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OFKs utmerkete sekretær ønsker avløsning;
gjerne i løpet av 1. kvartal 2017.
Bor du i Oslo-området og føler at denne jobben kunne være noe
for deg? Ta gjerne en uformell prat med klubbens leder om
arbeidsoppgaver, arbeidstid og godtgjørelse.
Kontakt Arne Thune-Larsen:
e-post: arne1@getmail.no
mobil: 950 42 797

styre og medarbeidere
i OFK iberegnet
redaktørene av INFO
Dette Nyttårs-Telegram som
kommer fra lederens gjemmer,
er brukt ─ men uten noe navn
på hvem som sendte hilsen.
Nå gjenbrukt med kjente
avsendere.
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Påmelding til OFKs julebord 2016
Det tradisjonelle julebordet i OFK avholdes også i år på Scandic
Hotel Oslo City, lørdag 10. desember, for medlemmer med evt.
følge. Hotellet er rett over gaten for Byporten shoppingsenter og
ligger dermed sentralt til for kollektivtransport. Både tog, buss,
trikk og bane stopper rett i nærheten.
Vi får hele restauranten til disposisjon.
Det serveres tradisjonell varm julemat som ribbe, pølse, medisterkaker,
pinnekjøtt og helstekt entrecote.
I tillegg kalde retter som gravet laks, varmrøkt ørret, tre typer sild,
krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler, assorterte skjell, glasert
juleskinke, roastbeef, sylte, lammerull og diverse salater.
Til slutt serveres en stor dessertbuffét. Det er lovet god oppdekning!
Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler. I tillegg blir det tildeling ifm
utnevnelser i klubbens orden «Det gyldne posthorn»
Klubben subsidierer som vanlig og egenandelen blir på kr.300,- pr
person, inklusive ett glass drikke til maten. Ut over dette kan drikke
kjøpes.
Vi møtes kl.19.00 til en aperitiff. Presis kl. 19.30 går vi til bords.

Meld deg på i dag! Send en giro med kr. 300,- pr deltager til
konto 0532.27.40702 Oslo Filatelistklubb
innen 30. november.
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Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK
vinteren 2016-2017
November/desember
21/11
28/11
6/12
10/12

Frimerkeprogrammet 2017. Halvor Fasting orienterer om 2017-utgivelsene.
Juleauksjon.
Siste åpningsdag på biblioteket.

Sesongavslutning og Julebord. Se nærmere opplysninger i dette INFO, side 4.

Januar
17/1
23/1
30/1

Første åpningsdag på biblioteket.
Foredrag v/Knut Arveng. Han gir oss et spennende
innblikk i USAs Presidenter gjennom historien.
Klubbaften/Byttemøte. Ta med byttebøker og mankolister.

Alle USAs presidenter.

Februar
6/2

Auksjonsåret 2016.

Hva skjedde på den internasjonale auksjonsfronten
i 2016. Ørn Grahm tar oss på sin engasjerende måte
gjennom de store høydepunkter.

13/2

Årets vinterauksjon.

Møt frem og skaff deg noe nytt til din samling.

20/2

De Tofargete danske frimerker.
Skule Magnus Bøie fra Nøtterøy gir oss innsikt
og råd på dette interessante felt.

27/2

Klubbaften/Byttemøte

I tillegg en liten auksjon. Ta gjerne med objekter.

Mars
6/3

På jakt etter Carl Normanns tapte arkiv
Ingvar Elgesem forteller om Carl Normanns
postkortproduksjon fram til brannen i Hamar
9.juli 1935.

13/3

Auksjon.

20/3

Årets Generalforsamling. Nærmere i neste nummer av INFO.

27/3

Klubbaften/Byttemøte/liten auksjon

Husk å levere inn auksjonsobjekter i god tid! Vi har
alle objekter liggende i skuffer og skap! La andre få
glede av dem.

Ved alle møter/auksjoner/klubbaftener i Schafteløkken
åpner dørene kl. 1800. Møter eller auksjoner starter kl. 1900.
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SPESIALRULLMERKER. KEISERENS NYE KLÆR?
Av Carl-Erik Skrolsvik
1. Innledning
De såkalte spesialrullmerkene har vært i vinden de senere årene. Dette er
frimerker med NK-numre som kommer fra såkalte spesialruller som blir
laget for å forenkle produksjonen av Postens filatelirelaterte produkter.
Postens frimerketjeneste, PFT, har av og til levert slike merker til
abonnenter, og noen ganger solgt dem over disk. Norsk Filatelistforbund
har for ikke lenge siden kjøpt opp store deler av PFTs restopplag, og har
solgt album med slike merker. Og Norgeskatalogen 2016 lister opp mange
merker fra spesialruller. Både i tilknytning til de enkelte NK-numrene og i
oversikter som fremgår på s. 344-346.
Katalogens priser er ment for salg/bytte mellom samlere, altså
andrehåndsmarkedet hvor i prinsippet hvem som helst kjøper av eller
bytter med hvem som helst. Katalogens prissettinger omfatter også alle
oppførte merker fra spesialruller. Hvorvidt det siste er problematisk eller
ikke, er det som sees nærmere på her.
2. Merker med selvklebende papir
som har selvklebende papir. NK 13481349,Norsk oppfinnsomhet I, kom da
med 100 merker på rullen. Disse
rullemerkene er uten ramme. For å
lette tellingen har hvert femte merke
et påtrykt 3-sifret tall på baksiden av
bakpapiret, stigende fra 005 til 100.
Samtlige senere utgivelser av ruller
med frimerker, er av samme type.

De første merkene som kom med
selvklebende papir, var NK 1316-1317,
julemerkene fra 1997. Disse merkene
kom kun ut i frimerkehefter, FH 100.
Dette var hefter som inngår i serien
med hefter i kredittkortformat, og som
består av 8 merker. Merkene med
selvklebende papir i denne serien, er
utstanset og har såkalte rammer rundt
seg, dvs. at papiret mellom de
utstansede merkene, ikke er fjernet.
F.o.m. FH 140 med NK 1616-1617 som
kom ut 9. juni 2006, kom
frimerkeheftene i såkalt Z-format.
Heftene består nå av 10 merker uten
rammer. Det er denne typen hefter som
fortsatt utgis. Først ett år etter at
julemerkene fra 1999 med sine
selvklebende merker i hefter kom ut,
ble det produsert ruller med frimerker

Også andre typer utgivelser har
kommet med selvklebende papir.
Artikkelen konsentrer seg imidlertid
om hefte- og rullemerker med
selvklebende papir da det er disse som
kommer på spesialruller.
Kun arkmerkene NK 1509-1513 og NK
1601-1603, som har selvklebende
papir, er kommet på spesialruller i
tillegg til hefte- og rullemerkene.
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3. Postens filatelirelaterte
produkter.

4. Bakpapirets rolle og betydning

PFT har i mange år produsert såkalte
filatelirelaterte produkter som FDC-er,
PPP-er, årssett, årbøker osv. I den
anledning har de nok lenge ønsket å
kunne effektivisere produksjonen
gjennom mer maskinell innsats. En slik
mulighet bød seg da man begynte å gi ut
merker med selvklebende papir.

