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Anbud på diverse Sirkulære
Kommentar til artikkelen
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Postfolkenes feriehjem -
Samleverdige spor

Norske rullemerker -
Privat eller offentlig
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overliggende post og livets
alvor; samt enkelte
refl eksjoner o mkring nattverd,
vielse og kirkestrid 23

Møteprogram
Høsten 2010

Lørdag 18. september 2010

Jan Michelet "Hilsen fi'a .lsker -
It i s I o r i.s ke og pt t s I h i sl o t" i s ke gl i nr t .fi'tr

min lt je:ntb.t'gd "

Spontlnauksjon -
Ta med objekter tbr salg.

Lørdag 18. desember 2010

Peer-Christian Anensen: " ll,fodente
po.t t h i.s t or i e k ct n va' re stæ t'l i n I e re.s s an l "

Spontanauksion

Møtene holdes kl. 13.00
i PFTs lokaler.

Schn'eigaardsgt. 33 B. Oslo.

Mat og drikke etter
tradisjonelt opplegg

POSTFOLKENES FERIEHJEM -
Samleverdige spor --
Tradisjonelt har en fagforening
organisert arbeideme inrren et

yrke, en arbeidsplass eller et
konsern. Formålet har vært kamp
for høyere lønn og bedre
arbeidsvilkår. I tillegg har
fagforeningene arbeidet for
velferdsgoder og støttet
arbeiderkulturen, og de har
drevet egen studievirksomhet for
tillitsvalgte og medlemmer.
I Budstikka 4,'09 skrev jeg om
"Julepost", et julehefte
postbudene solgte i perioden
1949-1962. lnntektene gikk til
feriehjemsvirksornheten lnnen
Norsk Postfbrbund (NPF).

Les mer på side 9.

NORSKE RULLEMERKER. PRIVAT ELLER
OFFENTLIG?

De første frirnerkeautomatene i
Norge dukket opp i Bergen like
etter 1910, og ingen merker fra
disse første autolnatene er kjent i
dag. På grunn av fnrnerker i rull
og autonratkuttingen er det ofte
et karakteristisk kutt i ovre og
nedre del ar friurerket sorn qir et
noe buet kutt.

Les mer på side 19.
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Utkommer i 2010 med fire nummer
og sendes til medlemlnene i NPS.

Ettertrykk tillatt hvis kilde oppgis.

Ansvarlig redaktør:
Bjøm Schøyen, Pb.l Høybråten,
1005 0sLo
Tff.: 90 124690
E-post: budstikka@posthistorisk.no

Norsk Posthistorisk Selskap
Adr: Postboks 4369, Nydalen
0402 OSLO, Bankgiro: 0540 0840395

Styret i NPS:
Leder: Trond Schumacher
Holmendammen Terr. 22, 0773 OSLO
E-post: trond.schumacher@lbio.uio.no

Nestleder:
Per Erik Knudsen
Uf lenr alle 123.0381 Oslo
E-post: per.erik.knudsen@getmai l.no

Sekretcet' : Arvid Løhre.
Lurudveien 28 K,
2O2O SKEDSMOKORSET
E-post: arvid@online.no

Kasserer: Gunnar Melbøe
Betzy Kjeldsbergs vei 26 E, 0486 OSLO
E-post: gmelboee(gtonI ine.no

Stv'ent edl en.' Henning J. Mathiassen
Revefaret 69. 3033 Drammen
E-post: henningj.rnathiassen(@ebnett.no

Vurametllemmer:
Øivind Rojahn Karlsen
Maries vei 12, 3610 Kongsberg
E-post: oivindrk(ayonline.no

Finn Leiang
E-post: fl eiangg online.rro

..noen linjer fra redaktøren....

Hvor i all verden ble det av "Budstikka" nummer
2. Den skulle da vært her i juni...

Beklager så mye alle sammen, men små uhell
kan lage mye tull, og da undertegnede klarte å
plassere en sentral del av den høyre hånd i en
vedkløyver rned 4. tonns trykk den 16. mai ble
det raskt et spørsrnål om hvoruidt... og ikke når
"Budstikka" skullc komme ut i rcei av denne
redaktøren.

Heldigvis har ting grodd sammen, selv om høyre
tommel neppe blir den samtre som før, og jeg
satser også på å sørge for ett nufiuner til i år.
Mao. neste nulnmer vil være 314-2010.
Skriveførheten er så som så, ogjeg er derfor mer
enn noen gang avhengig av ditt bidrag!

