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Dette skrev forfatteren av artikkelen
på sidene 5 - 9:
.....et av de tidlige merker fra Bosnia
med den relativt vanlige perfin SRP
(fa. Schmarda, Rotter & Perschitz, et
handels- og transportfirma i
Sarajevo), men i tillegg med en
håndannullering (Handschriftliche
Entwertung)....... den eneste
kombinasjon jeg har sett i løpet av
min bosniske perfin-samleperiode på
nå over 20 år, og lykkeligvis, i min
egen samling!

I dette nummer bl.a.
Et rimelig «smalt» samleområde –

Bosnia & Herzegowina 1879-1918
Om overgangen av frimerketrykkingen fra
Chr. H. Knudsen til Emil Moestue A/S
Dykk i arkivet:
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Har du ikke kjøpt NK 2016
ennå, er den den perfekte
julegaven til deg selv.
Husk at det er medlemspris !
2

Noen ord fra formannen:

Noen linjer fra redaktøren:

Styret har bare mottatt positive tilbakemeldinger på det
første nummeret til vår nye redaktørduo. En liten sniktitt
på dette nummeret tyder på at det positive inntrykket vil
holde seg. Det er nå oss leseres ansvar for at denne
kvaliteten skal holde seg ved å bidra med stoff og følge
oppfordringene fra redaktørene om bidrag. Dermed kan vi
kanskje håpe på at denne midlertidige løsningen blir av en
litt lengre varighet.

Dette nummeret er mitt første
bidrag til en dugnad som alle
medlemmer av alle foreninger bør
delta i. Gjøre noe mer og annet
enn bare betale kontingent og nyte
godt av hva andre gjør.

Med mørke høstkvelder er det også høysesong for
samlervirksomheten og vi håper som vanlig på god
deltakelse. Spesielt kan nevnes de særskilte
klubbaftener/byttemøter. Vi har lagt opp til korte
demonstrasjoner av PC og internett som hjelpemiddel
både for informasjonsinnhenting, kjøp og salg samt tips
for montering. Dette vil vi fortsette med til våren, men vil
veldig gjerne ha innspill om fordypningsemner.
Videre fortsetter vi med å tynne ut fra bibliotekets
dublettlager og det er gode muligheter til å få med seg
billig kvalitetslitteratur og ikke minst gratis lesestoff i form
av tidsskrifter. Pga. begrenset lagringsplass på
Schafteløkken er påfyll av ny litteratur avhengig av
tømming av det som allerede er der, så oppfordringen om
å forsyne seg er herved gitt.
I dette bladet finner du og påmeldingsinfo om årets
julemiddag 12. desember som blir avholdt på tradisjonelt
vis, og vi håper at like mange som vanlig finner veien hit.
Vedlagt bladet er også innbetalingsblanketten for
kontingenten og vi oppfordrer alle til å betale innen
fristen 15/12 for at vi skal slippe den ressurskrevende
ekstrajobben med å sende purringer.
Ny Norgeskatalog kom omsider i slutten av september og
så langt ser det ut som mottakelsen har vært god og vi
oppfordrer igjen alle medlemmer til å være
salgsrepresentanter og overtale samlervenner til å kjøpe
årets utgave.
Katalogkomiteen har og bebudet at dette
medlemsorganet skal benyttes for å diskutere og om
mulig oppklare uklarheter rundt katalogen. Det er
allerede kommet innspill fra brukere som komiteen vil
komme tilbake til. Komiteen er ikke eksperter på alt og en
del oppklaringer kan kreve uforholdsmessig mye energi og
medlemmer som sitter med kunnskaper oppfordres på
det sterkeste til å bidra med oppklaring av spørsmål som
dukker opp i form av innlegg til bladet

Bjørn Muggerud
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En redaktør er ikke den som
"skriver bladet" men den som
sørger for at det blir et blad av det
stoff som står til rådighet. Dette
stoffet kommer delvis fra styret.
Matnyttig foreningsstoff!
Personlig setter jeg stor pris på
referater fra møter jeg ikke har tatt
del i, men hvor informasjonen er
inspirerende og viktig. I bladet kan
den suppleres med eksempler fra
foredragenes lysbilder. Kan du ikke
komme på møter, kan du likevel få
noe glede av møtene via INFO.
I forrige nummer brakte Knut
Arveng noen egne artikler. I denne
utgaven bringer jeg egne eksempel
på den type stoff alle medlemmer
kan bidra med, omtale av objekter
vi har eller har sett. Redaktørene
kan bistå med utformningen av
tekster og vi kan besørge skanning
bare vi får objekter i hende.
Mine eksempler viser hvor lite som
skal til for å få vist noe morsomt
(og forhåpentlig interessant) i
bladet for alle oss andre!
Dette nummeret inneholder mest
innsendt/tilsendt stoff, delvis helt
ferdige sider. Men også stoff jeg
direkte har bedt om å få bruke.
Neste nummer blir Knut Arvengs
tumleplass. Begge redaktører nås
på samme e-postadresse:

info@oslofilatelistklubb.no
Per Erik

Påmelding til OFKs julebord 2015
Det tradisjonelle julebordet i OFK avholdes også i år på Rica Hotel
Oslo, lørdag 12. 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 restaurant "Bjørvigen" til disposisjon. Det serveres tradisjonell
varm julemat som ribbe, pølse, medisterkaker, pinnekjøtt og helstekt
entrecôte. I tillegg kalde retter som røkt laks, kakao- og chililaks, varmrøkt ørret, fisketerrin, tre typer sild, krabbeklør, reker, sjøkreps, krepsehaler, assorterte skjell, glasert juleskinke, roastbeef, paté, sylte, lammerull og diverse salater. Etterpå serveres en stor dessertbuffet. Det er
følgelig lovet en god oppdekning!
Ved bordet blir det utdelt 25- og 50-årsnåler.
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 v/Tore Frøvig, Dalskroken 7,
1405 Langhus) innen 27. november.
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Et rimelig «smalt» samleområde –

Bosnia & Herzegowina 1879-1918
av Arne Sv. Toklum

Hvorfor i all verden begynner man å samle Bosnia?
Mitt valg var i bunn og grunn enkelt; let blant avsluttede
frimerkeland/-områder, finn dem med få utgitte utgaver...
da skulle alt være såre enkelt (Bosnia har 148 hovednumre,
og 26 portomerker!).
Trodde jeg den gang, for noen-og-tyve år siden.
En av de mer ’ekskluSom B-medlem av OFK kjøpte jeg et par montasjeark
sive’ bosniske varianter
– venstre 10 ser ut som en
B&H på en klubbauksjon, og så var jeg i gang. Jeg fant fort
Q – som omsettes i dag for
pene summer.
ut at en AFA Øst var ganske utilstrekkelig, og anskaffet derfor en Michel Österreich Spezial – og det ble sannhetens øyeblikk for meg!
Bosnia er de facto et ENORMT område å samle, og i årenes løp har jeg anskaffet
rimelig mye materiale derfra – merkene er forsåvidt ikke så vanskelige å få tak i,
men der er en enorm flora av varianter, papirer, trykninger, fargenyanser, perforereringer, stempler, håndannulleringer, prøvetrykk, falsifikater osv.
God drahjelp fikk jeg også fra klubbmedlemmer, ettersom
jeg ganske tidlig fikk anledning til å kjøpe Paul H. Jensens
«skapsamling» Bosnia, og litt senere å overta Olav Sjaastads
store samling litteratur på området. Jeg meldte meg også
ganske snart inn i InteressenGemeinschaft des Bosnien und
Herzegowina – deres informasjonsblad Mitteilungen viste seg
også å være en meget god opplysningskilde. Denne studiegruppen ble dessverre nedlagt for et lite ti-år siden.
Jeg er også den glade
eier av den tidligst

kjente avstempling av
Senere «tok det helt av», jeg fikk tak i en del samlinger,
Mi15 – 10 Heller 1900.
og kunne bygge opp en rimelig stor egen samling – første
gang utstilt (i utdrag) regionalt. Problemet skulle nemlig bli å begrense antall ark,
samtidig som jeg ønsket å high-lighte noen av de perler jeg etterhånden hadde fått
fatt i. Skuffelsen var imidlertid stor da jeg gikk gjennom juryskjemaet – her burde
nok juryen lest seg bedre opp på dette samleområdet.