Et frimerke er et frankeringsmiddel.
Meningen er altså at det skal limes på
det objektet man ønsker å sende
med Posten. Selvklebende papir
innebærer at det ikke er nødvendig å
fukte limet på baksiden av frimerket
for at det skal feste seg til f.eks. en
konvolutt. Det er bare å sette
frimerket rett på.

F.o.m. julemerkene fra 1999, NK 13761377, produserte trykkeriet spesialruller
med 5 000 like merker med selvklebende
papir, plassert under hverandre i en lang
loddrett stripe til bruk ved produksjonen
av de filatelirelaterte produktene.
Rullene kan også ha fra to til fire ulike
merker ved siden av hverandre avhengig
av hvor mange merker som kom ut i
samme serie. M.a.o. at en spesialrull kan
inneholde opp til 20 000 merker fordelt
på fire loddrette striper á 5 000 like
merker, alle uten rammer mellom
merkene.

Merker med selvklebende papir må
inntil de f.eks. limes på en konvolutt,
være festet til et bakpapir som er slik
at merkene lett kan tas av.
Bakpapiret fungerer altså som en
form for midlertidig lagringsplass.
Men det at merkene lett kan tas av,
betyr samtidig at et merke kan settes
tilbake på bakpapiret. Om dette er
skjedd eller ikke, er imidlertid ikke
lett å se når merkene kommer uten
rammer i heftet eller på rullen. Det
siste være seg vanlige ruller som
spesialruller.

Også her er det tellenumre på baksiden
av bakpapiret til hvert femte merke. Nå
brukes 4-sifrede tall, og de går fra 0005
til 5000. Disse tellenumrene er imidlertid
sløyfet de senere årene.

Katalogen inneholder ingen
definisjon av postfrisk, et begrep som
står oppført øverst på s. s 7, men på
s. 26 under vokabularet, angis at
postfrisk betyr: ”mint, never hinged”.
Bakpapir nevnes ikke. Det må bety at
et postfriskt merke, må være ubrukt
og uten skader på så vel merkesiden
som på limsiden. Og da må det holde
at merket er festet til noe som det
lett kan løsnes fra, og hvor limet ikke
på noen måte blir skadet i den
forbindelse. Og merket vil også være
like postfriskt om det settes tilbake,
også i en ramme. Det synes m.a.o. å
ikke være noe krav om at et merke

Ikke alle filatelirelaterte produkter fikk
merker fra spesialruller umiddelbart. Det
gikk mange år før disse rullene ble brukt i
årssettene og i årbøkene.
Men samtlige FDC-er f.o.m. julemerkene
fra 1999, er produsert ved hjelp av
spesialruller. Følgelig vil de merkene som
skiller seg ut fra de som blir utgitt på
vanlig måte, fremkomme på FDC-ene, se
pkt. 4.
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som f.eks. kom ut på en vanlig rull, må
være festet til denne rullen eller
rettere dette bakpapiret, for at merket
skal kunne ansees som postfriskt. Det
er frimerket og dets tilstand som er det
vesentlige og avgjørende.
Men med det samme man begynner å
prissette merker fra spesialrullene, får
vi et klart og tydelig fokusskifte.
Bakpapiret får nå plutselig betydning.
Hvis merkene som kommer på
spesialruller, ikke kan skilles fra de
tilsvarende merkene som blir utgitt i
hhv. hefter eller i ruller, er bakpapiret
det eneste som kan brukes som
dokumentasjon på at merket man har
foran seg, kommer fra en spesialrull.
Merket og bakpapiret hører uløselig
sammen når det gjelder merkene fra
spesialrullene .
I katalogen er det kun elleve merker fra
spesialrullene som skiller seg ut fra det
tilsvarende, utgitte NK-nummeret på
en katalogiseringsmessig relevant
måte. Syv av dem er katalogisert som
undernumre med egne attributter. De
fire siste, NK 1811-1814 (Henie og
Egner), burde ha vært det. Her kommer
nemlig merkene fra spesialrullene med
et annet papir enn rullemerkene. De
syv førstnevnte gjelder NK 1430-1432,
Norsk husflid I, NK 1726-1727,
Kulturminneåret 2009, og NK 18351836, Norsk mote. Her er forskjellene
knyttet til hhv. tagging, merkebildet og
luminescens.
Praktisk talt samtlige merker fra
spesialrullene er altså avhengig av
bakpapiret som dokumentasjon på at
de faktisk kommer fra en spesialrull.

NK-nummeret er på sin side nok til å
skille heftemerker fra rullemerker. Det
har sammenheng med at merkene
utgis enten i hefter eller i ruller.

5. Bør merker fra spesialrullene
prissettes? Eventuelt i hvilke
tilfelle?
5.1 Tre akseptable krav?
Hvis frimerkene som kommer på
spesialrull, skiller seg katalogiseringsmessig relevant fra de merkene som
ble lagt ut for salg på vanlig måte, bør
de katalogiseres som vanlige undernumre. Her skal vi se på situasjonen
når merket fra spesialrullen er helt likt
det utgitte NK-nummeret. Spørsmålet
blir derfor: Hvilke krav til dokumentasjon bør settes for at et frimerke skal
kunne kalles spesialrullmerke?
En grunnleggende forutsetning må
være at det er produsert spesialruller
som har hatt det aktuelle NKnummeret på rullen. Hvis merket ikke
har kommet på noen spesialrull,
hjelper det følgelig lite at det nå
fremvises med et bakpapir som bevislig
kommer fra en spesialrull.
Det må også være nødvendig at det
kan dokumenteres at bakpapiret
faktisk kommer fra en spesialrull. Det
betyr for det første at det må kunne
påvises at det aktuelle NK-nummeret
har kommet på en spesialrull med
akkurat dette bakpapiret.
Spesialrullenes bakpapir varierer i farge
og tykkelse fra spesialrull til spesialrull.
At samme NK-nummer har kommet
med forskjellig bakpapir, skal heldigvis
ikke ha skjedd. Bakgrunnen for denne
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variasjonen er at trykkeriet var av den
oppfatning at bakpapiret ikke hadde
noen filatelistisk betydning. Uten avtale
med PFT, begynte de derfor å bruke
forskjellig bakpapir. Slike forskjeller
fremgår særlig av forbundets album
med spesialrullmerker. Her angis
følgende variabler knyttet til bakpapiret: Hvit, tykt hvit, tynt hvitaktig,
gult, gulaktig, tykkere gult, tynt grålig og
tynt gråaktig. Det er samtidig viktig å
huske på at disse albumene omfatter
kun en del av de merkene som er
kommet på spesialruller. Flere farger og
tykkelser kan altså forekomme.
Informasjonen om hvordan bakpapiret
til de spesialrullmerkene som føres opp
i katalogen, faktisk er, er derfor viktig.
Ikke minst slik at samlerne vet hva de
skal se etter. Kanskje er et fargekart
også nødvendig i tilfelle bakpapiret på
den vanlige rullen, er veldig lik
spesialrullens bakpapir. Hvor gulaktig
kan et bakpapir være før det blir gult
f.eks.? En gjennomgang av f.eks.
relevante PPP-er, antas å få frem den
nødvendige informasjonen om
spesialrullenes bakpapir.
Opplysningene om bakpapiret vil også
være relevante for striper og blokker.
Uansett lengde og størrelse. Det er
neppe vanskelig å finne bakpapir av
forskjellig størrelse, tykkelse og farge
beregnet for klistremerker, så
størrelsen på enheten, kan ikke i seg
selv være noe argument. I alle fall ikke
et tilstrekkelig et. Merker fra
spesialruller ligger jo ofte over i pris så
fristelser kan ligge der.
For det andre må det være forskjell på
bakpapiret til f.eks. en vanlig rull og

