-Varanger Filatelistklubb, Kirkenes 1991 

TRONDHJEMS YNGRE FILATELISTKLUBB: 

- Støren, Wilhelm K.: Trondhjems Yngre Filatelistklubb 1927-1942 en historisk oversikt; Trondhjems 

Yngre Filatelistklubb, Trondheim 1942 

TROMS FILATLEISTKLUBNB: 

- Troms Filatelistklubb 8de november 1927-1937; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1937 

- Troms Filatelistklubb 8. november 1927-1942; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1942 

- Melding til medlemmene Januar 1944; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1944 

- Lover og Regler; Troms Filatelistklubb, Tromsø ca. 1962 

- Matrikkel 1973; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1973 

- Matrikkel 1976; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1976 

- Matrikkel 1978; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1978 

- Matrikkel 1985; Troms Filatelistklubb, Tromsø 1985 

TØNSBERG FILATELISTKLUBB: 

- Blåbok for Tønsberg Filatelistklubb; Tønsberg Filatelistklub, Tønsberg 1943 

- Tønsberg Filatelistklub 1925-1950; Tønsberg Filatelistklub, Tønsberg 1950 

       Kjell Åge 

Mer fra bibliotekets stinne hyller finner du i Kjell Åges oversikt over «Name auctions», side 26-29 

 

 

JULEAUKSJONEN 2020 Viktig melding til gamle og trofaste innleverere til klubbens 

auksjoner og et varmt velkommen til nye potensielle innleverere.   

Auksjonsutvalget ønsker å minne om årets juleauksjon som vil bli avholdt 16. november på 
Schafteløkken. Objekter til denne auksjonen bes innlevert helst innen 7. oktober og ikke senere 
enn 19. oktober på klubbmøtene (evt på tirsdager i bibliotekets åpningstider eller på onsdager i FG 
mellom 12:00 og 18:00) eller til et av utvalgets medlemmer etter avtale.  

   OFK, Auksjonsutvalget, Jan Henrik Fjære, Mobil : 913 99 058 

 

 

Klubbens møter høsten 2020 

 28. september – klubbmøte – Jon Klemetsen: Italy; The reign of Vittorio Emanuelle 
III, Stamps with his effigy - Schafteløkken 

 12. oktober – klubbmøte – Tore Berg: Llitt om bypost, merkater og annet som kan 
samles 

 19. oktober - klubbaften – Schafteløkken 

 26. oktober – klubbmøte – Øyvind Midtlid: Norske miniatyrdatostempler 

 9. november – klubbmøte – Arne Thune-Larsen: Glimt fra min samling av brev fra 
Frankrike til Norge gjennom 200 år 

 16. november - auksjon – Schafteløkken 

 23. november – klubbmøte – Frimerkeutgavene 2021 - Schafteløkken 

 5. desember Julemøte/-bord. Invitasjon følger i INFO nr 4. 
Merk at klubbaftener i biblioteket (Frydenlundgata 14) inntil videre utgår pga plassmangel. 
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BREVET – DEN ORGANISERTE KOMMUNIKASJON 

Foredrag holdt i OFK 17.2.2020,  av Finn H. Eriksen 

  
    

 

BREVETS OPPRINNELSE 

Det første begrepet vi trolig kjenner 
utover fødsel og død er kommunikasjon. 
Det er neppe et levende vesen som kan 
klare seg uten en form for kommunikasjon 
i videste forstand. Kommunikasjon kan ta 
mange former som vanligvis er hørbare, 
synbare eller lesbare. Utviklingen kom 
gjennom løpende bud med muntlige 
meldinger slik løperen Pheidippides ifølge 
legenden løp fra Marathon til Athen for å 
melde om seier over perserne. Dette er 
trolig den første dokumenterte melding vi 
kjenner til, slik Herodot har beskrevet. 7 

 
bokstavering på steintavler til meldinger 
skrevet på papyrus og skinn som utviklet 
seg i brevs form. Det kan vel sies at det er 
kommunikasjon generelt som har ført 
verden fremover på godt og ondt. 

De første skriftlige meldingene ble sendt 
med eget bud eller kurér fra brevskriveren 
til mottakeren som et enkeltoppdrag. 
Denne kommunikasjon kunne også fore-
komme ved hjelp av skipsførere og 
handelsfolk som reiste fra sted til sted i 
faste ruter mellom byene. De kunne ta 
med brev og meldinger, og tilsvarende ta 
med svar tilbake.

1
  

 

BREVPOSTEN I EUROPA 

Den organiserte brevforsendelse fra en 
eller flere brevskrivere til forskjellige 
mottakere er en leveringsform som startet 
i 1490 av den tyske konge, senere tysk-
romerske keiser Maximilian I av Habsburg. 
Han opprettet en egen postrute fra sitt 
slott i Innsbruck i Østerrike til Brussel som 
også private kunne benytte.  Det nye var at 
ruten var lagt opp i etapper med ridende 
bud. Ved hver etappe ble brevene overlatt 
til neste bud. Dermed kunne brevene 
komme raskere fram og slapp forsinkelser 
med hviletid for bud og hest.

2
  

  

Menneskers 
skrivekunst 
har gjennom 
tidene utvik-
let seg fra 
innhogg og  
 

Keiser Maximilian I.  
Den første 

postorganisator 

Franz von Taxis.  
Europas første 

«postbud» 

Det var familien Taxis, opprinnelig en 
adelsfamilie fra Milano/Bergamo som 
hadde fått oppdraget med å iverksette 
posttjenesten for keiseren. Denne tjenes-
ten ble utvidet av den neste keiseren, Karl 
V som hadde et enda større rike å holde 
kontakt med, og familien Taxis fikk tildelt 
privilegium på å holde postruter i gang.

8
  

Det var statsmaktens enerett å holde 
postruter, og familien Taxis fikk monopol 
på dette fra keiseren i 1597 og fikk fyrste-
status med eget slott i Regensburg. Fra da 
av ble det forbudt for andre private å 
bringe brev for andre mot betaling. 
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Familien fikk evigvarende postmonopol fra 
1615 i det tysk-romerske keiserrike ( 
nedlagt i 1806 av Napoleon), men mistet 
monopolet i 1867 (250 år) da bare i noen 
mindre tyske fyrstedømmer i forbindelse 
med opprettelsen av Det Nordtyske 
Forbund. Postmonopolet hadde egne 
frimerker fra 1852 til 1866.  (tårn i 
våpenskjoldet & hundetypen dachs- Thurn 
(esperanto turo-tysk turm)  & Taxis – (svensk 

tax)  /  jet set Gloria). 

Franske og engelske konger innså at i en 
statsbyggende prosess var et effektivt 
postvesen av betydning fra begynnelsen 
av 1600-tallet. Postrutene startet alltid 
med å prioritere statens post, men 
etterhvert ble det anledning for private, 
oftest kjøpmenn som trengte et system for 
å holde kontakt med kunder og 
leverandører. I de sentrale land i Europa 
ble posttjenesten på 1600-tallet et 
offentlig anliggende, mot tidligere en mer 
tilfeldig og privat brevbæring. Da denne 
tjenesten ble offentlig ble det etterhvert 
også inngått avtaler, eller konvensjoner 
om postførsel over landegrenser. 
Postførsel ble en nøytral form for 
meldingstjeneste som skulle gå fritt 
mellom land, selv om brev i krigssitua-
sjoner ble sendt ad omveier og utsatt for 
sensur.

3
 

De flittigste brukerne av postrutene var 
embetsverket som sendte tjenestesaker 
portofritt, kanskje sine private brev inni-
mellom også. Andre hyppige brukere var 
selvsagt handelsborgerne i byene. Det var  
trolig liten korrespondanse blant almuen 
da lese- og skrivekunsten var begrenset. 
Unntaket var likevel en økende mengde 
såkalte supplikker eller klageskriv til 
Kongen, særlig i de nordiske land. Disse 
brevene ble i stor grad skrevet av skrive-
kyndige bønder eller iblant embetsmenn, 
dersom de var enig i klagemålet. 