Jeg kunne selvsagt gitt meg da. Materialet var imidlertid så fascinerende, og utfordrende, at jeg fortsatte min jakt på bosniske av-arter (samlingen var forlengst
komplett utfra hoved- og sidenumre, perforeringer, de fleste varianter osv.).
Utstillingssamling ble derimot en ut-faset «greie», jeg følte nok at slike u-norske

samleområder ikke helt faller i smak her hjemme på berget.
Så hvorfor da arbeide meg halvt-i-hjel bare for å oppnå ’glansbilder og knapper’?
Jeg fortsatte følgelig å bygge opp en stor og god samling – for eget behag. Helt til
jeg (på internett!) ble kjent med OFK-medlem Tønnes Ore. På vei til juryoppdrag
i Bergen for noen år siden var han hjemme hos meg og bladde gjennom samlingen
– og spurte; hvorfor i all verden stilte jeg ikke ut noe av dette?
Han skulle vise seg å bli en god mentor og venn frem til han dessverre
lukket sine albums for siste gang, så altfor tidlig.
Det var to sektorer han mente jeg burde satse på:
De kjente compound-tagginger, eller perfins.
Jeg var sterkt i tvil, ikke minst fordi jeg (som enhver
Bosnia-samler!) gjennom årene hadde kjøpt opp hva jeg
enn kom over, og følgelig hadde en ganske omfattende
samling av både håndannulleringer, blandingsperforeringer og perfins.
Jeg er endatil i gang med å «rekonstruere» et ark med

Det var vel ikke til å
unngå at Mr. Coleman & Co. måtte ty
til noen duplikater
for å få regnestykket
til å gå opp – men de
er ikke mange.
Taggingene leses i
røde tall horisontalt
x vertikalt.

Mix-taggingene er jo ganske
spektakulære, da – men så var
de også resultatet av forsøkstagging helt ute av kontroll...

ett hundre stk. av 5-Kroner-merket fra 1906-serien, inneholdende alle de 78 kjente
miks-tagginger av 61⁄2, 91⁄4 og 121⁄2 (det finnes også en tagging 51⁄4 og en 101⁄2, den
første som ekstrem-tagging og omfattet av forfalskninger over en lav sko – den
siste kun kjent i miks-tagginger). De omtalte 78 er altså de «vanligste tre».
Dette «arket» (de ble egentlig trykket i ark à 50 frimerker) var opprinnelig satt
sammen av tre kjente amerikanske samleres merker over et par ti-år. Blant dem var
E.C. Coleman, som sto bak de s.k. Coleman tables; systemet som identifiserer alle
bosniske mix-tagginger. Arbeidet ble avfotografert og presentert i The American
Philatelist i februar 1962 – deretter demontert og merkene levert tilbake til eierne.
Jeg ble selvsagt ’trigget’ av denne historien, og mangler nå bare 6 merker for å
oppnå samme resultat, kun med egne merker!
Selvsagt ville slikt vært morsomt å stille ut, men det ble perfins – Firmenlochungen
– jeg valgte, et helt fantastisk engasjerende og utfordrende område. Utfordrende
ikke minst fordi tilgjengelig litteratur er svært mangelfull og utdatert (de siste
spesialkataloger av noenlunde kvalitet kom ut på 90-tallet), og bosniske perfins
er generelt vanskelige å finne; statistisk kan man bla igjennom lots på 400-500
bosniske frimerker, for så å finne
kanskje et-par perfins blant dem –
som regel de mest alminnelige.
Når man så vet at det bare finnes
max. ca 40 forskjellige perfins
på bosniske frimerker, de fleste
fra de senere frimerkeutgivelser
før alt tok slutt i november 1918 –
Lenge representerte perfin’en til venstre ’a real mystery’,
og hvorav endel er ganske tvilinntil jeg fikk fatt i merket til høyre; Monogrammet CT
somme – kan dette samleområdet
(sannsynligvis benyttet av te-importøren C. Trau) med hhv.
delvis ødelagt hull-matrise, og med hele perfin’en.
lett bli litt av en Sisyfos-oppgave.
Den er f.ø. ikke registreret i noen katalog som Bosnia-perfin.
Tildels ganske dyrt er det også;
i alle fall for de mer ualminnelige perfins.
Tilbake til Tønnes Ore; på hans anbefaling plukket jeg ut en del bosniske perfins,
selvsagt inklusive brev, kort, og endel ennå ikke «bokførte» perfins – perfins hvis
opprinnelse og design ikke er beskrevet i noen katalog – og prøvde meg med et
1-rammes eksponat på utstilling i Stavanger for et par år siden. Eksponatet var
bygd opp nøyaktig slik Tønnes’ høyt premierte eksponat ’The Bosnian Mailcoach’
var, og fallhøyden var følgelig stor og smertefull da jeg opplevde at mitt nye eksponat ikke ble verdsatt (slik tilfellet er i sentral- og øst-Europa) – som et kostbart,
krevende og kompleks samleområde.

Da var det at jeg bet sammen tennene og bestemte meg for å løpe linen fullt ut
– her skulle det virkelig bygges ut et omfattende og godt eksponat for kommende
utstillinger...!
Mitt 1-rammes eksponat ble følgelig demontert, og jeg begynte nå å følge godt
med i hva som skjedde rundt om på auksjonshusene worldwide, og samtidig «tyne»
mine mange internasjonale samlerkontakter for nytt og spennende materiale.

En komplett firma-konvolutt med perfin-frimerke(r) er det ultimate bevis på brukers firmanavn vs. perfindesignet. De er vanskelige å få tak i, og betinger følgelig ganske høye priser. Her et eksempel fra min samling;
en TT perfin i posisjon 3 alt. 4 (rating: ’Scarce’), på en konvolutt fra brukeren Theodor Todeschini i Sarajevo.

Etterhvert ble savnet etter god og dekkende litteratur stort. Idéen kom «rekende på
en fjøl» – hvis adekvat litteratur ikke finnes, hvorfor da ikke være med på å utvikle
den selv? Jeg inviterte dermed storsamlere på B&H, artikkelforfattere og katalogutgivere til å dra lasset sammen i det som nå heter The International Study Group
of Bosnia and Herzegovina Perfins – og i skrivende stund er vi godt i gang med
arbeidet. Jeg er gruppens sekretær og koordinator, og det er et fascinerende arbeid.
Mye nytt er kommet opp. Vi tar for oss ett-for-ett perfin-design, utveksler scans fra
egne samlinger, og driver også nitid og detaljert forskningsarbeid på selve hulldesignet... det var åpenbart mange forskjellige perfin-maskiner i bruk.

For tiden er studiegruppen ganske engasjert i arbeidet med å grave opp all mulig informasjon rundt perfin’en
HFS (bruker: kaffeprodusenten H. Franck’s Söhne i Sarajevo) – med rating: ’Very Rare’.
I tillegg til disse ustemplede merkene har jeg også samme perfin på et postkort sendt fra Sarajevo i 1907... og
det viser seg nå at samtlige ’punch hole patterns’ er ganske så forskjellige!
Med andre ord ligger det mye arbeid foran oss for å sted- og tidfeste bruken av de forskjellige perfins...

Målet er en vakker dag å kunne publisere en ny, god og utfyllende katalog over de
bosniske perfins. De deltagende spesialister i gruppen er i alfabetisk rekkefølge:
István Lente (Ungarn)
Gerrit Matthijssen (Nederland)
Vladimir Münzberger (Tjekkiske republikk)
Dick Scheper (Nederland)
Robert Schwerdt (USA)
Berislav Sekelj (Kroatia)
Frank Semmler (Tyskland)
Miroslav Šťotka (Tjekkiske republikk), og undertegnede
Arne Sv. Toklum (Norge).
Perfin’en M.K.R. [Magyar Kereskedelmi Rt. = Ungarske KommersialBank] vurderes som ’Scarce’ i amerikanske The Perfins Clubs rarity rating,
og pryder (inntil videre) min samlings
første-ark.
Denne frimerkeutgaven (keiser Franz
Josephs 80-årsjubileum) var f.ø. kun
tillatt i bruk i 4 måneder!

Hvor langt er jeg så, selv, kommet i dag?
Materialet siden Rogaland-utstillingen er fullstendig endret, rikt utbygget med
både brev, kort, blokker og striper pluss single perfins og ikke minst unikater!, og
dekker i dag 4 rammer (64 ark) – jeg jobber nå med å komplettere en 5. ramme.
Dette medfører mye planlegging og del-montering; jegventer stadig på nytt materiale fra det store utland, og ser frem til jeg en dag jeg måtte føle meg noenlunde
fornøyd og klar for utstilling igjen!
For øvrig; Sitter du, som leser dette, selv på interessante bosniske perfins, kan du
kontakte meg på casa.toklum@hotmail.com – for en vurdering.
nnn

Dette objektet
fanget øyet på en
Bruun Rasmussenauksjon i høst.
Et postkort uten
datostempel, men
med T-stemplet
frimerke
Kortet gikk til utrop DKK 250. NK-pris NOK 800 for NK 183, alene på brev.
Jeg har tolket både
datering, avsendersted
og mottakers tittel
annerledes enn BR,
men de bygget kanskje
på opplysninger som
fulgte objektet. Iflg NK
er første kjente bruk på
Nordkapp 6.juli, så hvis
objektet er ekte, er det
rimelig tidlig bruk.
Per Erik

Som på frimerket, A. B. Wilse var fotograf for kortets motiv.
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─ At kortet er produsert av en samler
som vil knytte et T-stemplet Nordkappmerke til Nordkapp ved å skrive
teksten.
─ At det T-stemplede frimerket av en
samler er klebet på et eksisterende kort
med tekst.
─ At frankeringen er bestilt av
kortets avsender. Mest sannsynlig
fremsendt i konvolutt til Kristine
Pettersen og returnert i konvolutt til
bestilleren. Det kan ha vært flere
oppdrag til postbestyreren. Det kan
dog ikke helt utelukkes at bestilleren
personlig har vært i Hornvika.
T-stemplede Nordkapp-merker kan
bare finnes som "bestillingsvare".