bakpapiret på spesialrullen med det
tilsvarende NK-nummeret. Er det ingen
forskjell, må merket kalles et vanlig
rullemerke. Dette kravet er lett å
tilfredsstille for heftemerker.
Kravet om at bakpapirene må være
forskjellige, kan få betydning for f.eks.
NK 1755-1758, Norsk populærmusikk II
– Melodi Grand Prix, som kom på vanlig
rull. I katalogen er det også ført opp to
4-striper. Den ene er fra ordinære
ruller, og siden det her er snakk om
liggende merker, kommer nok de ulike
merkene ved siden av hverandre. Den
andre stripen er fra spesialruller, og her
vil også de ulike merkene komme ved
siden av hverandre. Det fremgår ikke
om de to bakpapirene er forskjellige
eller ikke. Da bør vi kanskje i det minste
kunne basere oss i denne artikkelen på
at i dette tilfelle, er bakpapirene like.
Gjør vi det, har vi nå to 4-striper med
vanlige rullemerker. Merkerekkefølgen
er imidlertid forskjellig.
- Litt merksnodig er det rekkefølgen på
stripen fra spesialrullen som følger NKnummerrekkefølgen. Spørsmålet blir
da om denne forskjellen når det gjelder
merkerekkefølgen, er god nok
dokumentasjon på at den ene stripen
faktisk kommer fra en spesialrull. Men
svaret på det må bli nei. Det er nemlig
alt for lett å endre merkerekkefølgen
Og her hvor stripen fra spesialrullen
prises høyere enn stripen fra den
vanlige rullen, kan fristelsen lett bli for
stor. Tilsvarende gjelder NK 1794-1798,
Norsk populærmusikk III – kvinnelige
artister, og NK 1811-1814,
Personjubileer 2012 (Henie og Egner).
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5.2 Et fjerde, og kanskje ødeleggende
krav?
Vi har nå slått fast at det kun er det
bakpapiret som faktisk har vært brukt til
produksjonen av spesialrullene med det
aktuelle NK-nummeret, som godtas. Bør
vi stille samme krav til frimerket som
befinner seg på det aktuelle bakpapiret?
Bør det være et krav at dette er det
originale merket, og ikke et som er satt
på spesialrullbakpapiret i ettertid? Eller
spiller det ingen rolle?
Mange vil kanskje si at så lenge NKnummer og bakpapir stemmer overens,
må det kunne holde. Sannsynligheten
for at noen har byttet et merke fra
spesialrullen med et merke fra et hefte
eller en vanlig rull, oppleves kanskje som
veldig liten. Kanskje noen vil reagere
hvis et merke ikke sitter korrekt på
bakpapiret. Men heller ikke det behøver
å bety at to merker er byttet om.
Kanskje merket bare er midlertidig tatt
av for å sjekke baksiden, noe som av og
til er nødvendig for å kunne avklare
papirtypen. Et eksempel her er NK 1406,
et av julefrimerkene fra 2000, som ble
gitt ut med to forskjellige papirtyper,
Za-P2 og Za-P3, samme dag. For å finne
ut om begge papirtypene kom på
spesialrullene, eventuelt hvilket av dem,
katalogen sier nemlig ikke noe om det,
må merket løsnes slik at merkebaksiden
kan undersøkes. Tilbakesettingen kan da
kunne bli litt unøyaktig.
Andre vil kanskje ha en mer prinsipiell
tilnærming, og mene at siden merke og
bakpapir er en enhet, må begge være
originale. Og det selv om konsekvensen
av det, vil være at man ikke vil ha

noen spesialrullmerker. Bare heftemerker og rullemerker. Dette fordi
det faktisk ikke er mulig å dokumentere at frimerket som sitter på
bakpapiret, har sittet der helt siden
produksjonen av spesialrullen
skjedde. En slik dokumentasjon ville
kreve at merke og bakpapir ble låst
sammen, men da faller jo hele
hensikten med spesialrullene bort.
I den grad spesialrullmerker prises
høyere enn merkene fra hefter og
ruller, vil fristelsen til å gjøre de
nødvendige endringer, være der. Og
slike forfalskninger vil være mer eller
mindre umulig å kunne avdekke.
Et kanskje viktigere argument er at
dersom det ikke kreves at merket har
sittet på siden produksjonstidspunktet, vil det være bakpapiret som
blir det viktige, og ikke lenger
frimerket. M.a.o. at bakpapiret ikke
lenger er en hvilken som helst
oppbevaringsplass for merker med
selvklebende papir, men det som
avgjør om et merke skal kunne kalles
et spesialrullmerke.
Og hvis noen skulle bruke som
argument at man har god oversikt
over enhetene som er på markedet,
må man ikke glemme at dersom noen
finner ut at verdien av 8 enkeltmerker
er høyere enn 8-blokken de tilhører,
vil det nok bli fristende å dele blokken
opp i 8 spesialrullmerker, evt. andre
størrelser.
NK 1406 med sine to samtidige utgivelser av to forskjellige papirtyper, er
nevnt over. En papirtypesamler som
ønsker seg begge papirtypene,

10

samtidig som vedkommende sitter med
en rull med f.eks. Za-P3-papir, samt en
del av en spesialrull som har Za-P2papir, kan kanskje bli fristet til å hente
Za-P2-papiret fra spesialrullen, og så
sette et merke med den papirtypen
vedkommende har, på spesialrullenheten.

Konklusjonen blir for min del, at kun
de merkene som kommer fra
spesialruller, og som blir katalogisert
som undernumre, kan kalles og
prissettes som spesialrullmerker. Blir
de ikke katalogisert, vil de for meg
kun være heftemerker eller
rullemerker uansett bakpapir. Jeg er
følgelig på linje med trykkeriet når
det gjelder synet på bakpapiret og
dets manglende betydning filatelistisk sett. Det er frimerket som må
være i fokus. Ikke bakpapiret.
Omtale av disse spesialrullene hører
selvsagt hjemme i Norgeskatalogen

Tilsvarende gjelder NK 1407.
Et ønske om å ha begge papirtyper kan
også føre til ombytting selv om de to
papirtypene, ikke kom ut samme dag,
men kom senere som opptrykk med
annet papir.
Se f.eks. NK 1433 I og 1434 I.
Spesialrullen vil her alltid ha papiret
som kom med førsteutgaven.

Kilder: Norgeskatalogen 2016 og Postens frimerketjeneste, PFT, med stor takk
til Jorid Rekstad. Innholdets riktighet er imidlertid fullt og helt mitt ansvar.