Fra postbefordringens begynnelse var 
gjerne brevet og omslaget ett stykke papir 
som var brettet sammen slik vi i vår tid 
forbinder med et brev i konvolutt. En av 
grunnene var at et enkelt papirstykke var 
billigere å sende rent vektmessig. Ved å gå 
gjennom gamle brevsaker i offentlige 
arkiver vil en finne disse sammenbrettede 
brevene helt opp til 1860- årene. Disse ble 
vanligvis lukket med lakksegl og avsenders 
signetavtrykk for å hindre at uvedkom-
mende åpnet brevet før levering. Da 
enhetsportoen med frimerker ble etablert 
i Europa førte dette til at konvolutten 
gjorde sitt inntog i korrespondansen fra 
1870-årene.  

Brevet er benyttet og omtalt av mange 
forfattere gjennom tidene og regnes av 
dem nærmest som et eksistensielt begrep. 
På et bibliotek finnes mange bøker som 
omhandler hvordan en melding i brevs 
form kan oppstå og forstås i alle livets 
faser i skjønnlitterære tekster.

9
  

Mange av litteraturens og vitenskapens 
forgrunns-figurer gjennom tidene har vært 
betydelige brevskrivere, og brukte brevets 
form som egen sjanger for å synliggjøre 
sine tanker og oppfatninger.  

 
En brevskrivende Ernest Hemingway. 

 
 



 

  

. 
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BREVPOSTEN I NORDEN 
Christian IV opprettet postførsel i Danmark 
i 1624. Kongen hadde kunnskap fra Europa 
at postførsel var kongens rettighet som 
kunne bortleies mot avgift. Dette skjedde 
også i Danmark der utvalgte kjøpmenn fikk 
et kongelig postmonopol de skulle bestyre. 
I Danmark som i øvrige Europa ble det 
forbudt for andre å befrakte brev utenfor 
monopolet. Det ble ansatt egne bud som 
brakte brevposten. Skyssplikten for de 
kongelige brev som tidligere hadde vært 
pålagt bøndene, opphørte gradvis når de 
monopoliserte rutene utviklet seg.  

Det postale stafettsystemet som ble 
etablert i Tyskland og senere i Sverige og 
Norge, ble ikke innført i Danmark Det 
enkelte brevbud hadde ansvar for hele sin 
rute da de geografiske forhold i Danmark 
var enkle. Årsaken til denne løsningen i 
Danmark var at kongen heller ville ha skatt 
av bøndene i stedet for skyssplikt av 
kongens korrespondanse.  Til tross for 
dette ble løsningen ulønnsom og opphørte. 
Kongens egne bud måtte igjen reise rundt 
med statens brev. I Danmark ble det derfor 
ikke arrangert en effektiv postførsel før i 
1653 da en utnevnt kontraktør fikk ansvar 
for all postbehandling.

1
 

I Sverige var det rikskansler Axel 
Oxenstjerna som organiserte postførsel fra 
1636. I Sverige var også hovedhensikten 
med brevførsel å frakte statens 
korrespondanse rundt i landet.  

 

Oxenstjerna var heller ikke fremmed for at 
kjøpmennene også ville ha stor nytte av en 
organisert brevførsel. Det ble bestemt at 
utvalgte bønder skulle bringe posten til 
neste postgård der bonden eller hans folk 
kunne fortsette videre. For denne 
tjenesten skulle postbøndene slippe 
ytterligere skyssplikt for statens embets-
menn og militærutskriving. Denne 
løsningen var det bare Norge som skulle 
kopiere i hele Europa Grunnen til dette var 
begge lands geografiske forhold med 
vanskelige og fåtallige veiforbindelser.

5
 

BREVPOSTEN I NORGE 
Etableringen av postførsel i Norge hadde 
sin egentlige begynnelse sommeren 1642 
da den nylig utnevnte stattholderen 
Hannibal Sehested var på sitt første besøk i 
Norge. Han konstaterte at det foruten 
svært dårlige veier heller ikke fantes en 
organisert posttjeneste, ikke engang til 
Kiøbenhavn. På det store stendermøtet i 
Christiania i 1643, ble foruten de militære 
ordninger, også organisert postførsel bragt 
på banen. Sehesteds virkelyst og gode vilje 
ønsket å vise sin interesse for at Norge 
skulle holde tritt med resten av et sivilisert 
Europa. En virkelyst som dog gikk utover 
de kongelige fullmakter.

6
   

For å sikre en rask og sikker forbindelse 
med de militære sjefene langs svenske-
grensen under krigen mot Sverige, den 
såkalte Hannibalfeiden fra 1643, opprettet 
Sehested ridende og kjørende brevbærere 
fra Christiania i perioden 1644-1645.  

 

 
Kong Christian IV og 
Axel Oxenstierna fikk 
organisert i 1624 og 1636 

Stattholder 
Hannibal 
Sehested 
organiserte 
posten i Norge 
etappevis frem 
mot 1647. 
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 På denne måten organiserte han meldings-
tjenesten på en rasjonell måte og ble å 
betrakte som en prøve på postførsel til de 
store byene i landet.

10
 

Stendermøtet høsten 1645 fikk fastslått « 
at visse ordinari Postbude imellom de 
principaleste Steder ble forordnet, hvormed 
hver Mann kunde  faae sine Breve vist 
frem»

11
 På denne måten fikk Sehested 

stendermøtet med på å utvide post-
tjenesten ikke bare til Kiøbenhavn, men 
også til landets viktigste byer med utgangs-
punkt i Christiania. Med dette vedtaket 
skulle lensherrene i Bergenhus og 
Throndhjem hovedlen bli fastere knyttet til 
stattholderen på Aggershuus festning.  
Fra 1.mai 1647 ble Christiania etablert som 
et sentrum for faste postruter til 
Kiøbenhavn, Bergen og Throndhjem samt 
til Kongsberg som senere ble utvidet til 
Stavanger. Stattholder Hannibal Sehested 
hadde da fått gjennomført sitt ønske om å 
få en tettere kontakt gjennom brevkom-
munikasjon med de andre lensherrene. 
Dette var i tråd med hans ønske om å 
bygge en sterkere sentralmakt i Norge med 
betydning for den norske hæren som han 
opprettet, og videre finansforvaltning som 
også Sehested sto bak. (Anbefalt videre 

lesning i  Wikipedia). 

Den mulige hollandske Heinrich Morian ble 
beskikket som generalpostmester, og fikk 
retten til å drive brevbefordring i Norge. 
Monopolet ble overdratt til Morian i 1647 
som skulle få overta det kongelige regale 
som privilegium i 20 år. Morian fikk en årlig 
godtgjørelse fra staten samt at han kunne 
innkassere portoinntekter for private brev. 
Kongens brev skulle befordres portofritt. 

12
  

Til forskjell fra andre monopoler og ord-
ninger i merkantilismens navn, fikk Morian 
en fast grunngasje. Dette var  uvanlig i 
andre ordninger utløpt fra kongelig regaler  

som ble leid ut. Årsaken til denne avløn-
ningen hadde muligens sammenheng med 
postens nettverkskarakter på landsbasis, og 
ikke mer lokale forhold som gruver og 
andre virksomheter. Postvesenets eget 
nettverk som monopol betydde at paral-
lelle ruter og brevførsel ble forbudt. 
Begrunnelsen for dette var at posten ikke 
skulle få prisdempende konkurranse eller 
svekke kongens og myndighetenes 
brevførsel.

13
 

Brevposten ble sendt til og fra byene som 
hadde postruter der brevene lå i en låst 
veske. Imidlertid fantes en egen lomme på 
sekken som ikke var låst. Der kunne det 
ligge brev som var bestemt for underveis-
steder, eller det kunne legges inn brev til 
endestasjonen gjennom en sprekk i den 
låste vesken. Denne underveis ordningen 
ble betjent av det som ble kalt poståpnere. 
Poståpnere var gjerne prester eller verten 
på skysstasjonene. På den måten kunne 
brevpost organiseres til andre steder enn til 
rutens endestasjon, altså de store byenes 
postkontorer. 