Bjør'n

Lederens hjørne:

Når dctte skrivcs er det
allerede Olsok. Et
begivenhetsrikt halvår
rned lnotcvirksonrhcl i

Schwcigaards gate så

vel sorn under
NORDIA i Borås liggcr
bak oss.

Årsrnøtet i april gikk på
skimcr.

Alle i styret ønsket å fortsette arbeidet for
NPS, og ettersom forsarnlingcn akklantcrte og
syntes seg vcl fornøyd med tingenes tilstand.
er det barc å fortscttc i sammc stil. ellcr hva'l
Jeg kan forsikre om at alle vi som driftcr NPS
i øyeblikkct, inklusive redaktøren (av
Budstikka), trives alle soln cn med oppgavene.
Styremcdlentrlenc har klart dcfinerte
arbeidsoppgaver ut i fia dugclighet og lyst, og
dugnadsåndcn og vclviljen i dct sittende styrct
cr upåklagelie! Utover det har vi også fått dct
inntrykk at medlcmmene vårc i hovedsak er
fornøydc med det NPS har å by på: varicfic og
interessante fbredrag med hyggelig sosialt
sarnvær i Schweigaards gate, og ct ikke alt for
stramt møteprogram og Budstikka. Ettersorn
redaktørcn hcller aldri mottar ukvcmsord (tysk
"Scheltwort") eller klager på Budstikkas



innhold, tror vi faktisk også at de fleste i by,
land og strand er fornøyde med innholdet. En
som uomtvistelig verdsetter stoffet vårt i
Budstikka er redaktøren av Filatelistisk Årbok,
som hvert år henter store og små artikler om
både det ene og andre fra medlemsbladet vårt.
Forøvrig - til alle dere som av nafurlige
gmnner ikke er å se på møtene våre, kan
opplyses at vi vanligvis er fra 25 - 35 som
jevnlig mØIer opp på lørdagsmøtene (vanligvis
4 i året) i Schweigaards gate. Men det er plass
til flere, - ikke tro noe annet dersom det skulle
passe å stikke innom under et weekend-besøk i
hovedstaden. Vi så gjerne at vi kan skilte med
minst 40 medlemmer på møtene i løpet av
20tt!

Nordia i Borås i slutten av mai ble et vellykket
arrangement, som svenskene skal ha all ære
av. Trenden er at kvaliteten på eksponatene på
nasjonale og internasjonale utstillinger bare
blir bedre og bedre, både hva gjelder
filatelistisk materiale og i formidling av
filatelistisk kunnskap. Dommeme i Borås var
denne gang spesielt tiltrukket av gode
klassiske samlinger fra eksotiske land, slik
som Samoa, Persia, Dansk Vest-India og
Equador. De posthistoriske eksponatene fikk
denne gang en noe mer overfladisk
behandling. Men det vet vi fort kan snu med et
annet dommerkorps! Spesielt gledelig denne
gang - sett med norske Øyne - var Eivind Lund
sin samling " Classic Ecuador 1865 1881",
som fikk hele 95 poeng i internasjonal klasse.
Gratulerer så mye, Eivind!

Mens vi er i gang med grafulasjoner; det er
minst 3 til som fortjener en spesiell gratulasjon
i år. Vårt æresmedlem og tidligere formann i
NPS, Arne Thune-Larsen Srller 70 år. lvar
Sundsbø også æresmedlem og tidligere
formann, og Arvid Løhre, vår sekretær og
hardtarbeidende styremedlem i selskapet i
mange år, fyller begge 60 år i høst. Jeg
benytter anledningen til å takke dere for det
store arbeidet dere har gjort og fortsatt gSør for
NPS og posthistorien; måtte engasjementet og
interessen vedvare i mange år! Gratulerer!

Så står det bare igjen å ønske velkommen til
en ny spennende høst med foredrag og
interessant stoff om posthistorie på NPS sine
mØter og i vårt medlemsblad Budstikka!

Trond

PROTOKOLL FRA ÅRSN|ørNr T

NORSK POSTHISTORISK SELSKAP
17. APRrL 2010.

Sted: Frimerketj enestens kantine,
Schweigaards gate 33 B, Oslo.