INFO nr. 4/2015 og nr. 2/2016 inneholdt to artikler av Arne Sv. .
Toklum om Perfins fra Bosnia & Herzegowina 1879-1918. Les gjerne
om igjen! Arne fortalte der hvordan han bygget opp sin samling og at
han arbeidet med en femte ramme til sitt eksponat. Arnes artikler er
senere også brukt i Kjøbenhavns Philatelist Klubs medlemsblad,
Nordisk Filatelistisk Tidsskrift.
Sammen med den danske, nasjonale utstillingen TAK 16, som ble
arrangert av Birkerød Frimærkeklub helgen 5.-6. november, var det
en klubbutstillingsdel. (Slik vi også kjenner det fra Norge, regionalt
nivå.) Arne deltok der, som medlem også i Birkerød, med 5 rammer
under tittelen Perfins on Bosnian Stamps 1879-1918. Det var slett
ikke overraskende at eksponatet oppnådde 78 poeng /Stor Vermeil.
Arne fikk ærespris for beste eksponat innen tradisjonell filateli.
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Frimerkets dag, lørdag 1. okt. 2016

OFK feirer i år sitt 130 års
jubileum. I den anledning
hadde klubbens styre
bestemt at OFK skulle
markere seg i forbindelse
med frimerkets dag. Som
tenkt, så gjort. Ved
henvendelse til St. Olavs
plass postkontor, fikk vi
tilbakemelding om at vi var
hjertelig velkommen. Komite
ble nedsatt, rammer for
dagen ble lagt, salgsobjekter
innkjøpt, plakater trykt og
program ble utarbeidet.
1 oktober kl. 1000 troppet
komiteen opp, rigget lokalet
og var klar til storinnrykk kl.
1100. OFK hadde fått låne et
rom, som lå rett innenfor
postkontorets dører, så alle
kunder den dagen, måtte
passere både plakat og
rommet, før de traff postens
skranke.

Her kunne man få kjøpt dagens frimerkeutgivelser, som var Norges Bank 200 år og
to nye frimerker i serien om Fyrtårn. Skulle man ha disse stemplet, måtte man
komme innom vår stand. Vi hadde nemlig fått låne alle sær-stemplene for dagen,
samt postkontorets vanlig St. Olavs plass datostempel. Dette til tross, vil det være å
ta hardt i, å si at vi ble nedrent av personer eller samlere i sin jakt på de nye
frimerker, våre salgsobjekter eller dagens særstempel.
Selv om det var et strålende vær, start på høstferie og lørdag (sitat fra posten
”lørdag er en dag med få kunder”, sitat slutt) var det en del hyggelig mennesker som
kom innom. Her fikk vi en frimerkeprat med gamle frimerkesamlere og potensielle
nye. De kunne fortelle at de hadde en samling hjemme, eller at de hadde arvet en
samling. Uansett et nytt tilskudd til samlingen ble det, både av de nye frimerkene og
forbundets filatelistiske produkt. Et produkt det kun de klubbene som kun de
klubbene som arrangerte Frimerkets Dag fikk anledning til å selge på Frimerkets Dag.
Mange fra klubben hadde også satt av tid til et besøk og en prat.
For å skape litt blest, og for å ha noe annet enn bare salgsobjekter og gratis nummer
av Info og Norsk Filatelistisk tidsskrift, hadde komiteen fått lånt et par samlinger for
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utstilling. Knut Arveng hadde lånt oss
samlingen ”Oslo med motiv på frimerker”.
Erik Olafsen hadde lånt oss sin
kortsamling ”Svigermor” og Bjørn Eirik
Rasmussen hadde med seg noen sider fra
sin stemplede Norgessamling. Alt med
tanke på å vise litt variasjon av hva man
kan samle, samtidig som disse rammene
var et blikkfang og innbydelse til en
(frimerke)prat!
Oppsummert vil jeg si at det var et meget
fint arrangement. St. Olavs plass
postkontor viste bare velvilje og service,
men det er nok ikke mange personer som
benytter postkontoret på en lørdag.
Innfor neste frimerkets dag bør OFK
vurdere om det er andre steder som
egner seg bedre, og som er et større
blikkfang for potensielle besøkende.
Referent: Svein H Andersen

,
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Over et glimt fra Knuts Arvengs motivsamling fra Oslo. Under vår plakat og
eksempel på brev fra dagen.

Mer om ”B.SEDDEL”-stemplene.
I min miniatyrstempelsamling finnes det
tre brev som har vært utsendt med
pengebrevbud, og følgelig blitt påført
”B.SEDDEL”-stempel. I Info nr.3. 2016,
er det gitt informasjon om to brev påført
”B-SEDDEL”-stempel type2. Disse er
utlevert i 1952 og 1955. Her kommer det
tredje brevet med type 2, forsøkt
utlevert med pengebrevbud nyttårsaften
1958. Da går vel stafetten videre, og det
skulle forundre meg mye om ikke nye
objekter dukker opp. Da er foreløpig
status tre registrerte brev av type 2;
med en bruksperiode fra 22/2-1952 til
31/12-1958.

Stempeldato 31.12.1958.

”B.SEDDEL”-stempel også brukt ved
ombæring av verdibrev.
Under rubrikken ”Verdipost og
omdeling”, skriver Arvid Løhre følgende i
Info nr.3.2012: Postverket opererte med
begrepet verdipost. Verdipost
innbefattet rekommanderte brev, færre
verdibrev og ytterst få adressekort eller
omslag til verdipakker, og senere i
skriften med referanse til instruks for
pengebrevbud fra 1949:
Pengebrevbudene bringer ut og leverer
til adressatene rekommanderte
sendinger og verdibrev med beløp til og
med kr.2000,Stempeldato 21.3.1947.
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Yttermålene på ”B.SEDDEL”- stemplene
brukt på disse to verdibrevene fra
Stavanger i 1947 og 1948 er 52x35mm.
Det er likevel grunn til å tro at det her er
snakk om Type 1. Avvik på 1mm med
referanse til tidligere målinger av en
beskjeden mengde forsendelser, gir ikke
grunnlag for å hevde at et tredje
stempel har vært i bruk.
Sarpsborg 18.9.2016
Øyvind Midtlid.

Stempeldato 12.2.1948.
en anden værdi, nemlig 75 øre, hvorfor der
er absolut behov. Efterat den inden-landske
pakkeporto er nedsat til 75 øre for en 5 kg.
Pakke, er antallet av saa-danne pakker, der
sendes med posten steget overordentlig, og
det vokser fremdeles jevnt. Vi tror, vi gjør
os til tolk baade for trafikanter og postfol,
naar vi henstiller til rette vedkommende at
opta spørsmaalet til behandling. Sam-tidig
vil vi henlede opmerksomheten paa 25
øresmerket, der vel uden skade kunne
sløifes."