Integritet eller bare et
morsomt filatelistisk kort?
Dette kortet er et minimysterium:
Et ekte postgått kort eller et
helforfalsket/delforfalsket objekt?
Kortet er datert H(onnings)vaag
10/7. 30. Det er adressert til Fru
Postbestyrer Pettersen, Nordkap.
Er avsenderens navn Johs. Jensen?
Fra Trond Schumachers artikkel i
Norsk Posthistorisk Selskaps Budstikka
nr. 3/2015, (senere gjengitt i NFT) vet
vi at Kristine Pettersen var bestyrer av
brevhuset fra 1924. Det står ikke direkte
at hun etter at Nordkaps Vel A/S overtok
driften av brevhuset i 1928, var ansatt
der, men det fremgår at posthuset
hennes i Hornviken var i drift frem til
1932. Kortet måtte være sendt
ufrankert, hvis frimerket skal stemme.
Kortet har kort nok tekst til å gjøre det
berettiget til å sendes som trykksak.
Gebyret for ufrankert postsending
var manglende porto pluss porto for
enkeltvektig brev (=20 gram).
Etter de aktuelle satsene i 1930 altså
10 + 20 øre, = 30 øre.
Men her er det spandert 25 øre ekstra.
En som bruker fantasien, kunne
forestille seg at kortets adressat hadde
så mye integritet at hun både frankerte
for straffeporto og at hun var hun var
veldedig overfor
Landslaget for reiselivet i Norge
som fikk tilleggsverdien. Kanskje var ikke
andre frimerker tilgjengelig på
Nordkapp?
Det er nok ren fantasi å tro noe slikt.
Det er flere alternativer til at det er
et ekte brukt og frankert kort:

Over bilde av
Kristine Pettersens
Posthus i Hornvika.
Til venstre det
stemplet som ble
benyttet til både
vanlige frimerker og
Nordkapp-frimerker
I Hornvika i 1930.
Hornvika fikk eget
stempel til eksklusiv
bruk på Nordkappmerker først fra
sesongen 1932.
Kilde: Trond Schumacher / Budstikka nr.3/2014.
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"Rare Drontheim"
Under et av mine søk på eBay etter eventuelle objekter som kunne passe inn i min
samling Trondhjem Bypost, fikk jeg selvsagt frem mye som lå langt utenfor mitt
samleområde. Søkene var normalt på Throndhjem, Trondhjem, Trondheim med
tilleggene bypost og local ─ men også innimellom Drontheim. Jeg fant selvsagt noe
matnyttig, best fra Australia! Objekter derfra gled da også rett inn i eksponatet jeg
laget for Trondheim 2015. Ett søk på Drontheim, en gang det vanlige engelske og
tyske navnet på byen, ga et objekt som ble solgt fra Bulgaria. Noe selv jeg ikke fant
fornuftig grunn til å vise i eksponat i tradisjonell klasse, men som passet godt inn i
samlingen min og bare kostet "en spottstyver".
.

En hyggelig salgskonvolutt som etter blyantnotat på baksiden, kan stamme fra 1894.
15 garantert ekte, ubrukte frimerker "in good condition" fra 8 europeiske land og
med én navngitt by: "rare Drontheim". I tillegg 6 frimerker uten navngitt opphavsland. Jeg skulle gjerne sett det opprinnelige innholdet, solgt for sixpence, selv om
bare Trondhjem var fra områder jeg samler.
Jeg tolker "obsolete Servia" som at dette var et ikke lenger kurserende frimerke fra
Serbia og "old Saxony" at merket var fra et ikke lenger eksisterende "frimerkeland".
Frimerkehandleren i Brighton er forlengst forsvunnet; typen salgskonvolutter ble
erstattet av gjennomsiktig cellofan som viste merkene eller et utvalg av de beste.
Samlepakker på fra 10 til 1000 forskjellige var for mange innfallsporten til å samle.
Firmaene Anton Holmboe og Wennergren-Cappelen A/S solgte i perioden 1940-1980
hundretusener konvolutter med serier eller motiver gjennom bokhandlere og kortevarehandlere over hele Norge. De fleste av oss har kjøpt slike rimelige sett.
Selvsagt er det sjelden at kvaliteten er over gjennomsnittet. Selv har jeg funnet
sjeldne danske bypostmerker i slike samlelotter, merker som kunne fylle tomme
plasser i mine eksponater. Kanskje kunne merket fra "rare Drontheim" også gjort det.
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Om overgangen av frimerketrykkingen fra
Chr. H. Knudsen til Emil Moestue A/S

av Carl-Erik Skrolsvik

gjaldt følgelig bruksmerkene, herunder
provisoriene. Det som skjedde sommeren
1937, var altså at fra da av trykte EMO

I siste INFO opplyses det at katalogkomiteen kommer til å bruke INFO til
kommentarer og innlegg knyttet til
Norgeskatalogen, noe som er veldig
positivt. Og siden jeg antar at dette
ikke skal være enveiskommunikasjon,
har jeg noen problemstillinger knyttet
til overgangen fra Knudsen til Emil
Moestue A/S, EMO, når det gjelder
frimerketrykkingen, som det kunne
vært interessant å få noen tilbakemeldinger på. Overgangen er behandlet i to kortartikler. En om Knudsens
frimerketrykking i perioden 18951937, og en om EMOs tilsvarende
virksomhet i perioden 1937-1974.
Artiklene fremgår på hhv. side 63 og
side 85 I Norgeskatalogen 2016.

også bruksmerkene. For øvrig var det ikke
mange bruksmerker som kom i den
perioden dødsboet sto for frimerketrykkingen. Kun tre, NK 176 fra 1. juli
1929, provisorium 14 øre på 2 skilling,
samt NK 155 II, Luftpost I, og NK 150, Løve
II, som ble levert til Frimerkeforvalteren
hhv. 19. september og 16. oktober 1934.
Det siste frimerkeheftet, FH 13, ble levert
Frimerkeforvalteren 24. juli 1928, altså før
Knudsen døde.
Sitatet over angir videre at bruken av
rasterdyptrykk som trykkemetode, først
startet sommeren 1937. Heller ikke dette
er i samsvar med merkeinformasjonene,
se nærmere pkt. 2.1 under.
Bildet som tegner seg når det gjelder
overgangen fra Knudsen til EMO, synes å
rope på litt kontraktsmessige avklaringer.
På hvilket grunnlag kunne Poststyret
henvende seg til andre trykkerier når det
hadde en avtale med Knudsens trykkeri,
en avtale som ble videreført av hans
dødsbo? Det er i alle fall tre mulige
forklaringer på dette. En grunn kan være
at Poststyret hadde adgang til å trykke hos
andre enn Knudsen, når det var ønskelig
med annen trykkemetode enn boktrykk.
Knudsen trykket bare i boktrykk. NK 114116 Grunnlovsjubileum 1914 som kom ut
10. januar 1914, ble f.eks. trykket i
kobbertrykk hos Norges Bank. EMO på sin
side trykte sine første frimerker i offset, så
i dyptrykk. Og for å foregripe litt, EMOs
første dyptrykkmerke var NK 184 Radiumhospitalet som kom ut 1. mai 1931.
En annen forklaring kan være at Knudsens
kontrakt anga antall merker som skulle
trykkes, og at dersom det skulle trykkes
færre, kunne Poststyret gå annetsteds.
Postens definisjon av særmerker er i alle

1.