 
Slik så trolig de første postveskene ut 

slik de ble festet til hestevogn 

For at posten ikke skulle forsinkes var det 
nødvendig at poståpneren kunne lese slik 
at han visste hvem som skulle ha brev 
underveis i postrutene. Postrutene gikk 
gjerne tett ved der kongens virksomheter 
holdt til, blant annet gruvedrift eller 
jernverk. Denne nærheten var nødvendig 
for å opprettholde en viktig forbindelse 
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med kongen, stattholderen eller andre 
virksomheter og handelshus. Likevel var 
postrutene så grovmasket at de fleste 
steder falt utenfor rutene. Grunnen til 
dette var innlysende. Kongens brev var 
viktigst å få fram.

 14
   

På slutten av 1600-tallet ble det bestemt 
av Kongen at Nord-Norge skulle få post-
ruter helt til Vardø. I denne ruten var det 
behov for opp til 45 postbønder å føre 
postvesken som forøvrig skulle innom alle 
fogdene på veien til Vardø. Dermed var 
post-Norge dekket. Et brev fra statthol-
deren i Christiania til kommandanten på 
Vardøhus kunne likevel ta flere måneder, 
og likefullt være både vått og åpnet.

15 

 
Nord-Norge tilsluttes det postale Norge 

Det var Kongen i egne meldingsplakater 
som bestemte portoen for brev til og fra 
de enkelte steder. Forskjellene lå i hvor 
tungt brevet var og avstanden mellom 
sender- og mottakersted. Fra Christiania til 
Bragernes og Moss, altså de nærmeste 
postkontorene, kostet et vanlig brev 4 
skilling rundt år 1700. Fra Christiania til 
Hamburg kostet det samme brevet 32 
skilling, altså åtte ganger så mye.  
Postmonopolet ble etterhvert en meget 
god inntekt for privilegie-eieren, og det 
endte med at stattholderne kjøpte post-
privilegiet allerede fra 1676. 

 

strasjonen overtatt av staten som en samlet 
etat under Generalpostamtet i København 
fra 1720. Dette skulle vise seg å bli svært 
innbringende for det dobbeltmonarkiske 
eneveldet. Inntektene overskred langt 
utgiftene fra 1720 til Napoleonskrigenes 
begynnelse i 1806. Dette overskuddet gikk 
rett inn i statskassen etter at noe ble 
utbetalt i pensjoner til postembetsmenn.

16
 

I Sør-Norge forble postrutene gjennom 
1700-tallet omtrent som i starten fra 1647.  
I Nord-Norge var imidlertid kommuni-
kasjonen altfor dårlig med kanskje to 
postmuligheter i året. Det ble bestemt at 
regulariteten måtte økes, ikke minst av 
politiske og militære grunner. Grensene 
mot Sverige og Russland var uklare og norsk 
tilstedeværelse måtte understrekes. Dette 
kunne oppnås ved relativt hyppige og 
regulære postføringer. Det var imidlertid 
helt andre grunner til at de nordnorske 
postrutene fikk et fastere grep, nemlig 
Venuspassasjen foran sola i 1769. For å 
befordre de vitenskapelige beregninger til 
utenverdenen forlangte hoffastronomen og 
jesuitten Maximilian Hell å ha meldings-
muligheter hver sjette uke, altså bok-
stavelig talt en organisert kommunikasjon. 
Observasjonen av solfenomenet og andre 
vitenskapelige undersøkelser skulle snarest 
bli gjort kjent. Hele operasjonen ble i verk-
satt som et kongelig prestisjeprosjekt av 
Christian VII og postrutene til Vardø fort-
satte oftere også etter at Venus hadde 
passert solen.

17
   

 

I Norge avsluttet statt-
holder Ulrik Christian 
Gyldenløve som siste 
mann postprivilegiet i 
privat eie i 1719. Da 
ble den norske og 
danske postadmini- 

 
Kong Christian VII  

Vardø 200 år 
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DEN FORRETNINGSMESSIGE 
KORRESPONDANSE 

Som nevnt ble postrutene i Norge opp-
rettet for å holde kommunikasjonslinjer 
mellom kongen og hans embetsmenn og 
fogder. Utover på 1700-tallet ble forret-
ningsposten en viktig bidragsyter som fylte 
postregnskapet med overskudd. Det var i 
stor grad de tiltagende fiskeriene og 
produksjon som bidro til dette.  Som 
eksempel hadde Kristiansund fått en stor 
vekst av klippfiskproduksjon fra første del 
av 1700-tallet og hadde derfor behov for 
en effektiv meldingstjeneste. Dette ble 
oppnådd ved å organisere postruter i 
forbindelse med hovedruten Christiania-
Throndhjem. Alle de privilegerte byene og 
ladestedene i Sør-Norge fikk i løpet av 
1700-tallet en effektiv posttjeneste. 
Generalpostamtet i Kiøbenhavn var i 
begynnelsen betenkt over større kost-
nader, men det skulle vise seg at brev-
mengden økte ettersom postrutene ble 
utvidet, og overskuddet tilsvarende.

18 

 

I 1814 ble det bestemt av Stortinget at 
postvesenets overskudd skulle innlemmes 
i statsbudsjettet og posttjenesten ble 
fortsatt en statlig etat.  

I løpet av de neste ti-årene økte 
brevmengden da den generelle veksten i 
landet og ikke minst folkemengden tiltok.   
I 1848 ble den avsendte postmengde i 
Norge på nær en million brev. 

En vesentlig del av dette skyldtes utvidelse 
og modernisering av postrutene, og 
forretningsstanden var på nytt oppad-
gående etter Napoleonskrigene  tidlig på 
1800-tallet. Utfordringen for postvesenet 
var likevel de portofrie brev fra offentlige 
etater som var nærmere en tredjedel av 
brevmengden. Portosatsene var relativt 
høye og fastsatt per transport-avstand til 
adressaten i Norge, og til utlandet på 
tilsvarende måte. Fortsatt kunne en sende 
brev franco, altså forutbetalt eller satt i 
porto som  betydde at mottakeren måtte 
betale påløpt porto.

19
  

 
Portofrie brev fra offentlige instanser var en 

belastning for postvesenet 

PORTOREFORMEN I 1855 

 
       Sir Rowland Hill 

I Norge var det det gjennomført en forenk-
lingsreform i 1848 og en komplett reform 
fra 1855. Reformen innebar lik porto for 
hver vektklasse i hele landet der første 
vektklasse var et lodd, nemlig 15,6 gram. 
For å rasjonalisere ekspedisjonskostnader 
ble det trykt frimerker som kvittering for 
betalt porto, og som skulle klistres på 
brevene. Ved første postbehandling skulle 

Etter at Rowland Hill 
fikk gjennomført en 
postreform i England 
fra 1840 med enhets-
porto for hele landet, 
økte interessen om 
postreform også fra 
andre land. 
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frimerkene annulleres eller stemples for å 
hindre gjenbruk.  

Foruten oppfinnelsen av frimerket oppsto 
en annen nyskapning, nemlig den senere 
røde postkassen. 

 

I den kunne avsendere legge sine avgående 
brev når de var påklistret frimerker uten å 
gå innom postkontoret.. Denne grunnleg-
gende reformen førte til at brevforsen-
delser ble mye billigere, mengden økte og 
postvesenet økte sin fortjeneste. Etter at 

postreformen ble innført fra 1855 førte dette til 
en stor korrespondanse slik postvesenet hadde 
kalkulert med, selv om enhetsportoen ble lik i 
hele landet.  