Nye frimerker
Nordisk filatelistisk Tidsskrift var lenge
også norsk filatelis hovedorgan. 29.nov.
1910 sto flg. i bladet:
"Hr. frimerkeforvalter Sørlie har underrettet os om, at der ikke skal trykkes flere
35 øres merker, da forbruket av denne
verdi i de senere aar er avtat sterkt.
Poststyrelsens beholdning av disse merker
er opbrugt.
Denne meddelelse gir os anledning til
paany at bringe paa bane spørsmaalet om
det ikke skulde findes paakrævet at utgi et
8 øres-merke? Naar 35 øres-mærket
forsvinder, vil et værdibrev til Sverige eller
danmark, som koster 38 eller 48 øre, kræve
en sammenstilling av 3 resp. 4 mærker, det
samme vil være tilfælde med værdipakker
til de samme land, det koster 38 øre. Naar
vi nu be-handler spørsmaalet om
paakrævede nye værdier, vi ogsaa nævne

NFT ble lest også av postfolk og i
"Posthornet" som gjenga innlegget,
kom en kommentar om at den billigste
og mest lønnsomme løsningen var
overtrykk på restbeholdninger av 24og 2-skillings-merker:
"Der vilde til filatelister utenlands bli solgt
ubrukt for tusenvis av kroner, Vi kan tale litt
av erfaring om saadant salg."
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Begrepsforvirring eller bare
tilbake til "gamle dager" ─
for en kort stakket stund?

Ikke ny i år, men fortsatt viktig å ha og gi !
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Til venstre utsnitt fra en snart
foreldet trykksak fra Posten.
Jeg klager ikke over prisene eller
takstene som er nevnt der, i alle
fall ikke her og nå. Men jeg liker
ikke navnet på denne trykksaken.
Selv om det faktisk er språklig
korrekt.
"Priser på porto". Ja, dette ville
kanskje vært riktigere noen
hundreår tilbake, "Priser for
ombæring/forsendelser".
Men med porto forstår vi i dag
mest en avgift og "Priser på
avgift" virker for meg som dårlig
språk. Like galt er det ikke på
Postens hjemmeside..
Trykksaken er faktisk en god
"gammeldags" prisliste, (avgifts-)
fortegnelse over hva prisene er
for en del av de forskjellige
tjenester Posten ønsker å selge
oss. Og det inkluderer jo i høy
grad forsendelser. Og svært ofte
er det en ombæring med i bildet.
Jeg tror at vi skal være glad for
at Posten fortsatt trykker slike
prislister. Men hvor lenge det vil
være slike å finne i vår nærmeste
Post-i-butikk, er noe annet..
NSB, Ruter og andre sentrale
aktører innen kommunikasjon
trykker ikke lenger rutetabeller.
De henviser til oppslag og, også
for priser, til sine hjemmesider
på nettet. Posten gir oss, selv i
dataalderen, et trykt alternativ.

Dykk i arkivet – Forsvunnet postpakke 1764
Presentert av

Oddbjørn Salte

Kilde: Riksarkivet/Statholderarkivet

Mandrup F. Alstrup var postmester i Trondheim 1749-77.
Jens Schanche hadde midlertidig bestyrt det ledige
postmesterembedet i Trondheim etter at den tidligere
postmester Peder J. Møenboe ble avskjediget i 1748.

Jacob Benzon (1688-1775)

Det spesielle med den følgende tekst som jeg fant i det
skannede Stattholderarkivet, er at det faktisk tok to og et
halvt år fra pakken med dokumenter ble sendt fra
Trondheim til Christiania til den ble offentlig etterlyst.
Hva supplikken inneholdt sies det ikke noe om, men det
er jo en alvorlig sak når en ansøkning/anmodning til det
offentlige forsvinner.

”Forinden ieg efter Deres Kongel Majts: allernaadigste Befaling, over hoshæftede
Ansögning har kundet afsende min allerunderdanigste Erklæring, har ieg holdt
fornöden at reqvirere Underrettning fra Raadmand og Postmester Alstrup i
Tronhiem, om Supplicantens Documenter, efter den ved Memorialen fölgende
Attest, vare hannem til afsendelse med Posten Leverede. Hvorpaa mig med sidste
Post er indlöben hans Svar af Indhold, at det Nordlandske Postbud for nogle Aar
siden havde Leveret ham en Paqve til mig Addresseret og tillige derfor anbudet
Porto; Hvilken Paqve hand foregiver at have afsendt med Posten til Christiania d:
16de Junii 1764, Men da ingen saadan Paqve er mig indhændiget, har ieg hos Post
Controlleur Schanche Ladet fornemme om Bemelte Paqve paa Cartet fra
Tronhiem af 16de Junii 1764 fandtes anfört. Da som Hand Beretter, at 1764 Aars
Carter allereede til General Post Amtet skal være indsendt, og derhos har Lovet at
forlange det paa beraabte Cart igien udlaanet, har ieg ei derefter vildet opholde
denne Sag; Men herved allerunderdanigst maa melde, at da Supplicantens
andragende Befindes rigtig, veedste ieg allerunderdanigst intet imod den ansögte
allernaadigste Opreisning at erindre.
Forblivende

J. Benzon (sign)

31te Januarii 1767”
Jacob Benzon var Visestattholder i Norge 1750-70 og Stiftamtmann i Akershus 175063. Han hadde tidligere vært Stiftamtmann i Trondheim 1726-35 og Stiftamtmann i
Akershus 1735-37. Han var i perioden 1737-50 i Danmark, bl. a. som Stiftamtmann i
Århus og Overpræsident i København. Han var "Virkelig" Stattholder i Norge 177071. Benzon ble avsatt under Struensees forvaltning. Benzon var en dyktig administrator og ryddig embetsmann. Han var godt kjent med norske forhold, og sørget for
flere sosiale reformer.
(Kilde: Norsk Biografisk leksikon)
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Referat fra møte nr. 2461
Leder åpnet møte på Schafteløkken 12. 9.
2016 kl. 1900. Tilstede: 31 medlemmer og 1
gjest. Tre søknader om medlemskap
Arne T-L orienterte om at klubben skal arrangere Frimerkets Dag 1. oktober på St. Olavs
plass postkontor. Klubben markerer samtidig
sitt 130 års jubileum samme sted.
Klubben har mottatt henvendelse fra en samler i Belgia om bytting av frimerker, interesserte kan henvende seg til Arne. Arne
etterlyste temaer til klubbaften. Bjørn Eirik
orienterte om OFK’ s tur til Sindelfingen
Quiz og lynauksjon.
Kveldens hovedpost: Bjørn Muggerud:

Blant publikumsattraksjonene var Court of
Honor, med 130 rammer hvor det bl.a. ble
vist sjeldenheter fra USA og Storbritannia og
ett Curtiss JN-4H, et fly av samme type som
på Inverted Jenny.

“World Stamp Show New York 2016”
Bjørn fortalte fra
sitt besøk på
«World Stamp
Show”, en stor
frimerkeutstilling
som er blitt
arrangert på ulike
steder i USA,
alltid med 10 års
mellomrom.
Unntaket var i
1997. Utstillingen
ble utsatt ett år
p. g. a.150
årsjubileet for
det første
amerikanske
frimerket.
Utstillingen var enorm, den besto av 4600
helt nye rammer med 706 eksponater, på
27300 kvadratmeter. Den hadde et meget
stort budsjett, med mange sponsorer, og
store donasjoner fra privatpersoner, 150
handlere og drøyt 50 postadministrasjoner.
Mange frivillige arbeidet på utstillingen, bl.
a. vårt klubbmedlem Lars Eirik Nilsen Det var
11 norske utstillere som deltok på
utstillingen.
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Sammen med sitt fotograferende reisefølge var Bjørn
også på en sightseeingtur for
frimerkesamlere i byen. De
besøkte bl.a. Collectors Club, i
New York City.