Knudsen-artikkelen og trykkingen av
frimerker før 1937
I artikkelens første avsnitt fremgår at
da Knudsen døde i april 1929, ble hans
kontrakt med Posten ”… videreført av
hans dødsbo …. inntil sommeren 1937 da
Postverket gikk over til å trykke frimerker
i rasterdyptrykk hos Emil Moestue A/S”.
Teksten angir for det første at Emil
Moestue A/S, EMO, startet sin trykking av
frimerker sommeren 1937. Ser man på
merkeopplysningene i Norgeskatalogen,
vil man imidlertid se at f.o.m. 20. mars
1928, altså allerede før Knudsen døde, er
samtlige ”særmerker” trykket av EMO.
(Anførselstegn pga. usikkerhet om
særmerker er korrekt betegnelse). Det
eneste unntaket fra dette, gjelder Olav
den hellige 900 år-serien hvor Knudsen
trykte NK 177 og NK 179, og Norges Banks
seddeltrykkeri trykte NK 180. EMO trykte
kun det fjerde merket i serien, NK 178.
Knudsens/dødsboets trykking etter 1928
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fall i dag (derfor usikkerheten i parentesen
over) merker med kortere kurseringsperiode enn den bruksmerkene har, og
følgelig ofte har et lavere opplag. Kanskje
de merkene EMO trykket f.o.m. 1928,
nettopp var merker med kort kurseringsperiode?
En tredje mulighet kan være at dødsboet
innså at man etter hvert ville måtte gi seg
med trykkerivirksomheten, og at det
derfor aksepterte en gradvis nedtrapping.
2.

dyptrykk som menes. Alle EMO-merkene
f.o.m. Radiumhospitalet fra 1931, står
oppført med dyptrykk i merkeinformasjonen i Norgeskatalogen. I følge
definisjonen ble de dermed trykt i nettopp
raster-rotasjonsdyptrykk.
At raster-rotasjonsdyptrykk ble brukt
allerede f.o.m. NK 184 Radiumhospitalet,
er tilsynelatende i strid med det som
synes å fremgå av sitatet fra EMOartikkelen. Men hvis det som ligger i den
siterte forutsetningen, er at EMO skulle
fortsette å trykke frimerkene i rasterrotasjonsdyptrykk, blir det ingen motstrid.
”Bare” en uheldig formulering som
mangler opplysningen om at denne
metoden hadde EMO allerede brukt flere
ganger.
Hva så med håndboksitatet og angivelsen
av ny trykkemetode i forbindelse med
1937-utgaven? Hvor lenge noe er nytt, er
ganske relativt. Sammenligner man med
hvor lenge boktrykk hadde vært brukt, er
det lett å omtale raster-rotasjonsdyptrykk
som en ny metode. Og svaret ligger nok
der. Eller kanskje i pkt. 2.2 under?
Det synes etter dette klart at bruken av
raster-rotasjonsdyptrykk startet med
trykkingen av NK 184 Radiumhospitalet
som utkom 1. mai 1931. Definisjonen er
ganske så absolutt formulert.

Hvilken trykkpresse og hvilken
trykkemetode brukte EMO?

2.1 Trykkemetoden
Trykking av frimerker ble sommeren 1936
lagt ut på anbud. I den anledning fremgår
følgende av EMO-artikkelens første
avsnitt: ” I juli 1936 ble kontrakten om
frimerketrykkingen tildelt Emil Moestue
A/S (EMO) under forutsetning av at
frimerkene skulle trykkes i dyptrykk…”
Og så i andre avsnitt: ”EMO anskaffet
derfor en Goebel rotasjonspresse (heretter
benevnt M1) for rasterrotasjonsdyptrykk…”.
Det inntrykket man nå sitter igjen med, er
at før 1936 hadde ikke EMO en trykkpresse som kunne trykke i rasterrotasjonsdyptrykk. Videre at 1937utgaven (NK 197-211 Posthorn og Løve III)
var første gang raster-rotasjonsdyptrykk
ble brukt.
Det siste synes også å fremgå av noe som
står på side 259 i håndboken om norske
frimerker del II fra 1966. I tilknytning til NK
197-211 Posthorn og Løve III står dette:
”Sammen med den nye trykkmetoden gikk
man også over til en annen
gummikvalitet”. Dette kan jo forstås som
at en annen trykkemetode, herunder en
annen dyptrykksmetode, hadde vært
brukt inntil da.
I EMO-artikkelen i forlengelsen av sitatet
over, fremkommer en definisjon. Den sier
at når katalogen bruker betegnelsen
dyptrykk, så er det raster-rotasjons-

2.2
Klisjéproduksjonen
Når håndboken omtaler raster rotasjonsdyptrykk som den nye trykkemetoden, se
håndboksitatet i pkt. 2.1 over, kan det
tenkes at det er hvordan klisjeene ble
fremstilt, som menes. På samme side 259 i
håndboken angis nemlig at EMO etter
kontrakten med Poststyret, skulle trykke
frimerkene i ”… dyptrykk (fotogravyre)”.
Dette forutsetter imidlertid at
klisjéproduksjonen før 1937, skjedde på
en annen måte enn ved bruk av
fotogravyre. Men hvilken metode kan da
ha vært brukt?
At metoden for å produsere klisjeer,
kunne variere selv om trykkmetoden var
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den samme, er ikke ukjent. NK 36-40 er
alle trykt i boktrykk, mens klisjeene er
laget ved hjelp av elektrotypi. NK 41-47 er
også alle trykt i boktrykk, men her er
klisjeene laget ved hjelp av stereotypi.

rotasjonsdyptrykk, noe som styrker den
samme konklusjonen i pkt. 2.1.
2.4 Særlig om definisjonens plassering
Definisjonene som Norgeskatalogen
bruker, befinner seg hovedsakelig i den
innledende delen av katalogen.
Definisjonen av dyptrykk befinner seg
imidlertid i EMO-artikkelen. Dette er
uheldig av flere grunner. Dersom plasshensyn skulle tilsi at EMO-artikkelen må
stå over en katalogutgave, har man ingen
dyptrykksdefinisjon i den aktuelle
katalogen.
Plasseringen i EMO-artikkelen skaper også
litt usikkerhet om definisjonen kun gjelder
EMOs dyptrykksmerker, eller om den også
gjelder for Enschedés dyptrykksmerker.
Det første av disse kom så sent som 9.
februar 1998, se NK 1326 Valentins dag I.
Denne usikkerheten blir borte, hvis definisjonen plasseres i innledningens pkt. A.2.
Dyptrykk er som høytrykk, boktrykk og
potettrykk, så mangt. Også kobbertrykk og
ståltrykk er dyptrykk. For den som bare
leser merkeinformasjonen, og lurer på hva
slags dyptrykk som menes når dyptrykk er
oppført i tilknytning til et merke, er det
ikke umiddelbart innlysende at
forklaringen finnes i EMO-artikkelen.

2.3 Trykkpressen.
Fremgangsmåten knyttet til forberedelser
og trykking av 1937-utgaven er grundig
beskrevet i en spesialartikkel i Norgeskatalogen 2010 om posthorn og løve
dyptrykk av Peer-Christian Ånensen. I
denne artikkelen vises det til en todelt
artikkel i NFT 1942 av boktrykker
H. Durban-Hansen, en artikkel som har
overskriften ”Miniatyrtrykksakene våre”.
Durban-Hansen var nemlig til stede i
forbindelse med at EMO gjorde forarbeider og deretter trykte Redningsselskapsmerker. Som kjent kom disse ut 9.
juli 1941. I artikkelen går Durban-Hansen
grundig gjennom prosessen. Men så var
det denne trykkpressen da.
Goebel-pressen som ble brukt til
trykkingen av Redningsselskaps-merkene
i 1941, spiller en sentral rolle i DurbanHansens NFT-artikkel fra 1942. Og kanskje
noe som fremgår på side 90 i andre del av
artikkelen, kan løse mysteriet? Der står
det nemlig: ”La oss først studere den
smarte, moderne og forbausende lille
raster-dyptrykks-maskin, som i de forløpne
10-12 år har trykt alt hva landet har hatt
behov for av nye frimerker”. Nå var nok
dette å ta litt i. Knudsen trykket jo sine
bruksmerker, men tidsangivelsen er
interessant. Besøket hos EMO skjedde i
1941 og det første dyptrykksmerket til
EMO kom ut 10 år tidligere. Goebelpressen ble etter dette ikke kjøpt inn i
anledning 1936-kontrakten med Posten
slik EMO-artikkelen angir, se pkt. 2.1 over.
EMO hadde den allerede på dette
tidspunkt, og hadde også brukt den flere
ganger til frimerketrykking. Det synes
derfor naturlig å anta at dyptrykksmerkene f.o.m. 1931, var trykt i raster-

3. Avslutning
Kortartikler blir fort litt komprimerte og
dermed fort unøyaktige, men her tror jeg
begge artiklene er blitt litt for unøyaktige
for å si det sånn. En delvis omskrivning
synes nok å være på sin plass.
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Viktige meldinger fra Auksjons-utvalget :
Auksjonslister tilsendt i posten 2016.
De som ønsker denne tjenesten må innbetale kr 100 til OFK,
Auksjonsutvalget, konto nr. 0535 26 67996 innen 15. desember. Merk
giro/nettbankoverføring med "Auksjonslister 2016 og navn, adresse".