I perioden fra midt på 1800-tallet vokste industri 
og jordbruk i Norge. Samtidig ble kommunika- 
sjonene med utbygging av jernbane og bedre 
veier. Dette økte den innenlandske brevposten 
til nye høyder. Dampskipsfarten som staten 
hadde begynt på 1830-tallet ble gradvis nedlagt 
og private selskaper overtok kysttrafikken, men 
ikke uten at postvesenet opptrådde som viktig 
bruker av rutene.  

  

 Den nye skipstrafikken kunne knapt 
eksistere uten postvesenets bidrag for 
postføring. Nye poststeder vokste fram 
der skipene og jernbanen naturlig stoppet 
for på- og avstigning. Dette førte til at folk 
skrev mer brev til hverandre og migra-
sjonen både innenlands og utenlands økte 
og portoen var relativt lav innenlands, 
men til utlandet var portoen fremdeles 
høy. Den industrielle aktiviteten aksele-
rerte, og salg og varebytte betinget mer 
brevveksling. Fra 1848 til 1920 økte antall 
brev gjennom postvesenet fra om lag en 
million til 110 millioner brev.

20 
Det er ikke 

mulig å tenke seg hva alle disse brevene 
inneholdt av meldinger, men det var helt 
sikkert fra de tørreste priskuranter til den 
brutte kjærlighet. 

DEN INTERNASJONALE BREVPOST 

I vekstperioden på 1800-tallet var det 
mange som fikk sans for god vin. Dette er 
tydelig å se dersom en leter i arkiver fra 
kjøpmenn i Kristiania og andre større byer 
i Norge. Brev til vinhus i Bordeaux er ikke 
sjelden å finne. Brevkorrespondansen med 
utlandet økte sterkt i nevnte periode. 
Portoen til utlandet hadde vært høy og 
korrespondansen tilsvarende lav. Dette 
førte til at det ble inngått konvensjoner 
om brevpost og porto. Etter avtaler med 
Sverige og Danmark fra 1840-årene, var 
Frankrike det neste landet i Europa som 
inngikk postkonvensjon med Norge i 1855.  

 
          Et av mange  «vinbrev» til Bordeaux 
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 Det var kanskje «vin-brevene» som var 
grunnlaget for en slik traktat med Frank-
rike. Etterhvert inngikk Norge atskillige 
bilaterale konvensjoner, men dette skapte 
nye og arbeidskrevende systemer. Dette 
kunne ikke vare lenge.

21 

De fleste land i Europa hadde alle en 
mengde postkonvensjoner som medførte 
mange kommunikasjonslinjer. Det ble 
uttrykt misnøye med posttilstandene 
internasjonalt etter at den engelske post-
reformen hadde ført til enklere brevkorre-
spondanse og lavere porto som følge av 
konvensjonene. 

 

Den tyske generalpostdirektøren Heinrich 
Stephan fremmet et forslag om enklere 
posttransitt gjennom landene i Europa og 
til USA. Postverkene fra de store industri-
aliserte land i Europa og Amerika ble etter 
postkongressen i Bern 1874 enige om en 
felles løsning om en ensartet internasjonal 
porto og «fri flyt» av brev over grensene.
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Innen 1914 var alle selvstendige land 
medlemmer av Verdenspostunionen UPU.   

( Denne konvensjonen skulle få grunn-
leggende betydning under «Den store 
krigen» fra 1914. Dette førte til at vest-
landsbyen Bergen ble verdens post-
sentrum i denne perioden. Postvesenet i 
Bergen behandlet brev i store mengder da 
landegrenser ble stengt på grunn av 
krigføring. Norge var nøytralt, men 
opprettholdt skipstrafikk med England og 
videre til Sverige og resten av verden.) 

 

Etter en avflating av postmengden fra 1918 
og noen år, fortsatte mengden av brev å 
øke de neste ti-årene, og fortsatte i enda 
større grad under 2.verdenskrig og deretter 
fram til 1990-årene. Fra da av faller antallet 
av såkalte personlige brev radikalt, men 
forretningsbrev holdt antallet oppe enda 
noen år.  

Brevposten som postverkene hadde hatt 
god inntjening på, førte til at de måtte 
endre fokus over til andre transport- og 
formidlingstjenester.    

KOMMUNIKASJONENS STORE 
ENDRINGER 

Fra slutten av 1800-tallet fikk brevet litt 
konkurranse fra det nyopprettede tele-
grafen. Dette ble en perifer konkurrent 
uten stor generell betydning. Telegram-
meldingene ble senere erstattet av telex og 
telefax  som nå er nærmest ukjente begrep. 
Det skulle videre endre seg dramatisk. Et 
helt nytt kommunikasjonssystem, inter-
nettet ble utviklet etter verdenskrigen. 
Dette var i flere ti-år bare brukt og opprin-
nelig bestemt for militær kommunikasjon. 
Muligheten endret seg radikalt fra 1980-
årene da sivile fikk tilgang til dette 
nettverket med personlige datamaskiner. 
Utviklingen gikk fort og fra midten av 1990-
årene ble den organiserte kommunikasjon 
kalt email og utviklet gjennom internettet i 
alle retninger 

 

Automatisert postsortering 



 

  

 

 

 

Men utviklingen har ikke stoppet der. Nå er 
den personlige datamaskin redusert til 
mikrostørrelse og ligger integrert i enhver 
mobiltelefon. Nye plattformer for organi-
sert kommunikasjon har oppstått. Det 
opprinnelige, alminnelige brevet skrevet på 
papir er snart «en saga blott». Det post-
moderne samfunn har funnet nye måter å 
drive fram organisert kommunikasjon.  

 

Det kan være fristende å sitere hva som ble 
sagt som sluttord etter den postale 
urkongress i 1874 da den internasjonale 
postkonvensjonen ble vedtatt, nemlig 

 
«Postkongressen i Bern vil til alle tider staa 
der som milepæl ikke blot i samfærdselens 
annaler, men i kulturhistorien 
overhovedet.»
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Man ante ikke at menneskers kontaktmulig-
heter skulle få en ganske annen hurtighet 
140 år senere enn hva postkongressen i 
1874 formidlet nødvendigheten av. Om like 
mange år fra nå vil kanskje fremtidens 
mennesker lure på hva personlig data-
maskin var for en underlig innretning og 
hvordan den kunne brukes. Men den 
organiserte kommunikasjon vil ikke menne-
skeheten slippe fra, og forfattere vil trolig 
fortsatt tolke brevets hemmeligheter i en 
moderne drakt.  

 
Kan den postmoderne meldingskommunikasjon  
også uttrykkes følelsesmessig slik Vermeers 
maleri uttrykte på 1600-tallet?  
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 F.E. Johannessen, 1997:s. 74 ff. 
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s. 63-64. 
18)   

F.E.Johannessen,1997: s.93 ff. 
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21)    

August Schou,1947: s.287ff. 
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 F.E. Johannessen, 1997: s.240. 
23)   

 Fagbadet Posthornet 1914: s.95 
 

Frimerkets uke. 

«Det var en gang for lenge, lenge 
siden» kunne være en linje fra et eventyr. 

I 1942 kunne OFK arrangere Frimerkets Uke 
og ikke bare Frimerkets dag. Årets hendelse 
kan du lese om andre steder i dette INFO.  

I jubileumsboken fra 2011 kan du lese: : 
«.. i 1941 besøkte ca. 1000 mennesker en 
mindre utstilling i klubbens regi. Året 
etter slo man på stortromma og inviterte 
til De-No-La-utstillingen (De nordiske 
land) og kunne ønske 5000 mennesker 
velkommen i løpet av en uke.» 

Jeg snublet forleden over en rek-konvolutt 
med klubben som avsender, frankert med 
to av hver av NK 309 og 310. Uåpnet, sendt 
uten innhold til Bergen. Det var de nyest 
utgitte frimerker før denne utstillingen og 
ukelange filatelifesten. Stemplet siste dag 
på utstillingen og i datiden betraktet som 
noe virkelig samle(r)verdig. Nå «kuriosa», i 
alle fall hos meg.  

5000 besøkende er som fra et eventyr.                    
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SAMLEOBJEKT eller «bare» en tilfeldig bokutgivelse? 