På Grand Central Station fant de en meget spesiell postkasse, ikke alle erstatter de gamle ærverdige postkassene
med nye.

Grand Central Station Post Office har fortsatt postboks
nr. 252, postboksnummeret som fungerte som
dekkadresse under krigen, for post fra Norge til Canada.

Om 10 år er det en ny utstilling, i Boston,
Vinner av quizen med 7 rette var Arne Thune-Larsen, men han diskvalifiserte seg selv og
premien gikk til Bjørn Eirik Rasmussen.

Referent Marit Elind.
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Referat fra møte 2463

26. september 2016.

Tilstede: 35 medlemmer og 2 gjester. Møtet ble åpnet ved at klubbens leder ønsket
velkommen og ga litt info. 3 nye medlemmer ble tatt opp og en ny anmeldelse ble
lest opp. Han ga videre litt informasjon fra NFF, blant annet om høstens to
utstillinger i Vardø og Drammen. Årsmøte i 2017 blir i Fredrikstad 16-18 juni og det
vil samtidig være en regional utstilling.
Dagens quiz ble vunnet av Finn Bjørke 4p. Miniauksjon ble avholdt som vanlig.
Kveldens foredrag ble holdt av Arvid Løhre og tittelen var: Norske poststempler.
Han startet med å vise
legionen med stempel
fra Skudeneshavn, og
spørsmålet om dette
var et merke med et
ekte eller et falskt
stempel! Ved å gå til
kildene, kan man
faktisk fastslå at det
var mulighet for at
dette frimerket kunne
vært stemplet i
Skudeneshavn denne
dagen.
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Deretter ble vi fortalt hvorfor man
stemplet brevene dagen for avgang,
og ikke den dagen de ble innlevert.
Det som var viktig å forstå, var at
stemplet i denne tiden, ikke var til for
annullering av frimerket, men for å
angi hvilken dag brevet gikk videre fra
innleveringssted. Så ble vi ledet gjennom Otto Maalstad, Bjørn E. Bunæs
og nå Øivind R Karlsen sitt arbeid med
å katalogisere og kodifisere de enkelte
stempler.
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Her fikk vi høre om
en-, to-, tre- og
fireringsstempler.
Om schweitserstempler, nyere
enrinsgstempler og
nummeratørstempl
er. Vi fikk kunnskap
om Maalstad sin
oppbygning av
kodifisering og om
etterbruken av
treringsstemplene
etter 1883. Løhre
fortalt også om
DigitaltMuseum
(www.digitaltmuse
um.no),

Deler av to etterfølgende fortellende bilder fra foredraget.
Redaktøren
kan vise bare
noen få glimt
fra Arvids 184
instruktive
bilder med
"variasjoner".
Moralen er at
vi alle bør gå
på ethvert
møte med ham
som foredragsholder !

hvor man kunne
finne de stempelkortene, som
postmuseet har
i sin besittelse.
En kilde til hjelp for
hjemstedssamlere.
Ved å bruke ordet
«stempelkatalog» i
søkefeltet, vil man
få opp 216 sider
med forskjellige
norske
poststempler.
Oppsummert vil jeg
si at dette var et
meget bra og interessant foredrag om
norske poststempler, som vi
alle vil ha nytte av.
Referent:
Svein H. Andersen
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‘

Verktøyet posten brukte.
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Referat fra møte 2463
Leder åpnet møte på Schafteløkken mandag
10.oktober 2016 kl. 1900. Tilstede: 30
medlemmer og 1 gjest. 1 opptagelse.
Quiz og lynaksjon.
Kveldens hovedpost: Knut Arveng:

Havaripost. Noen flyulykker og
eksempler på berget post fra disse.
Havaripost er post fra flyhavari, skipsforlis,
togulykker, postbiler, ran m.m.
På engelsk omtalt som «Interrupted mail»,
det er to kategorier: Uskadet, men forsinket
p.g.a. en av de nevnte årsaker og sterkt
skadet post, men med lesbar mottaker. Slik
post fremsendes med forklarende stempel
eller påklistrede lapper om årsaken til
forsinkelsen.
Det er mye post som hører til Havaripost.
Knut Arveng tok for seg flyhavarier med post
som hadde med Norge å gjøre.
Han startet med å nevne ballongen som ble
sendt fra Paris under tyskernes beleiring av
byen i den fransk-tyske krig. Det ble brukt
ballong for å kommunisere med omverdenen.
En av disse ballongene «La Ville d ´Orléans»
lettet 24. november 1870, kom ut av kurs,
drev over Nordsjøen. På Lifjell i Telemark
hoppet mannskapet på to ut, og ballongen
drev videre og landet i Krødsherad, hvor
posten ble reddet. Ballongkurven henger i
dag på Teknisk museum.
Han nevnte videre Thor Solbergs havari i 1932
der han forsøkte å krysse Atlanterhavet fra
USA til Norge som første flyver. Han måtte
nødlande på New Foundland, og havnet i
sjøen. Flyverne og noe av posten ble reddet.
Så gikk han gjennom flyulykkene, norske og
utenlandske som hadde med post relatert til
Norge, frem til 2016. Han viste post som var
reddet og videresendt med forklaring fra
Posten om hvorfor den var forsinket, slik post
er et stort og interessant samlerområde for
mange.
I januar 2016 forsvant et postfly med 4,5 tonn
post.
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Det hadde tatt av fra Oslo på nattflyving
nordover mot Tromsø og Svalbard. All
kontakt med flyet forsvant, det hadde
havarert på svensk område Jokkmokkfjellene. Posten som senere ble funnet var i
en slik forfatning at den ikke kunne videresendes og den innsamlede posten ble
destruert.
Quizvinner Øyvind Refsnes 4 riktige.

Referent Marit Elind

Knuts kåseri og bilder utgjør en stor
artikkel, derfor vises bare få bilder nå..

Kveldens foredragsholder var Dag
Henriksbø fra Farsund Filatelist Forening,
som hadde reist 6 timer med tog for å
komme og fortelle oss om sitt spesielle felt
innen filatelien. Foredraget hadde tittelen
"Norske" poststeder i USA, et tema han
kunne mye om. Han har skrevet om dette
både i NFT og for Norvegiana brevklubb, og
førte oss med sitt lysbildeforedrag inn i en
verden som var ukjent for de fleste av oss.
Han fortalte kort om historikken bak
nordmenns utvandring til Amerika,
illustrert med kart og statistikk.
Vi fikk vite at av ca. 191 000 poststeder i
USA, har det vært minst 570 med norske
eller norskklingende navn. Steder (og
postkontorer) ble satt navn på etter hvert
som stedene ble befolket av innvandrere,
og det var naturlig at steder med stor andel
nordmenn fikk norske navn. Dette kunne
være stedsnavn knyttet til hvor de kom fra,
kjente norske personer eller norske familienavn.