Vi trenger flere innleverere til auksjonene.
De 2-3 medlemmer, som har hatt store innleveringer av objekter til
auksjonene, har nå delvis trappet ned. Dette har medført at vi måtte kutte ned
på auksjonsfrekvensen i år. Utvalget har gått til innkjøp av 2 kasser fra en
storauksjon som vi har spedd på med. Dette gir oss også noen spennende
objekter for enhver smak på juleauksjonen.
Dersom vi skal opprettholde auksjonsvirksomheten på dagens nivå, trengs
flere innleverere ut over de som allerede har bidradd. Vi ser at med bedre
kvalitet på så blir det straks mer "liv" i salen og bedre priser oppnås. Vårt håp
er å få ca. 20 innleverere til hver auksjon. Med eksempelvis 5 objekter fra hver
vil dette gi oss et godt arbeidsgrunnlag Dette gjelder både kvalitet og frekvens
og gir et trygt utgangspunkt for auksjonene. Dette koster ikke mye tid etter et
par gangers "trening".
Følg med på klubbens hjemmeside og se på resultatene hvilke objekter som
går bra – nå ligger jo også tilslagene der et normalt par dager etter auksjonen.
Dersom du ikke har nettilgang kan du, eventuelt på neste klubbmøte, be om
resultatene på auksjonene. Sett av tid, se gjennom dublettene dine (som har
ligget der urørt i flere år?) – områder du egentlig vet du aldri vil gå i dybden på.
Lag noen objekter og forsøk deg som innleverer. Du kan jo starte med bare
noen få. Kataloger kan du låne på biblioteket hver tirsdag.
Omslag til å beskrive objekter på, får du på alle møter og auksjoner på
Schafteløkken ved å ta kontakt med et medlem av auksjonsutvalget
(Jan-Henrik Fjære, Karl Sverre Schei, Thore Habberstad og Øistein Haugen).
Ta kontakt dersom du har spørsmål angående utfylling av omslaget eller annet.
Innleveringer kan skje på møter, auksjoner, tirsdager 19.00 – 21.00
i biblioteket i Frydenlundsgt. 14, eller etter avtale med et utvalgsmedlem.

For Auksjonsutvalget, Øistein Haugen
Referenser for Rolf Scharnings artikkel
Stussbrev på sidene 22 – 23 :
LARDEX nettsted
Hans S. I. Bogen:
Lars Christensen og hans samtid
Egen samling
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En som vet:
Som svar på spørsmål i INFO nr. 3, s.18:
Just Swensen hadde fødselsdag 11. mai,
og ingen i hans nærmeste familie
hadde fødselsdag i nærheten av
3. august. Så dette var nok bare for å
feire Kongen.
Hilsen Tryggve Johansen

Møter, auksjoner og andre aktiviteter i OFK, Høsten 2015/ Våren 2016.
Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet / auksjonen starter 1900.
Norgeskatalogen Postal fås kjøpt til medlemspris kr 300,-. Norgeskatalogen 2016 blir
til salgs til medlemspris, kr 310,-. Disse fås kjøpt på alle medlemsmøter og auksjoner.
For medlemmer som ønsker NK tilsendt, er prisen kr 350/360,- i Norge.
Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt som regel også en lynauksjon.
16/11: Klubbaften/Byttemøte.
Temakveld: Gjennomgang Nettauksjoner på PC. Ta med dubletter. Det blir spontanauksjon og
salg fra klubbens overskuddslager av litteratur samt gratisbord. Følg med på hjemmesiden eller
be om å få tilsendt nyhetsbrev på epost.
23/11: Frimerkeprogrammet 2016.
Tradisjonen tro kommer Halvor Fasting fra Frimerketjenesten og gir oss de første innblikk på
utgivelsene neste år.
30/11: Juleauksjon.
Storauksjonen som er siste mulighet til å skaffe seg nye objekter som kan sikre sysselsettingen
på lange vinterkvelder.
8/12: Sesongens siste åpningsdag i biblioteket.
12/12: Julemiddag. Se nærmere på side 4 i dette nummer av INFO.

2016
19/1: Biblioteket starter ny sesong.
25/1: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg fra klubbens overskuddslager av litteratur
samt gratisbord. Mer om bruk av PC til frimerkesamling. Følg med på hjemmesiden eller be om
å få tilsendt nyhetsbrev på epost.
1 /2: Auksjonsåret 2015.
Hva skjedde på den internasjonale auksjonsfronten i 2015. Ørn Grahm skal som vanlig på sin
engasjerte måte, dra oss gjennom høydepunktene.
8/2: Auksjon.
Ønsker du å få auksjonslistene tilsendt pent frankert i posten, kan du betale abonnement. Alle
auksjonslistene finnes imidlertid på våre hjemmesider og papirkopier kan mottas på møtet før.
15/2: Norgeskatalogen 35, 5 øre blå posthorn.
Torgeir Moseid spesialsamler og stiller ut denne utgaven. Han viser oss hvilke utfordringer man
her står overfor og litt om hva som kreves dersom man skal plassere merkene i arket.
22/2: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg fra klubbens overskuddslager av litteratur
samt gratisbord. Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt nyhetsbrev på epost.
29/2: Vignetter på FDC, et stort samlerområde.
Erik Olafsen viser oss eksempler på de mange ulike vignettene som har prydet norske
førstedagsbrev.
7/3: Auksjon.
Ordinær auksjon og vi håper så mange som mulig bidrar både som innleverere og kjøpere.
Objekter som skal med på sommerauksjonen bør leveres rett over påske.
14/3: Generalforsamling.
Møt opp på denne kvelden for å si din mening om klubbens drift samt vis at du er interessert i
denne ved å møte opp.
Bortsett fra julemiddagen, holdes alle møter på Schafteløkken, se beskrivelse i INFO nr. 1, 2 og 3.
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Oddbjørn Salte : Dykk i arkivet –

Instrux for Olle Michelsen Eeg-aas 1717
Kilde: Statsarkivet i Trondheim

At postgangen til vår nordligste
landsdel har vært problematisk er
en kjent sak. Dette dokumentet
som dateres i 1717 fant jeg i
Statsarkivet i Trondheim, og er en
tidlig forklaring på hvordan
postgangen ble organisert mellom
Vardø og Trondheim. Landsdelen
var spredt befolket, og det er store
avstander. Befolkningen var svært
knyttet til sjøen og havets
ressurser. Bonden kunne ikke klare
Sjøfinner
seg med jordbruk alene, men måtte
ut på havet for å skaffe familien mat. Samene var naturfolk og levde sin
nomadetilværelse i pakt med reinens vandringer, enten det var inne på vidda eller
ute langs kysten. Finnene eller samene brukte naturen, fartet over store områder, og
var følgelig godt kjent i terrenget. Dette var myndighetene klar over, og da
postgangen skulle organiseres ble finnene et naturlig valg. Sjøfinnene var dessuten
dyktige seilere og også dyktige båtbyggere.
Postgangen til Nord-Norge kom i gang fra 1663, men det var bare en til to ganger i
sommerhalvåret at posten gikk. Det sier seg selv at dette var problematisk for den
del av befolkningen som drev med handel. Det nedenstående dokument er signert
amtmann Jacob Möinichen. Möinichen var amtmann i Finnmark fra 1717-1718.

Instruction!
Hvorefter Olle Michelsen Eeg-aas, som med Posten fra Waardehuus til Trundhiem er
Commanderet, Sig paa samme Reise haver at Forholde!