Filatelistisk årbok 2020 

Arkitekt Kristian Wilhelmsen fra Tromsø 
var redaktør av den første årboken. Om 
ideen var hans eller forbundsstyrets, 
husker jeg ikke. I alle fall ble jeg den 
gangen han sto i mitt kontor og fortalte 
om den, overbevist om at denne boken 
skulle Wenca gjerne distribuere. 
Forbundet sto for alle redaksjonelle 
kostnader og beholdt et antall eksemplarer, 
Wenca betalte regningen og fikk inntektene.   
Det betød aldri at Wenca tjente penger på 
årboken. Vi syntes den var viktig og verdifull 
for våre kunder. Det var vår «belønning». 

Slik gikk det med utgave etter utgave «på min 
vakt». Opplaget var langt større enn salget, 
alltid. Fra årbok nr. 2 bekostet forbundet et 
minneark som ble lagt inn i årboken som 
«tilgift». ( Bilaget ble ikke ble sendt med de 

eksemplarer Biblioteksentralen kjøpte. Wenca 
kunne selge disse separat utenfor landets 
grenser.) 

Etter hvert sank trykkopplaget. Det gjorde 
ikke årboken mindre viktig for samlerne. Jeg 
ergrer meg stadig over at jeg ikke sørget for 
at årbøkene også den gang kom hjem i mine 
private hyller.   

Årbøkene har i alle år bragt viktige artikler fra 
de lokale skribentene, fra klubber/foreninger 
og selskaps små tidsskrifter. Selv nå, når NFT 
er blitt innholdsrikt og omfangsrikt, er det fin 
tilgang på godt stoff som i årbøkene blir tatt 
vare på for oss alle. Årbøkene er selvsagt å 
finne i OFKs bibliotek, men jeg synes at vi skal 
unne oss å kjøpe dem hvert år som gave til 
oss selv. På klubbmøter får vi den billigere. 

Bortsett fra det, årbøkene har alltid vært verd 
langt mer enn utsalgsprisen. Også årets! 

  

 
Årets utgave er redigert av 

Bjørn Muggerud og Jarl A. Aspaker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-82-999015-9-8  Pris kr. 150,- 
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På neste side gjengir INFO hele 
artikkelfortegnelsen. 26 artikler i 
tillegg til suverene oversikter over 
Særstempler og Arktopper.  
Ikke mindre viktig: Postens priser 
(«portotakster») slik de var i 2019. 

I årets utgave er flere av artiklene ajourført 

og/eller utvidet fra originalene. Noen er også 

hentet fra hjemmesider på internettet. Dette 

gjør at årets utgave er blitt enda bedre enn 

vanlig. Mange forfattere er medlem i OFK, men 

bare én artikkel er hentet fra INFO. Akkurat det 

kan du rette på til kommende utgaver! 

Kjøp, les og bli glad !  

   Per Erik 
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  Utsnitt fra en side fra Særstemplene 2019 



 

  

 

MORGENBLADET 200 ÅR i 2019  
(pga avbrudd er avisen utkommet i ca. 174 år) 

Morgenbladet ble grunnlagt i 1819, av presten og boktrykkeren Niels Wulfsberg. Han 

var prest av utdanning, men også en gründer i datiden. Det var flere aviser i hans 

fotspor, og han sørget også for referater fra Stortinget fra 1821. Morgenbladet har 

hatt en broket historie opp gjennom tidene, ulike eiere og svingende økonomi. 

Morgenbladet ble nylig solgt ut av konsernet NHST (Norges Handels- og Sjøfarts 

Tidende). Ny eier er Mentor medier. De eier bl.a. ikke ukjente Dagsavisen og Vårt 

Land, samt aviser i Moss, Fredrikstad og Drammen. 

Hva har Morgenbladet i INFO å gjøre? Det er en liten sammenheng. Niels Wulfsberg 

var som nevnt boktrykker. Han døde i 1852, men hans sønn Christian Wulfsberg 

(1811-1884) videreførte boktrykkeriet. Og Chr Wulfsberg foresto trykkingen av vårt 

første frimerke. Chr Wulfsberg var også forlegger, bl.a. av den kjente "Lærebog i de 

forskjellige Grene af Husholdningen". Den regnes som vår første kokebok, forfatter 

Hanna Winsnes (første utgave 1845). En av de kjente setninger lyder "Man tager 

hvad man haver". Senere forfattet hun også "Husholdningsbog for tarvelige Familier i 

By og Bygd". Jeg har ikke lest den, men garantert ikke noe om Taco og Pizza her. 

       Tore 

 

 

Redaktørens bemerkning:  

«Tarvelig» hadde som så mange andre ord i språket vårt, også en helt annen betydning i 

1845 enn i dag: «enkel, beskjeden, nødtørftig», noen som ikke stilte store krav.  
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Senterpartiet 100 år 
Ja, i sommer rundet de faktisk 100 år. Sannsynligvis begrenset feiring også i den leiren. 
Den politiske delen skal jeg ikke kommentere. Derimot ble det til stiftelsesmøtet i 
Kristiansand igangsatt en privat prøveflyvning. Det var det som den gang het Norsk 
Landmandsforbund som holdt landsmøte i Kristiansand i dagene 19. – 21. juni 1920. 
Forbundets avis Nationen (etabl. 1918) opprettet en privat flyrute mellom Kristiania og 
Kristiansand. Brev måtte innleveres på spesielle kontorer i begge byene. Det ble benyttet 
eget særstempel. Brevene ble fløyet privat (intet luftposttillegg) og deretter levert til 
posten for ordinær viderebefordring. 

Datidens samlere var naturligvis opptatt av muligheten til å sende tidlig flypost. Blant 
annet sørget vårt kjente medlem Justus Anderssen for det. Han var sammen med Henrik 
Dethloff utgiver av håndboken av 1914 og i 1924 (betydelig utgave). På denne tiden var 
Kristiania Filatelistklubb tilsluttet Nordisk Filatelistforbund, og klubbens tidsskrift var 
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift. Justus Andersen var i en årrekke tidsskriftets norske 
hovedredaktør. Se illustrasjonen med navn og adresse.  

 
 
Vil du lese mer om flyvningen i 1920 og andre tidlige flyvninger, se NFT for 2018. 
Kilder: Erling Stark: Norsk Luftpost, NFT 2018: artikkel av Egil H Thomassen, Tidsskrift Norske 

Lægeforening nr 11/2006. 

 

Justus Anderssen er et av våre aller mest kjente medlemmer, og 

med mange meritter. Han var av de første som signerte "rullen" 

(The Roll of Distinguished Philatelists) i 1921. Anderssen var 

lege av utdanning og praktiserte også som dette. Litt kuriosa – i 

1900 var han assistentlege ved Sandefjord Bad. Henrik Ibsen 

var en av dem som der fikk pleie av vår kjente filatelist. 

 

Tore 
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HAMSTRING AV FRIMERKER         Av Finn H. Eriksen  

Dette utsagnet kunne sikkert vært ønsket av flere i dag. Dette var likevel en 
realitet og tydeligvis et problem for 75 år siden da det ble beskrevet av 
Frimerkeforvalteren i Postverket, datert 18.mai 1945.  

Han sier likevel at det statistisk ikke kunne konstateres, men hadde likevel en følelse 
av at det hadde blitt hamstret frimerker. Det han var bekymret for var om dette 
hadde vært gjort i så stor grad at det fikk en vesentlig innflytelse på budsjettet. 

En kan jo stille seg spørsmålet om ikke hamstring var en ubetinget fordel for 
Postverket, slik vi nok ville ha sett på saken i dag. Frimerkeforvalteren så det helt 
annerledes. Han viste til sjefen for Samlersalget, fullmektig Vold Johansen som 
uttalte at frimerkesalget hadde økt betraktelig fra 1941 til 1945. Ingen tall ble likevel 
nevnt. 