Referat fra møte nr. 2464
I leders fravær ble møtet på Schafteløkken
åpnet klokken 19.00 mandag 24. oktober
2016, og ledet av nestleder Marit.
Frammøtet var noe mindre enn det pleier å
være – noe som muligens skyldtes at en del
medlemmer allerede hadde startet på turen
til Tyskland i foreningens regi. I alle fall
hadde 23 medlemmer og 2 gjester
(foredragsholderen og hans sønn) skrevet
seg inn i protokollen da kveldens program
startet.
Det var ingen anmeldelser eller opptagelser,
så Quizmaster Tryggve var først ute. Som
vanlig med en spørrekonkurranse som var
sånn passe vanskelig (for ikke å si umulig) å
svare på. Etter ham fulgte miniauksjonen
ledet av Bjørn Eirik, og denne kvelden var
det virkelig mini – kun fem objekter var lagt
fram for salg, og ikke det engang medførte
at alle ble solgt.
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Kart over Amerika 1865, da den norske
masseinnvandringen tok til.
Organisert utvandring fra Norge til Amerika i
perioden 1825 til 1925 talte ca. 800 000
mennesker. Grunnene til at så mange reiste
fra hjemlandet var flere. Det kunne være for
å komme bort fra strenge religiøse samfunn
og finne en slags religionsfrihet. Det kunne
være flukt fra klasseskille og undertrykkelse,
problemer med å finne arbeide i områder
med stor befolkningstilvekst og ren
eventyrlyst.
Henriksbø viste oss et imponerende antall
objekter stemplet med norske navn som
Norway, Oslo og andre steder, samt en
rekke familienavn på postmestere som
hadde fått postkontoret oppkalt etter seg.
Og han kunne fortelle historien bak disse
navnene i de fleste tilfeller. Dette ble en
time i historie, geografi og slektsgransking
på en gang – og veldig interessant.
På spørsmål om hvordan han skaffet seg
disse samlerobjektene og hva det kostet,
fikk vi vite at han fant brev på auksjoner i
USA, på EBay, norske auksjoner og hos
andre samlere.

Prisene kunne variere sterkt fra noen få
dollar opp til flere hundre. Antall spørsmål
publikum retter til foredragsholder under
og etter et foredrag er alltid en god
målestokk over hvor vellykket det har vært.
I dette tilfelle kunne herr Henriksbø ta
toget 6 timer hjem igjen i trygg forvissning
om at hans opptreden i OFK var en suksess,
etter antall spørrelystne i salen å dømme.
Som kveldens Quiz-vinner ble redaktøren
av dette bladet, Per Erik Knudsen, trukket
ut som en av to med 6 rette. Møtet ble
avsluttet klokken 20.30.

Referent Knut Arveng
Vi har alle lest en rekke artikler skrevet av
Dag Henriksbø i NFT. INFO har fått lov til å
bruke en artikkel som viser et brev som
ikke har vært vist i NFT. Noen av oss har
lest artikkelen i Filatelistisk Årbok. Men:
Den viser både dybde og bredde i Dags
engasjement og passer godt til å runde av
årets siste utgave av INFO; på side 27-31.
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Dag Henriksbø: Emigranten fra Farsund som fikk oppkalt

3 poststeder i Amerika etter seg.
Noen dager etter et møte i Farsund Filatelistforening høsten 2009, der jeg
holdt et kåseri om ”norske” poststeder i Nord-Amerika, mottok jeg fra et av
medlemmene tips om et poststed i Arizona med tilknytning til Farsund. Det
oppgitte poststedet Reymert post office, var for meg ukjent. Men etter en
tids søking etter ytterligere opplysninger – og selvsagt et objekt avstemplet
dette poststedet, fikk jeg napp hos en av ”mine” handlere i USA. En av hans
kollegaer i Arizona skulle selge en stor samling Arizona posthistorie, som
inneholdt et brev avstemplet Reymert. Etter kontaktformidling og ”prisforhandlinger” ble objektet inkludert i min samling. The Arizona Territorial
Postmark Catalog forteller at det kun er to kjente forsendelser fra Reymert
post office. Det andre eksemplaret, avstemplet 1893, er visstnok i katalogutgiverens eie.