1. Skal hand Saasnart Posten Bliver ham Leveret, uden ophold begive sig
paa Reisen Weranger, hvor hand da Strax af de tilforordnede Post finner
hielpes og Vejledes over Fieldet til Thana,
2. Dersom föret og Veirlig leden ej tillader at Reise Field-vejen, haver Hand
ved ankomsten til Thana Strax at Forföje Sig til Söe-kandten, og saa
Reise ved de tilforordnede Post Finners hielp til Söes uden forhaling at
Fortsætte!
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3. Paa Reisen her igiennem Amptet skal hand aflægge udj hvert Tingsteds
District de Breve som Provsten Hr Trade Nitter og underfogderne ere
tilskrevne og Dem Levere till Post finnerne, at de dem uden
Forsömmelse Fortskaffer, i fald hand ej Self til Prousten eller
underfogderne skulde komme.
4. Maa hand ingenlunde her igiennem Amptet paa nogen Stæd blive Stille
Liggende, uden Vejr og Vind ham Forhindrer;
5. Ved ankomst til Præste og Fogde gaarde udj Norlands Ambt, Hvor
nogen kunde Forlange at ville have Bref med Posten, maa hand ej paa
nogen Sted sig opholde Lengere end Een Dag i det Allerlengste
6. Haver hand at anvende ald Flid og end tilladelig Veirligt, det snareste ske
kand, saaledis at Fortsette Reisen, at hand i det allerseeniste kand være i
Trundhiem inden Nye aar Förstkommende!
7. Naar hand til Trundhiem er ankommen, Leverer hand Strax Postvæsken
med indsluttede Breve til Postmesteren sammesteds.
8. Udj Trundhiem tilladis at Forblive Otte Dage, som Forundes ham til
Hvile og Festdage
9. Imod at samme otte Dage ere til Ende, haver hand at give Postmesteren
tilkiende, at hand vill Begive Sig paa tilbage Reisen, og saa Antage Posten
med de Breve som har til Amptet og Norlands Ampt bör Fortsendes.'
10. Paa Hiemreisen maa Hand Jligemaade ingen forsömmelse tage, men den
fortsette saa snart ske kand, og Jngenlunde Forblive i Trundhiemb til
Skiber gaae her till Landet, eller Norland Kræmmerne reiser Fra
Trundhiem til Norland for at fölge dem,
11. Endelig haver Ole Michelsen Eeg-aas paa denne Reise Sig Ædrueligen,
Skeheligen, og flittigen at forholde, ej Lade sig nogen sted opholde, naar
Veir og Vind tillader Reisen at Fortsette, Og maa hand ej i nogen maade
foröve eller tilföje nogen dend ringeste Fortræd og overlast, ej med magt
Tvinge nogen noged fra, eller Beröve nogen, men sig i alle maader og
paa alle Stæder saaledis skehe og Forholde, som een Ærlig Soldatt vel
regner og anstaar, med mindre Hand, om nogen Klagemaale over ham i
een elle anden maade skulle indkomme, vil være saadan Straf undergiven,
som Hans Forövede forseelse Billigen kand Fortienne.
Waardehuus dend 16 November 1717
Jacob Möinichen (sign)
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Nedenstående åpne brev er "pære dansk" og vedrører selvsagt interne danske forhold.
Det er med tillatelse hentet fra forfatterens hjemmeside www.filatelisten.dk. Jeg synes
det passer inn i vår hjemlige utstillingsdebatt i NFT og supplerer de tanker jeg selv har om
gleden ved å kunne stille ut.
Per Erik

Guldmedaljer uden glans...

På den nationale udstilling SILFI
2015 fortsatte guldmedalje-uddelings-vanviddet

Sket er sket. Uret kan ikke stilles tilbage; men fremadrettet kan respekten
genskabes for guldmedaljerne, hvis ellers Forbundet og Dommerkollegiet har
modet og viljen.
end vil påstå, er det betydelig lettere at
Det er nemt at kritisere, men fejt hvis
opnå 85 point i dagens Danmark.
man ikke selv fremsætter alternative
forslag. Det gør jeg så. Det meste har
Helt grotesk er det hvis 'man' får taget
jeg tidligere givet udtryk for; men vi
sig sammen til at 'genoplive' DM i
tager den "en gang til for Prins Knud".
Posthistorie. Eksempel: I klasse 2 er der
En ting har jeg aldrig fattet: Hvorfor i
i skrivende stund tre samlinger, der har
alverden uddeles der guldmedaljer på
opnået 88 point, og en samling 87
klubudstillinger. Guldmedaljer bør som
point. Altså total jævnbyrdighed. Hvis
en selvfølge kun uddeles på højeste
de alle fire stillede op til et DM, stod vi i
niveau, og det er en klubudstilling ikke.
den groteske situation, at nummer 4 og
Guldmedaljer bør heller ikke uddeles til
uden for medaljerækken, ville (med
en-rammes eksponater,
stor sandsynlighed) blive tildelt en
postkortsamlinger og i åben klasse.
'såkaldt' guldmedalje. Hvis man ikke på
Posthistorieklassen på SILFI 2015
'bjerget' kan se, at det her er dybt
godnat, så kan det hele vist være lige
bestod af 32 eksponater, hvoraf de 14
meget...
eksponater blev tildelt en 'såkaldt'
Dette indlæg er ikke møntet på den
guldmedalje. Enhver kan da sige sig
enkelte udstillingssamler. Det er
selv, at glansen er gået af de 'såkaldte'
bestemt heller ikke for at gøre nogen
guldmedaljer, når de gives til over 40 %
kede af det. Indlægget skal ses som en
af deltagerne!
'provokation', der forhåbentlig kan
Eller er vi nået dertil hvor der skal
sætte tingene i bevægelse.
uddeles slikkepinde og guldmedaljer til
Mit forslag til hvordan respekten for
alle deltagerne?
guldmedaljerne kan genskabes
I de "go'e gamle dage", som ikke er så
Dette kan gøres meget enkelt. Hvis der
gamle endda, var det en begivenhed,
når en samling blev tildelt en 'rigtig'
på de nationale udstillinger blev uddelt
guldmedalje. I dag er der gået
point efter den internationale skala,
hyperinflation i uddelingen.
ville guldmedalje-problematikken være
Vel er danske udstillingssamlere blevet
IKKE eksisterende.
dygtigere; men uanset hvad 'bjerget'
Leif Ørndorf
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Utstillingsglede/
samlerglede
mulighet for å følge eksponater til mange
utstillinger. Det har vært det viktigste for
meg: å kunne treffe andre som samler noe
av det samme som meg. Og slike nye og
gamle samlervenner har jeg hatt glede av
å treffe på utstillinger.

I OFK er vi tilsynelatende filatelister. Det
fremgår av klubbens navn. En av mine
gamle venner fremhevet alltid at han ikke
var filatelist, han var frimerkesamler.
Men like fullt aktivt medlem i "sin klubb".
Navnet skjemmer ingen.

Jeg har ikke vært noen møteplager i OFK,
hvis slike i det hele tatt finnes. Mange
hyggelige mennesker på klubbmøter,
mange gode foredrag også. Men i OFK er
det ikke så mange som samler det samme
som meg. Det hindrer meg likevel ikke fra
å gå på møter når det klaffer slik.

I OFK er vi mange som stiller ut, men
flertallet setter nok ikke deler av sine
samlinger opp for å presentere dem i
eksponater. Og om de setter dem opp slik,
stiller de likevel ikke ut.
Det er også mange OFK-ere som er aktive
som jurymedlemmer/dommere ved
utstillinger på ulike nivåer. Dommere som
av og til blir skjelt ut fordi de følger de
regler som er satt opp for utstilling.
Dommerne er viktige for alle utstillere,
enten vi sikter på gull, sølv eller annet
metall. De har overblikket vi andre ikke
har, de hjelper oss til å få og kunne stille
ut på andre nivåer, i andre sammenhenger.

For meg er det viktigste å kunne komme
meg av gårde til en utstilling. Ikke for å
hente diplom for gjevt metall, men for å
finne noen med genuin kunnskap om og
interesse for det jeg viser frem i mine
eksponater. Det er møter med slike
"sjelsfrender" fra Norge, Norden og allverden som gir meg mest glede av det å
samle mine snevre områder.
Da betyr ikke reglementer så mye, jeg
betrakter disse som jeg av og til betrakter
gode råd: det beste ved råd er at de ikke
alltid behøver å følges. Jeg stiller ut det
jeg vil vise frem, stort sett uten tanke på
at reglementene sier noe annet.

Vi i OFK er såkalt aktive filatelister. Men
også aktive frimerkesamlere. Vi deler en
felles hobby vi kan fordype oss i; frimerker
eller brev vi satte pris på å innlemme i vår
hjemlige interessesfære. Og med pris
mener jeg ikke de ører, kroner eller store
sedler vi måtte ha betalt ─ men den indre
gleden over "ting" vi har brukt samlergenet til å skaffe oss.

Mine siste erfaringer er fra Trondheim
2015 i juni, SILFI 2015 og årets NORDIA.
For meg betyr det ikke så mye at dommerne ikke likte hvordan min presentasjon var. Så lenge de eksponatene var
laget for, andre samlere, likte det de så.