Frimerkeforvalteren mente hamstringen kunne deles i to klasser, nemlig 
leilighetsmerker og vanlige bruksmerker som en klasse og hamstrende utlendinger 
og ditto nordmenn som den andre klassen.  Siden de fleste leilighets(-nazi)-merkene 
var inndratt og var ulovlige frankeringsmidler, var de uskadelige. For Grieg og 
Wessel-merkene mente han det var små opplag igjen av og var derfor uten 
betydning. Derimot var det store lagre av posthorn- og løvefrimerker, både i øre og 
kronevalører. 

Frimerkeforvalteren mente at de utenlandske kjøperne allerede hadde tatt merkene 
med ut av landet og at det gjennom sensuren (norsk sensur fra 9.mai i 1945) ble 
hindret å bli gjeninnført. Likeså norske ubrukte frimerker som ble forsøkt smuglet ut 
i bagasjen, mente han måtte bli beslaglagt og sendt Poststyret for destruksjon. 
Frimerkeforvalteren sto da tilbake med vanlige bruksfrimerker kjøpt opp av norske 
spekulanter. Han mente at frimerker kjøpt opp i spekulasjonsøyemed av norske 
nazister kunne beslaglegges på samme måte som fra utenlandske smuglere.  Mot 
norske «jøssinger» kunne en likevel ikke gå til beslag av frimerker.  

Spørsmålet er hva dette egentlig dreiet seg om.  Problemet var at folk kunne 
komme tilbake til postkontoret og bytte frimerkene i penger for inntil 100 kroner. 
Dette beløpet mente frimerkeforvalteren uten videre kunne settes til 50 kroner, 
eller lavere.  Når det ble omtalt av frimerkeforvalteren om kostnader, tenkte han på 
noe helt annet.  Han pekte på at i 1944 var omsetningen kommet opp i 170 
millioner merker som var over 60 % mer enn før okkupasjonen. Han pekte videre på 
at frimerketrykkeriet (Moestue) maksimalt kunne trykke ca. 1 million frimerker per 
dag.  

Han antok at med åpnede internasjonale forbindelser ville dette frimerkebehovet 
fortsette. Det som frimerkeforvalteren egentlig la til grunn, var at helt nye frimerker 
må trykkes, selv om han satt med 150 millioner på lager som også måtte destrueres. 
Han snakket altså om en total sanering av frimerkebeholdningene. 
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Han nevnte at Poststyret hadde hundrevis av utkast til nye øremerker fra 
konkurranser i løpet av okkupasjonen, men sluttet at intet av dette kunne brukes. 
Han hadde likevel fått aksept fra førstearkivar Trætteberg, Norges ledende 
heraldiker at riksvåpenet fra 1937-serien var fullverdig og trengte ingen rettelser.  
Frimerkeforvalteren orienterte om de tekniske kostnadene ved en full sanering av 
frimerkebeholdningen som også konkret innebar inndragning og nytrykking av 
tjenestemerker med et opplag på minst 10 millioner.  For 150 millioner frimerker 
trengtes 4500 kg med godt papir fra en allerede uttømt beholdning, og han minnet 
om at det ble sendt ca. 15 millioner frimerker hver måned til poststedene.  Andre 
utfordringer var totalt nedslitt utstyr for å ferdigstille en trykksylinder.  Det måtte 
betraktes som et slumpehell om det lyktes, og det kostet 500 kroner i direkte 
kostnader bare å ferdigstille disse. Han understreket at i den senere tid hadde 
trykkeriet gjort hele seks forsøk på ferdigstille en trykksylinder. Alt i alt mente 
frimerkeforvalteren at å fornye hele frimerkebeholdningen var en dyr og svært 
utfordrende oppgave. 

Frimerkeforvalteren innså at å sanere hele frimerkebeholdningen kunne få store 
følger for   « vanlige, ærlige folk» som han mente, med å gi beskjed om at frimerker 
fra før okkupasjonen ikke kunne brukes som porto, og kunne bare kastes. Han kom 
da fram til følgende forslag at: 

«Alle frimerker påfunnet utlendinger og hos norske nazister skulle beslaglegges 
og bli rapportert til Poststyret. 
Personer som ønsket å innløse frimerker over 20 kroner måtte avlegge erklæring 
om behovet for dette. 
 42 millioner « London»-merker straks ble satt i omløp når de ankom og det ble 
satt bruksfrist for eldre frimerker. 
Snarest mulig ble igangsatt kunstnerisk uttegning av de tidligere merkene med 
riksvåpen og bilde av H.M. Kongen for kronemerkene.» 

Av disse forslagene til Poststyret var trolig bare de to siste iverksatt som vi vet om i 
dag, dog med unntak av forslaget om gamle frimerker.  Det ble ikke igangsatt en hel 
sanering av frimerker slik det faktisk ble med pengesedler i løpet av 1945, men en 
kan si at det ble en slags ny frimerkepolitikk etter 1945 med nye portosatser, 
valører og særmerker, også med nasjonalpatriotiske innslag (Postjubileum 1947).  

Men en omsetning av 170 millioner frimerker som i 1944, skulle nok vesentlig 
nedtrappes i de følgende ti-årene, og 75 år senere kanskje redusert til en liten 
håndfull millioner i året eller mindre. 

Frimerkeforvalteren tenkte likevel på filatelistene i sitt notat som en voksende 
betydning (intet mindre) for et lands frimerke inntekter etter at så mange samlere 
hadde gått over til å kjøpe ubrukte, og hvilken rekkevidde det hadde for et land å 
opparbeide en «good will» på dette området. Akk ja. 

Kilde: RA, frimerkeforvalterens brevkopiarkiv 1945,jnr 215. 
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Norske «Name Sales» en utfordring! 
Av Kjell Åge Johansen 
I siste nummer av Nft (5/2020) har Jonas Hällström en artikkel om 
«Navnesalg» og oppfordrer norske samlere til å lage en tilsvarende oversikt.  
Med utgangspunkt i vår bibliotek har jeg laget denne lista over det som er 
registrert i databasen for biblioteket.  Jeg vet det finnes kataloger som vi ikke 
har hos oss.  Så om du har «ukjente» auksjonskataloger er biblioteket alltid 
interessert i donasjoner. Blant våre mange norske auksjonskataloger er det 
også nevnt navn i innledningen av katalogene (Germeten/Samler-Børsen), men 
disse ble ikke notert når disse ble registrert i databasen. 

- Catalogue of the «Odfjell» Gold Medal Collection; Harmers, London 13 & 14th May 1929 

- Penfold Franch Obliterations and Norway Specialised comprising a number og more 

outstanding pieces fron the Ben Goodfellow Collection, The; H.R. Harmer Sales 1838-

1839, London 3-4 March 1947 

- Collections of Early Latin America and Norway; H.R. Harmer Ltd. Sales 1869-1871 

(Norge 1871); London 2. July 1947 

- Postage Stamps of Foreign Contries, Norway (S.G. 1. Specialised), Sweden 

(Specialised); H.R. Harmer Ltd. Sale 2004-2005, London 24-25 January 1949 

- Superlative Classic Stamps comprising Austria, Finland, France, German States and 

Scandinavia (20 norske objekter), Great Britain, British Colonies and Egypt; H.R. 