Reymert er en av de eldste sørlandsslektene og kan føres tilbake til 1600tallet. Farsund-grenen har sitt opphav i Christen Reymert (1782-1868). Han
hadde vært skipsreder og kjøpmann i Leith, Skottland og ble senere toller i
Farsund. Reymert’s kone het Jeanette Sinclair Denoon, født i Skottland.
Sønnen James Denoon Reymert ble født 24. oktober 1821 i Farsund.
Femten år gammel forlot James hjemmet for å ta handelsutdannelse i
Christiania. To år senere dro han til Edinburgh, hvor han i 4 år arbeidet i
handelshuset til John Mitchell and Company i Leith. Ved siden av studerte
han juss og litteratur.
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En dag leste James en glødende beretning om Amerika og Vesten. Dette gav
støtet til at han i 1842, 21 år gammel, reiste til Amerika. Etter 70 dager med
dårlig vær i en kombinasjon av fattigdom, sykdom og hungersnød blant
utvandrerne, ankom The Lady of the Lake og Reymert New York. Det sies at
han gav bort nesten alle pengene sine for å hjelpe fattige medutvandrere. I
tillegg ble han frastjålet mesteparten av bagasjen av ”tillitsfulle fremmede".
Han møtte imidlertid en vennlig eldre skotsk dame som tilbød han husrom i
en kjeller. På Mercantile Library of New York møtte Reymert en skandinavisk bibliotekar som rådet han til å dra vestover. Reymert solgte sine beste
klær for billetter med dampbåt oppover Hudsonelva til Albany og videre
med pram på Eriekanalen til Buffalo. Derfra ble han, med arbeid som motytelse, med dampskipet Bunker Hill til Chicago. Fra Chicago dro han videre
til Milwaukee og vandret siste etappe til det norske settlementet i
Muskego, Wisconsin.
Hans første jobb var på en farm for 6 dollar i måneden. Senere var han en
tid skolelærer og begynte så å praktisere som advokat. I 1844 giftet han seg
med Anna Caspara Hansen, som nylig hadde utvandret fra Norge.
Reymerts naturlige evner, utdannelse og engelskkunnskaper gjorde han
raskt til et av de mest innflytelsesrike medlemmene i det norske settlementet i Muskego. Han var en dem som gikk i spissen og med friskt initiativ
tok opp nye saker og igangsatte tiltak.
I Midtvesten, hvor bosetningene var spredt i pionertiden, var det mange
andre nasjonaliteter som levde side ved side med nordmennene. Alle
hadde skikker og kulturer som på den tiden var fremmede. Det var naturlig
at nordmenn i disse spredte bosetningene søkte å beholde nasjonalt samhold. Jakten på slike bånd gav støtet til at
James D. Reymert, Even Heg og Søren
Bache i 1847 startet den første norskspråklige avisen i Amerika. Den fikk navnet Nordlyset, med Reymert som redaktør. Avisen ble i 1850 solgt til Knud Langeland og Ole. J. Hatlestad og endret navnet
til Demokraten.
James Denoon Reymert.
Tegningen skal ha vært trykket
i Phrenological Journal and Life
Illustrated i februar 1872.
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Nordlyset brakte Reymert inn i offentligheten. Han fikk en rekke politiske
verv og offentlige stillinger. Blant annet var han fra 1847 medlem av den
grunnlovgivende forsamling som organiserte Wisconsin som stat og han ble
som demokratisk kandidat valgt inn i staten Wisconsins lovgivende forsamling. Han var den første nordmannen som oppnådde en slik ære.
Reymert anskaffet seg også en farm på 3500 dekar. I 1852 hadde han 2000
sauer, 20 hester og 100 kyr.
Ca. 1850 grunnla James Denoon Reymert landsbyen Denoon, med navn til
ære for sin skotske mor, på bredden av Silver Lake, som endret navn til
Lake Denoon. Landsbyen lå på grensen mellom Racine County og Waukesha County i Wisconsin. Den vokste raskt og omfattet blant annet sagbruk,
møller, hotell, garveri, butikk, trykkeri og smie.
Denoon fikk også opprettet postkontor; Denoon Post Office 01.01.1851.
Kontoret var da lokalisert i Waukesha County.
Mens Denoon var i en rask og blomstrende utvikling, brakte nye innvandrere i 1852 med seg en koleraepidemi til området. Det fortelles at James
utførte en heroisk innsats for å redde menneskeliv, men etter en dramatisk
uke var tallet på døde hele 110. Denne hendelsen samt frykten for nye
anslag, førte til at mange flyttet fra området.
I 1853 ble postkontoret flyttet til nye lokaler med beliggenhet i Racine
County. I 1892 ble postkontoret igjen lokalisert i Waukesha County.
Denoon Post Office ble endelig nedlagt i 1903, trolig på grunn av innføringen av de nye landpostbudtjenestene. Den positive utviklingen hadde for
lengst stoppet opp og byen ble etter hvert forlatt. Landsbyen Denoon i
Waukesha County hadde i 1908 28 innbyggere og fikk post med landpostbud fra Muskego. Området er i dag en offentlig park og utfartssted for
rekreasjon og aktiviteter.
I 1861 flyttet Reymert til New York City. Hans yrkesmessige suksess hadde
flere ganger ført han dit og hans karriere var blitt lagt merke til. Reymert
åpnet advokatpraksis og hadde en rekke større saker, blant annet noen
med relasjoner til borgerkrigen. Han etablerte også Hercules Mutual Life
Assurance Society.
Reymerts helse begynte etter hvert å svikte og behovet for tørt klima tok
ham i 1873 til Peru, der han bodde en kort stund. Da helsetilstanden var
blitt bedre, reiste han til Chile. Der kjøpte han en stor og veldrevet eiendom
på ca. 10 000 mål nær Mulchen.
I 1876 mottok Reymert et brev fra sin nevø advokat August Reymert som
fortalte at familien i New York hadde kommet i økonomiske vanskeligheter.
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Reymert returnerte umiddelbart til USA for å bidra til å bygge opp familieformuen igjen. På grunn av vekslingskursen fikk han svært lite for eiendommen i Chile.

Kart som viser
gruvebyen Reymert,
Arizona

Reymert gjenopptok sin advokatpraksis etter ankomsten til USA. Av den
kjente advokaten og politikeren, Coles Bashford, ble han tipset om mulighetene for rask fortjeneste ved gruvedrift i Arizona. Dette førte til at
Reymert flyttet til Pinal County, Arizona der han i 1883 kjøpte noen
sølvgruver, etablerte selskapet Reymert Silver Mines og dannet gruvesamfunnet Reymert. Det arbeidet rundt 75 mann i gruvene. I en rapport til
aksjonærene datert 14. mars 1891, var Reymert en blomstrende gruveby
med blant annet butikker, stall, smie, pensjonater og Wells, Fargo & Co
Express Station.
Den 6. juni 1890 ble det opprettet postkontor, under navnet Reymert
post office med Mrs. Elisa Reymert som postmester. Postkontoret ble
nedlagt 27. mai 1898. I 1895 U.S. Atlas fortelles det at det sorterte 254
innbyggere under postkontoret.
Bare drøye 3 kilometer unna gruvebyen Reymert anla han omtrent
samtidig, enda en gruveby med navnet Denoon. Den skulle være en såkalt
«mølle-by» for Reymert. Men mangel på malm gjorde at dette stedet fikk
kort levetid, selv om det på det meste bodde 150 personer her. DeNoon
post office ble opprettet 9.mars 1890, men ble nedlagt allerede 1. april
1891.
James D. Reymert bodde i den større nærliggende byen Pinal City. I tillegg
til gruvedriften utgav han i siste del av 1880-tallet avisen Pinal Drill
Newspaper.
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Samtidig drev han sin advokatpraksis. Hans sønn, James Denoon Reymert
Jr., bodde også i Pinal City og var agent for Fireman's Fund Insurance.

Reymert Arizona - ruiner

Gruvene ble senere utleid til andre selskaper. Driften opphørte i 1950 og
byene ble fraflyttet. Ved slutten av 1970-tallet ble de ryddet og planert.
Protokoller viser at det skal ha blitt utvunnet sølv fra gruvene for
$700 000. I dag gjenstår kun noen fundamenter og rester av kvern og
smelteverk.
James Denoon Reymert flyttet senere til California, hvor han døde 25.
mars 1896 i Alhambra, California, 75 år gammel.

INFO er "et lite hjørne" av fordelene ved å være medlem i OFK.
Vi som redigerer bladet vil gjerne ha jevn tilgang på stoff som kan
glede andre medlemmer enn oss selv. Så vi oppfordrer alle til å
skrive for å gjøre INFO bedre. Hvis du skulle ha idéer men ikke tid
eller lyst, i verste fall tror at du ikke evner å skrive, ta kontakt med
en av redaktørene likevel. Vi hjelper gjerne til! Inntil videre skiftes vi
på og har ansvar for annenhver utgave. Dette gjør bladet litt annerledes fra nummer til nummer. Stoff fra medlemmer er altså helt
ubetinget velkommen til bladet.
Knut Arveng
Per Erik Knudsen
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Velkommen til våre
frimerkebutikker i Oslo
I Frimerketjenestens butikk i
Persveien 34/36 tilbyr vi det
meste av det du trenger til din
frimerkesamling:
• Nye norske frimerker og
samleprodukter
• Eldre norske frimerker
• Utenlandske frimerker
• Samlerutstyr og rekvisita
Åpningstid
Mandag - fredag: 08.00 – 15.30
Egen kundeparkering

Kontakt
E-post:
Tlf:

frimerketjenesten@posten.no
23 14 78 70

Nettbutikk: posten.no/frimerkebutikken

St. Olavs plass postkontor er vårt
utsalg i Oslo sentrum. Her finner du et
godt utvalg i nye norske frimerker og
samleprodukter, samt et begrenset
utvalg i samlerutstyr.
Besøksadresse:
Universitetsgata 2,
inngang fra Munchs gate
Åpningstid:
Mandag – fredag: 07.30 – 18.00
Lørdag:
10.00 – 15.00