Etter at jeg som godt voksen tok opp igjen
"samleriet", har jeg fulgt min egen
strategi, samle i hop og så se hva jeg kan
bruke det jeg har fått, fått tak i ved bytte
eller kjøpt. Det ble det eksponater av.
Først tafatt forsøk på klubbnivå i OFK;
etterfulgt av noen gode råd. Jeg kunne
etter hvert stille ut på nasjonale, senere
nordiske utstillinger og deretter tilmed ute
i den store verden. Heldigvis har jeg hatt
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Min venn juryformannen på SILFI, Per Friis
Mortensen, ga meg "som vanlig" 3 poeng
for presentasjonen og summen ble
dermed ett enkelt poeng under gull. Han
vet at jeg vet, at det skyldes at jeg ikke er
reglementstro. Vennskap gir heldigvis
ikke utstillingspoeng.
PEK

Stussbrev

av Rolf Scharning

Norge er jo en sjøfarende nasjon, så det er ikke helt uventet å finne brev som har blitt
videresendt pga at brevet «missed the boat». Slike objekter kalles «stussbrev» på
filatelispråket og de er ganske ettertraktet blandt samlere. De aller grommeste er, i mine
øyne, brev som har blitt påsatt to nasjoners frimerker. Nylig var jeg så heldig å finne to
sendinger som har blitt stusset videre.

Dette brevet ble skrevet på Hotel Cotinental i Oslo og postet i en av hotellets konvolutter. Det er adressert til en person c/o Messrs. S.J. David Co., Postbox 257, Hong Kong
og er frankert med NK 350 og NK 432. Konvolutten ble stemplet med Oslo Br. Maskinstempel med teksten Identitetskort gratis ved poststedene og datert 29.5.57.
Frankeringen er korrekt, brevporto til Hong Kong i 1957 var 65 øre og luftposttillegget 70
øre, totalt Kr. 1,35. Adressaten var ikke å finne i Hong Kong, så brevet ble påsatt to
frimerker, totalt HK$ 1.30, omadressert til England og stemplet Hong Kong 3 JU 57, bare
fem dager etter at brevet ble postlagt i Oslo!
Det andre objektet er et postkort sendt fra Hong Kong til Norge. Det er frankert med et
rødt 50 cents påtrykk fra en frankeringsmaskin ved VICTORIA Hong Kong datert 7 III 55.
Kortet er adressert med håndskrift til Herr Konsul Lars Christensen og Frue, Sandefjord.
Ekteparet var bortreist da kortet ankom, så det ble omadressert til New York, påsatt et 35
øres frimerke, NK 397, og stusset videre. SANDEFJORD stempelet er datert 11.3.55.
Porto for postkort til Europa og andre verdensdeler var 30 øre fra 1951 til 1956, kortet var
således litt overfrankert. Det kunne vel ikke være lett å fastsette «stussefrankeringen» på
slike sendinger.
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Adressaten og kortets innhold er også interessant. Konsul Lars Christensen var en velkjent skipsreder med mange jern i ilden, hvalfangst var en av dem. A/S Thor Dahl var et
av disse rederiene. Som vi ser, ble postkortet omadressert og videresendt til Thor Dahls
kontor i New York. Ekteparet Christensen var kanskje på ferie derover?
Teksten på kortet refererer til en begivenhet som skulle finne sted den 17de. «Hell og
lykke følge båten!» indikerer at det dreier seg om en stabelavløpning. I skipslisten til A/S
Thor Dahl fant jeg at M/T «Thoshov» ble sjøsatt den 17de mars 1955.
Skipet, en motortanker på
16085 Tdw, ble bygget på
Framnæs Mek. Værksted for
Thor Dahls Hvalfanger-selskap
og A/S Odd (A/S Thor Dahl),
Sandefjord.

På LARDEX sin nettside kan vi lese følgende hendelse:
1959: Den 10de april går MT THORSHOV til assistanse for det tyske skipet JOACHIM SCHULTE som hadde
støtt på et ukjent vrak og få store lekkasjer. Dette skjedde i Kattegat mens THORSHOV var på reise fra
Svartehavet til Wismar. Tidlig om morgenen den 11. april ble situasjonen så prekær at 25 mann av
besetningen på det tyske skipet måtte gå i båtene. Det blåste friskt og skipet sank stadig. Karene ble tatt
ombord i THORSHOV, slitne og frosne. Senere på dagen ble de satt ombord i en kutter utenfor Nyborg og
bragt iland der. Kaptein Arthur Abrahamsen sa at det hele gikk knirkefritt. Rederiet og kaptein Arthur
Abrahamsen mottok et takkebrev fra det tyske rederiet. (Fra Thor-Glimt).
Skipet hadde en trist skjebne. Hun ble solgt til et rederi registrert i Liberia og omdøpt til ASSIMI III i 1965.
På en reise fra Tandjong Uban v/Singapore til Saigon i 1968, lastet med høyoktan bensin og parafin, oppsto
en brann i maskinrommet. Den ble delvis slukket, men blusset opp igjen noen dager senere. Dekket
sprakk og skipet sank delvis inntil en kraftig eksplosjon sendte henne til bunns den 1.5.68. Fem mennesker
av et mannskap på 33 mistet livet.
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SISTEDAGSBREV SKILLINGSMERKER

Jeg hadde lest meg til at Georg Størmers
artikkel om skillingsmerkene skulle komme
inn i NK igjen i den nye utgaven. Det var
nok årsaken til at jeg så dette objektet på
en nettauksjon sist på sommeren. Selv om
jeg ikke samler Norge i sin alminnelighet
eller skillingsmerker, observerte jeg dette
prydelige sistedags-brevet. Jeg visste nok
at skillingsmerkene hadde beholdt sin
gyldighet i lang tid etter 1877, men jeg
trodde at da restopp-lagene ble solgt i
1888 til en handler, så var det jamt slutt.
Men det var jo ikke før fra 1. april 1908 at
Posten sa at "nok er nok". Dette prydelige
Rek-brevet synes stemplet 31 III 08 med
CHRISTIANIA II L, type 3 (hvor Postal II
oppgir 25 I 98 som siste kjente bruksdato).
Stemplet alene tilsier jo at dette er et
filatelistisk brev. Selvsagt står det i stil
med frankeringen at det gamle stemplet
ble plukket frem. Konvolutten er en
helsakskonvolutt (Aune nr. 2) og den er
oppfrankert med NK 17 og NK 21.
Spesialister ser sikkert hvilke typer det

dreier seg om. For dagens samler virker
vel frankeringen som bortkastede
penger. Postfriske merker har sikkert
høyere verdi enn dette brevet. Mottaker
(som vel var identisk med senderen),
O.R.Sagfører R(udolf). Falck var et aktivt
medlem i Kristiania Filatelistklub.
I gamle annaler står det sikkert noe om
at skillingsmerkene nå virkelig skulle
skrotes og at noen ivrige filatelister
benyttet sjansen til å skaffe seg sistedagsbrev. Dette var en tid lenge før
man vel begynte seriøst å samle på
førstedagsbrev. Selv ikke for de første
H7-merkene noterer NK noen FDC-er.
Samlet frankatur er 12 skilling. Det
skulle tilsvare 40 øre etter gjengs omregning, 3 skilling = 10 øre. Dette stemmer
slett ikke med portosatsene som gjaldt i
1908: Lokalporto 5 øre +Rek.gebyr 10
øre. Dette innebærer at dette brevet er
sterkt overfrankert. Det gikk man ikke
opp i da, her var det nok viktigst å
PEK
markere slutten på en æra.
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Referat fra møte nr. 2445
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag 7.september 2015
kl. 1900.
Tilstede: 27 skrevet inn i
protokollen
En opptagelse, 3 anmeldelser, quiz
og lynauksjon.
Kveldens foredrag:
«På vei til Santiago de
Compostela» med et blikk på kort
og frimerker, foredragsholder
Svein H. Andersen
Han startet med å vise kart over
regionen Galicia som var opptakten
til samlingen med kort og frimerker
Legenden forteller at apostelen
Jakob ligger begravet i Santiago de
Compostela. (Sankt Jakob heter på
spansk Sant Iago) I middelalderen
var Santiago ett av Europas viktigste
pilegrimsmål, bare Roma og
Jerusalem var viktigere. Alle veier
førte til Santiago, folk valfartet til
Jakobs grav. Den første reiseguiden
kom allerede i 1136.
Nå går 100000- 110000 hvert år
deler av strekningen frem til
Santiago. For å dokumentere at
man har gått er det nødvendig med
et pilegrimspass. Dette passet er
gratis og gir den vandrende adgang
til rimelige overnattingsteder
beregnet på pilegrimene, selv med
så mange som går er det alltid mulig
å få plass. I tillegg til kort og
frimerker fikk vi se flotte bilder fra
ruten han gikk.
Eventuelt:
21. september blir det byttemøte
og spontanauksjon.
Formannen opplyste at Tore Berg
ble valgt som President i Norsk
Filatelistforbund for 4. gang og
Marit Elind valgt inn som styre-

Det var med kortet/kartet over det startet.
På neste side bilder av den første reiseguiden og
av Pilgrimspasset. Forside og stempelsider.