Harmer Ltd. Sales 2193-2194, London 2-3 April 1951 

- Rarities and Fine Selections of, notably, Belgium, Brazil, France, German States,and 

Germany, Italian States, Mexico, Norway, Roumania, Russia, Switzerland, etc., etc.; 

H.R. Harmer Ltd. Sales 2277-2278, London 17-18 March 1952 

- Collections of Chile, Denmark, Monaco, Norway, Sweden etc. formed by R.R. Van 

Essen; H.R. Harmer Ltd. Sales 2287-2288, London 28-29 April 1952 

- Norway An International Gold medal Collection; Carl E. Pelander, New York 17th october 

1953 

- D.H. Frettingham, Norway; Robson Lowe, London 16 april 1958 

- Norway; Harmer, London 25 January 1960 

- Fine and Rare Stamps from «Donald C. Gray» Collection, notably Norway; Harmer, 

London 24/26 September 1962 

- Gibraltar, Monaco, Vatican O.D.P. Paget-Cooke, Victoria O. Landell-Mills, Norway No. 1; 

H.R. Harmer Ltd. Sales 3371-3372, London 4-5 April 1966 

- R. Mattsson Scandinavia (4 obj. Norge); H.R. Harmer Ltd. Sales 3468-3470, London 18-

20 September 1967 (14-1967/596) 

- Schwenn, Norwegen-Spezialauktion in Frankfurt im Hotel «Frankfurter Hof» Nils 

Nordlind; Briefmarkanhandels- und Auktionshaus H.C. Schwann, Frankfurt am Main 

25. und 26. September 1967 

- W.D. Radcliffe Foreign (16 objekter Norge), The; H.R. Harmer Ltd. Sales 3471-3473, 

London 2-4 October 1967 
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- J. Alfred Birch Norway; Robson Lowe, London 21st Februar 1968 

- Superb Collections of Sweden and Norway; Harmer, London 25 - 26 March 1968 

- James H. Abbott Commonwealth & Foreign Collection (27 objekter Norge), The; H.R. 

Harmer Ltd. Sales 3526-3529, London 17-20 June 1968 

- Sweden and Selsctions of Foreign Including France, Reunion, Norway (33 objekter), 

Switzerland, Roumania; H.R. Harmer Sales 3542-3544, London 14-16 October 1968 

- For Sale by Privat Treaty; Harmer, London 1970 

- H. Trap-Meyer collection of Norway maritime postal History; Robson Lowe, London 7th 

November 1972 

- Scandinavia, Particularrly Denmark with 2 R.B.S. plated and other fine classics, Danish 

West Indies includin foreign mail covers from or via St. Thomas and a valuable stock, 

Iceland with a good section of Skilling issues, Norway, a fine collection of classic 

issues and fiftyeight lots of Sweden; Robson Lowe Ltd. Sale Nos. 3858-59, London 16 

May 1974 

- Foreign Countries (Superb Collection Norway (NK 4 utagget)), British Commonwealth; 

H.R. Harmer Ltd Sals No. 3949-3952, London 12-15 Mai 1975 

- Norway, the outstanding collection formed by the late Earl G. Jacobson of Chicago; 

Robson Lowe, London 21 and 22 October 1975 

- Norge special; Postiljonen, Gøteborg 29. mars 1977 

- Norge Special; Frimerkshuset, Gøteborg 27. maj 1977(?) 

- Norge Special; Postiljonen, Gøteborg 3. november 1977 

- Scandinavia, Featuring the H.V. Farmer collection og Norwegian Posthorn issues; 

Robson Lowe Ltd. Sale No. 4231, London 6 December 1977 

- Classic Norway, Public Auction Sale no. 30; Danam Stamp Company, Cherry Hill NJ 

Oktober 6 1978 

- John H. Webber collection of Postage Stamps of Norway, The; Phillips, London 7. 

March 1979 

- «Classic» collection og Norwegian Postage Stamps, The; Phillips, 5. march 1981 

- Fine European Postage Stamps (bl.a. 4-str. NK1); Phillips, Geneva 18 November 1981 

- Spesialauktion «Norske Helark I»; Kjell Germeten A/S, Oslo 28. november 1981 

- Grand-Prix-Collection Norwegen «Per Fossum»: Ebel-Auktion, Frankfurt am Main 3. 

mars 1984 

- «Speciaal Collectie» Noorwegen; van Dieten, Den Haag 20. september 1984 

- Grand Prix samling Skilling Posthorn «Sigmund Jakobsen»; del 1; F.C. Moldenhauer 

A.S., Oslo 28. mars 1987 

- «Vi King» Norway-collection, formed by Mr. Jared H. Richter, The; Kjell Germeten A.S., 

Oslo 2. may 1987 

- Norway # 1 specialized; Postiljonen AB, Copenhagen 22 October 1987 

- Grand Prix samling Skilling Posthorn «Sigmund Jakobsen»; del 2; F.C. Moldenhauer 

A.S., Oslo 7. november 1987 

- Sonderkatalog Norwegen Nr. 1; Norphila, Kiel 4. Dezember 1987 

- Grand Prix D’Honneur Ex ”Per Fossum”; Postiljonen AB Auction 149, Malmö 5. October 

1990 
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  - «Speciaal Collectie» Noorwegen; van Dieten, Den Haag 20. september 1984 

- Grand Prix samling Skilling Posthorn «Sigmund Jakobsen»; del 1; F.C. Moldenhauer A.S., 

Oslo 28. mars 1987 

- «Vi King» Norway-collection, formed by Mr. Jared H. Richter, The; Kjell Germeten A.S., 

Oslo 2. may 1987 

- Norway # 1 specialized; Postiljonen AB, Copenhagen 22 October 1987 

- Grand Prix samling Skilling Posthorn «Sigmund Jakobsen»; del 2; F.C. Moldenhauer A.S., 

Oslo 7. november 1987 

- Sonderkatalog Norwegen Nr. 1; Norphila, Kiel 4. Dezember 1987 

- Grand Prix D’Honneur Ex ”Per Fossum”; Postiljonen AB Auction 149, Malmö 5. October 

1990 

- Stamps and postal History Norway Konsortium 1; David Feldman, Zurich 5. june 1992 

- Stamps an Postal History Scandinavia including Norway «Konsortium 2»; David Feldman 

SA, Zürich 1-7 November 1992 

- Jørund Kalvehagen Norge 1855-1863; F.C. Moldenhauer, Oslo 13. april 1996 

- Advokat Svend Wiegand Hansen Klassisk Norge; F.C. Moldenhauer AS, Oslo 9. 

November 1996 

- Norwex 97 Auction, The; Postiljonen AB/Oslo Frimerkesenter AS, Oslo 19. april 1997 

- Spesialauksjon 25 XI 00; F.C. Moldenhauer AS, Oslo 25. november 2000 

- Bernt J. Fossum, International Grand Prix Collection Norway, «The Two First Issues, Part 

One»; F.C. Moldenhauer, Oslo 15. november 2003 

- Lise Skaare-Botner «Klassisk Norge»; F.C. Moldenhauer, Oslo 15. november 2003 

- Bernt J. Fossum, International Grand Prix Collection Norway, «The Two First Issues, Part 

Two»; F.C. Moldenhauer, Oslo 13. november 2004 

- Pieter Ahl Collection, «Norwegian Adhesive Covers to Foreign Destinations 1855-1877», 

The; F.C. Moldenhauer, Oslo 17. november 2007 

- Svein Arne Hansen Collection, «Destination Norway 1840-1875», The; F.C. Moldenhauer, 

Oslo 17. november 2007 

- Norway The Legendary «Trondheim» Block Largest Known Multiple of the First Issue; 

David Feldman, Geneve 4. april 2008 

- Ole Helmer Sjo «Norwegian Airmail up to 1945»; F.C. Moldenhauer A.S., Oslo 13. 

november 2009 

- Generalkonsul Jens Olesen, Norge I; 134. Thomas Høiland Frimærkeauksjon, København 

19. maj 2010 

- Generalkonsul Jens Olesen Norge II; Thomas Høiland Frimærkeauktion, København 7. 

oktober 2010 

- Johnny E. Pedersen «Stempler på 4 skilling Oscar»; F.C. Moldenhauer A.S., Oslo 12. 

november 2010 

- Ragnar B. Johannessen «The Ultimate Block Collection Norway 1855-1909»; F.C. 

Moldenhauer A.S., Oslo 13. november 2010 

- Johnny E. Pedersen «Stempler på 4 skilling Oscar»; F.C. Moldenhauer A.S., Oslo 12. 

november 2010 

- «Gute» International Gold and Grand Prix Collection «Norway 1855-1875» Part One; F.C. 

Moldenhauer A.S., Oslo 13. november 2010 
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- Johnny E. Pedersen Gold Medal Collection «Norway 1739-1863; F.C. Moldenhauer, 

Bergen 10. november 2012 (14-2012/149) 

- Petter E. Pedersen Gold Medal Collection «Norway Posthorn in Roman Capitals»; FC 

Moldenhauer/Frimerkehuset, Bergen 8. november 2013 

- «Gute» International Gold and Grand Prix Collection «Norway 1855-1875» Part III The 

Bid Auction; FC Moldenhauer/Frimerkehuset, Bergen 9. november 2013 

- Peer-Christian Ånensens samlinger; Auksjon 87, Kjell Germeten AS, Oslo 2. mai 

     2015 

- Knut Fr. Knutzen Gold Medal Collection «Norwegian Skilling Issues»; Skanfils 

Moldenhauerauksjon, Bergen 14. november 2015 

- ”Norwegian ship mail up to 1875” Highlights from the famous ship mail collection formed 

by Pieter Ahl; Moldenhauer/Skanfil, Bergen 12. november 2016 

- ”The History of the Norwegian Skilling Stamps 1855-1872” Finn Aune International Gold 

Medal Collection; Moldenhauer/Skanfil, Bergen 12. November 2016 

- ”The Norwegian Skilling Issues on Postal Items” Knut J. Buskum International Gold Medal 

Collection; Moldenhauer/Skanfil, Bergen 12. November 2016 

- Norway Shipmail, The Dr. Albert Louis Collection; 215 Corinphila Auktionen AG, Zurich 8 

June 2017 

- F.C. Moldenhauer jr. Stempelsamling 4 skilling Oscar; Frimerkeauksjon nr. 76, Skanfil 

Auksjoner AS, Bergen 11. november 2017 

- F.C. Moldenhauer jr. Skilling Våpen 1863; Skanfil Moldenhauer Auksjon 77, Bergen 10. 

november 2018 

- Finn Aune Utstillingssamling 20 mm-utgaven; Skanfil Moldenhauer Auksjon 77, Bergen 

10. november 2018 

- Jan Ødegaard 3 skilling posthorn; Skanfils Moldenhauerauksjon Auksjon 78, Oslo 9. 

novembet 2019 

- Finn Aune Skravert/uskrevert Posthorn - Jan Ødegaard Brev skravert Posthorn; Skanfils 

Moldenhauerauksjon Auksjon 78, Oslo 9. november 2019 

- Don Enrique Norsk Helpost 1872-1945; Skanfils Moldenhauerauksjon Auksjon 78, Oslo 9. 

november 2019 

 

 

 

   
Her noen få av katalogene: Earl G Jacobsen: «Norway», Robson Lowe 1975; «Per Fossum»: 
Norwegen», EBEL 1984; Svein Arne Hansen: «Destination Norway», Moldenhauer 2007; 
Bernt J. Fossum: On Postal Service», Moldenhauer 2006 (Ikke på listen ennå, men i alle fall 
heretter i biblioteket.  
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KRISTIANIA FILATELIST-KLUB, ANNO 1892 
Klubbens navn fulgte den gang selvsagt byens navn, og den første bokstav var helt siden 
stiftelsen K (C har ikke vært benyttet for vår klubb). I annonsen ovenfor kan du lese mer 
om klubbens aktivitet. Merk at møtene også den gang var på mandager, og av medlems-
tilbudene "Adgang til at forøge sin samling, ligesom man kan omsætte sine Dubletter 
fordelagtig". Tradisjonen videreføres i 2020. Kontingent kr 5 var et ikke ubetydelig 
beløp. Iflg datidens tilbud skulle det rekke til minst 25x av Norge nr 1. 

Annonsen er hentet fra tidsskrift Nordisk Frimærkeblad, utgitt av G. O. Ulleberg, et av 
våre den gang aktive medlemmer. Ullebergs tidsskrift inngikk fra 1894 i det nye Nordisk 
Filatelistisk Tidsskrift. Han startet også bypostene i Arendal og andre sørlandsbyer. Disse 
merker samt annet ble annonsert til salgs i hans butikk i Møllergaden 3. Butikken hadde 
nok også annet utvalg. Ulleberg titulerte seg i all fall gjennom årene som boghandler. Og 
vår forlengst avdøde bibliotekar Ulleberg var av samme slekt. 

                  Tore 
 
G. O. Ulleberg (f 1839) var i årene 1863-68 medlem i Den norske 
Boghandlerforening, som sortimentsbokhandler i Skien. Han er ikke senere 
registrert som aktiv bokhandler. I 1894 brukte han også tittelen «inspektør». 

30 



  
Protokoll fra GENERALFORSAMLING I OSLO FILATELISTKLUBB 
Mandag 14. september 2020 på Schafteløkken. Generalforsamlingen var lagt 

inn i møte nr. 2520 med start ca. kl. 19.05 – avsluttet 19.40. Det var 23 stemmeberet-
tigede til stede ved møtets start. Underveis tilkom en person, slik at totalt var det 24 
stemmeberettigede medlemmer til stede. Dagsorden ble fulgt: 
1. Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen. 

Dirigent – Gunnar Melbøe ble foreslått og valgt. 

Referent – klubbens sekretær Svein H Andersen ble foreslått og valgt. 

Tellekorps – Marit Elind og Erik Olafsen ble foreslått og valgt. 

Underskrivere av protokoll – tellekorpset ble foreslått og valgt. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og sakspapirer var vedlagt INFO nr1/2020 - Enstemmig godkjent. 

3. Styrets årsberetning 

Ble gjennomgått av klubbens leder Tore Berg. Ingen spørsmål eller kommentarer ble stilt. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

4. Årsregnskap for 2019, revisor beretning og Rådets uttalelse 

Kasserer Bjørn Muggerud gikk igjennom årets regnskap og balanse. Igjen ble det gitt 

anledning til spørsmål og kommentarer. Ingen kommentarer.  

Tore Berg leste konklusjonen på revisors beretning.  

Rådets uttalelse ble i sin helhet lest av Gunnar Melbøe – ingen kommentarer eller spørsmål 

fra salen til revisors beretning eller Rådets uttalelse. 

5. Disponering av resultat 2019, samt forslag om overføring. Budsjett for 2020. 

Dette ble gjennomgått av Tore Berg. Budsjettet for 2020 er satt opp med et underskudd på 

345 000,-. Siden vi er så langt inne i året som vi er, ble tallet kommentert fortløpende i 

henhold til regnskapet. 

Det kom ikke inn noen spørsmål eller kommentarer til disponeringen 2019 eller budsjett 2020 

– enstemmig vedtatt. 

6. Valg av: 

a. Leder for 1 år (2020) – Tore Berg var innstilt, og ble enstemmig valgt. 

b. 2 styremedlemmer for 2 år (2020/2021) – Thore Habberstad og Bjørn Eirik Rasmussen 

var innstilt, og ble enstemmig valgt. 

c. 2 varamedlemmer for 1 år (2020) – Liv Norbom og Arne Thune-Larsen var innstilt, og 

begge ble enstemmig valgt. 

d. 2 rådsmedlemmer for 2 år (2020/2021) – Marit Elind og Per Erik Knudsen var innstilt, og 

ble enstemmig valgt. 

e. 2 varamedlemmer til Rådet for 1 år (2020) – Egil Kiserud og Kjell Åge Johansen 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 2021 

Styret foreslo en økning på 50,-, slik Norsk Filatelistforbund har gjort, for hovedmedlemmer. 

Denne blir da 600,-. Uendret for B-medlemmer 200,-.  

Bjørn Muggerud kom med forslag om at kontingenten burde holdes på kr 550,- for 

hovedmedlemmer og ikke økes. Forslaget ble stemt over, men fikk kun 3 stemmer. Styrets 

forslag ble vedtatt med overveldende flertall. 

 Svein H Andersen (referent)    Gunnar Melbøe (dirigent)      Marit Elind      Erik Olafsen 
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