medlem på Norsk Filatelistforbunds landsmøtet i
Trondheim Bjørn Muggerud er ansatt som
Forbundssekretær.
Arne Thune-Larsen, kommisjonær for Norge ved
utstillingen i Singapore fortalte litt derfra. Det var
fire førstegangsutstillere på en internasjonal
utstilling, alle norske fikk vermeille eller bedre.
Resultat fra Quiz: 3 stk. med 3 rette, 2 med 2 rette
og 11 med 1 rett, et gjennomsnitt på 1,2.
Kveldens quiz vinner ble trukket blant de tre med 3
rette svar.
Marit Elind, referent
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Referat fra møte
nr. 2446
Leder åpnet møte på
Schafteløkken mandag
28.september 2015
Tilstede: 44 skrevet inn i
protokollen. Leder
minnet om at bøker og
blader rimelig til salgs og
gratis var lagt ut på bord
bakerst i lokalet.
Tre opptagelser. Quiz og
lynauksjon.
Kveldens hovedpost:
Norgeskatalogen 2016
presentert av
Erik Olafsen .
Redaksjonen har bestått
av Bjørn Muggerud,
formann, Kjell Åge
Johansen, Erik Olafsen
og Svein H. Andersen.
Forordet forteller hva
som er nytt av året,
trender og priser. 67.
utgave av katalogen har
utviklet seg mye fra den
første utgaven..
Det ligger mye arbeid med å få ut en ny utgave av
katalogen, det er ikke bare å endre prisene i det som
ligger på datamaskinen. Det er to store nye artikler i
denne utgaven: «Skilling utgavene», skrevet av Georg
Størmer. Artikkelen er en utvidet og omarbeidet utgave
av en artikkel fra 1985. Den omhandler hvem som trykket
frimerkene, bruken av merkene, sprukket plate og
dobbeltfot. «Frimerkegravøren Ferdinand Schirnböck»,
skrevet av Arvid Løhre.
Det er også en oversikt over rammene som er brukt til personlige frimerker, sidene om gamle
hefter er nye. Mye nytt stoff fordi det kommer nye merker og hefter hvert år. Katalogen er
på totalt 480 sider, og porto og vekt for utsendelse bestemmer størrelse. Dette bestemmer
mengden stoff det er mulig å ta med i katalogen. Katalogkomiteen ble takket.
Eventuelt:
Endring i møteprogrammet: 12. oktober 2015 kommer Arvid Løhre og snakker om
«Postgiro´n skal frem», 26.oktober 2015 kommer Arne Eriksen «Feltpostinspektøren. Posten
i krig 1940» Kveldens quizvinner: Arvid Andreassen med 7 rette.
Referent Marit Elind.
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Norge innførte postgiro først i 1943. Men
allerede i 1927 hadde Bergen postkontor
startet en forløper, som fungerte slik at
Postanvis-ninger til store mottakere ble
overført til bank, i stedet for å bli utbetalt
kontant eller via sjekk.
I Norge ble Lov om Postgiro av 5.3.1942
kunngjort og det ble opprettet et nytt
kontor i Poststyret under navnet Postgirokontoret under Regnskapsavdelingen.
Betaling mellom postgirokunder skulle være
gratis.
Tjenesten ble satt i verk fra 1. mai 1943 og
det ble utgitt en 16 siders brosjyre med
nødvendig informasjon. Han viste ulike
merker som var i bruk for å påvirke folk til å
benytte tjenesten
Fra mai 1943 ble det brukt reklameklisjeer i
stemplingsmaskinene ved en del poststeder.
Det finnes flere ulike tekster som
reklamerer for bruk av postgiro. Mange
aksjoner og foreninger brukte postgiro og
fikk reklame i stempelet.

Referat fra møte nr. 2447
Leder åpnet møtet på Schafteløkken
12. oktober 2015 kl. 1900.
Bjørn opplyste at Norgeskatalogen var til
salgs til medlemspris. Tilstede: 27 innskrevet
inn i protokollen.
1 anmeldelse, quiz og lynauksjon.
Kveldens foredrag:
«Postgiro ´n skal fram» ved Arvid Løhre.
Han ble inspirert av Arne Bay som samlet
Postsparebanken, men ønsket ikke å
konkurrere med ham og ville finne et annet
felt, det ble Postgiro.

Landsforeningen for kreft er antagelig den
foreningen som har hatt flest postgirostempler og konti. Vi husker vel alle
«Ønskekonserten» med Postgirokonto 18.

Det finnes objekter som kan brukes i «alle»
utstillingsklasser hvis man ønsker å lage et
utstillingseksponat. Grammofonplater,
maskinstempler, konvolutter, blanketter,
brevkort og ulike etiketter og merkater
Postgiro startet i Østerrike i 1883, dette ble
markert med et jubileumsfrimerke i 1983.
Flere land fulgte efter og i 1920 ble det
vedtatt en internasjonal overenskomst om
postgirotjeneste ved Verdenspostkongressen i Madrid. Samme år innførte
Danmark tjenesten, Sverige i 1925, mens
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Postgiro forsvant gradvis og fra 1. januar
1995 ble Postgiro en del av Postbanken. 1.
desember 1996 gikk Posten Norge over fra
statsinstitusjon til Statseid BA-selskap, men
Postbanken fulgte ikke med. 1. desember
1999 ble Postbanken fusjonert med DNB
ASA, de fikk enn samarbeidsavtale med
Posten Norge. I 2001 ble den gamle
Postgirovirksomheten kjøpt opp av
Bankenes Betalingssystem, og slått
sammen fra 2002.
Eventuelt:
Det ble nevnt at det hadde vært to
utstillinger siden forrige møte. Sentrum
Filatelistklubbs Jubileumsutstilling og
Regional utstilling i Mandal.
Æresmedlem Knut Fr. Knutzen fyller idag,
12.oktober 80 år.
Om 14 dager kommer Arne Eriksen for å
snakke om «Feltpostinspektøren».
Quiz: Arvid Løhre hadde 10 riktige svar av
10, gratulerer.
Referent Marit Elind

Et utvalg av Arvids illustrasjoner – som her
Ikke behøver flere kommentarer.
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Referat fra møte nr. 2448
Leder åpnet møtet på Schafteløkken mandag
26.10. 2015 kl. 1900. Tilstede: 31 medlemmer
og 2 gjester skrevet inn i protokollen
En opptagelse, quiz og lynauksjon.
Kveldens hovedpost:
«Feltpostinspektøren. Posten i krig 1940»
Arne Eriksen fortalte entusiastisk om boken
han har skrevet.

Stempler Feltpostkontorer.
Han dro til Voss uten å få med noe av det
materiellet som var lagret på hovedpostkontoret Bergen. Alt materiell måtte
skaffes på annen måte, rulleblad for personell, skjemaer og stempler.

Boken handler om noen april- og maidager i
1940. Høsten 1939 ble det opprettet
nøytralitetsvakt i Norge og samtidig ble det
innført hemmelig postkontroll. Denne
hemmelige postkontrollen ble noe ulikt utført,
noen tok dette meget alvorlig mens andre ikke
kontrollerte noe som helst. Landet var delt i 6
militære distrikt/ divisjoner med en Feltpostinspektør tilknyttet hver divisjon.

Rulleblad for personell.

Hjemmelaget stempel

15. – 17. november 1939 ble det arrangert et
introduksjonskurs for de 6 Feltpostinspektørene på Akershus i samarbeid med Generalstaben. Han brukte Feltpostinspektøren for
divisjon 4 med hovedkvarter i Bergen, Harry
Olav Berg som eksempel på hvordan de måtte
improvisere etter hvert som tyskerne rykket
frem. Ved krigsutbruddet måtte Berg komme
seg til ut av Bergen.

På Voss fungerte feltposttjenesten,
militæret og feltpostkontoret var naboer.
Berg konsentrerte seg derfor om oppretting
av sivile postruter. All post fra Vestlandet
måtte til Voss for kontroll og folk ble
oppfordret til å bruke postkort for å lette
kontrollen. Feltposttjenesten i Voss
opphørte 30.april 1940.
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Frå Postmeisteren i Stavanger til Poststyret14.oktober 1939 om postkontrollen.

Dette er et tema
referenten ikke kan
noe om så referater
er blitt noe tynt. Jeg
oppfordrer de som
er interessert i
temaet om å kjøpe
boken og lese
selv.(referenten har
ingen økonomisk
fordel av boksalget)
Kveldens
Quizvinner: Marius
Gabrielsen med 6
rette og 3 stk. med 5
rette..
Referent Marit Elind

Harry Berg si teikning over oppbygginga av feltposten. Nedst i
hierarkiet finn me Fronten. Ved fronten er det militære avdelingar
som ein poststyrar som fordelar og hentar post frå soldatane.
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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