SAKSLISTE:
l) Konstituering.

a) Godkjennelse av innkalling.
b) Valg av dirigent og sekretær.
c) Valg av to medlemmer til å underskrive

protokollen.
2) Styrets årsmelding.
3) Rapport fra Dr. Per Gelleins Minnefond.
4) Regnskap.
5) Fastsettelse av kontingent for 201 l.
6) Budsjettforslag 2010.
7) Valg.

l) Konstituering.

a) Godkjennelse av innkalling. Møtet ble
åpnet av leder Trond Schumacher kl. l3:15.
Det var 29 medlemmer med stemmerett og I
innbudt medlem til stede. Innkalling med
saksliste var kunngjort i Budstikka nr. I og på
Selskapets hjemmesider.
Vedtak: Innkallingen godkjent.

b) Valg av dirigent og sekretær.
Vedtak: Bjørn Muggerud ble valgt til dirigent
og Arvid Løhre til sekretær.

c) Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen.
Vedtak: Bjørn Schøyen og Per-Johan Mejland.

2) Styrets årsmelding.
Arsmeldingen var gjengitt i Budstikka nr. l,
2010, og hovedpunktene ble referert av
lederen. Redaktør Bjørn Schøyen høstet
applaus for innsatsen med Budstikka.
Vedtak: Årsmeldingen 2010 godkjent uten
merknader.

3) Rapport fra Dr. Per Gelleins minnefond.
Rapporten for 2010 ble lest opp i sin helhet:
- ( I 2010 er fondets egenkapital på kr
144.191. Av dette er kr 100.000 grunnkapital
som ikke kan røres. Renteinntekten i fior var
bare kr 3.605, men fortsatt er det mulig å utdele
større beløp enn dette skulle tilsi ved å bruke
av den frie kapitalen. Komiteen har også i år
markedsfør1 fondet på vår hjemmeside og i



Budstikka, i tillegg har det blant annet vætt

omtale i NFT. I år forelå det fem søknader ved

søknadsfristens utløp. Det ble søkt om til
sammen kr 23.000, samt et uspesifisert beløp.
Dette gjorde at komiteen måtte foreta en streng

prioritering i forbindelse med årets tildelinger.
En av søkerne blir oppfordret til å komme med
ny søknad neste år.

I forbindelse med årsmøtet i Norsk
Posthistorisk Selskap, 17.4.2010, utdeles kr
13.500 fra Dr. Per Gelleins Minnefond til fire
prosjekter fordelt slik:

1) Harry Snarvold, kr 2.500 til en bokutgave
av samlingen: "Transatlantic Mail Sailings
connected with Norway".

2) Krigs- og Feltpostforeningen (KIF) ved
Bjørn Muggerud, kr 4.000 til en bok med

tittel: "De norske FN-styrkenes
posthistorie" med Egil H. Thomassen som
forfatter.

3) Arne Eriksen og Audun Hanstveit, kr 3.000
til bokprosjektet: "Dar kjem dampen - med
post. Maritime spor etter postførsle i Indre
Nordhordland 1860 - 1960".

4) Øivind Rojahn Karlsen i samarbeid med
Bjørn E. Bunæs, kr 4.000 til bokprosjektet:
"Norske Poststeder og poststempler fra
A til Å".

Oslo, 14.4.2010,
Trond Schumacher (sign.)
Ivar Sundsbø (sign.)
Arvid Løhre (sign.)> -

Vedtak: Rapporten fra Dr. Per Gelleins
Minnefond 2010 ble tatt til etterretnins.

4) Regnskap.
Regnskapet 2009 for NPS og Gelleins
Minnefond ble kort kommentert av kasserer

Gunnar Melbøe. Revisor Peer-Christian
Ånensen hadde reviderl regnskapene og
funnet i alt orden.
Vedtak: Regnskapene godkjent uten
merknader.

5) Fastsettelse av kontingent for 2011.
Styret foreslo ingen endring av kontingenten
for 201 l.
Vedtak: Kontingenten endres ikke og blir kr
300 også for 201 l.

6) Budsjettforslag 2010.
Budsjettforslaget, giengitt i Budstikka nr. 1,

2010, ble gjennomgått av kasserer Gunnar
Melbøe. Det var ingen forslag til endringer.

Vedtak: Budsjettforslaget for 2010 godkjent.

7) Yalg.
Valgkomiteen har bestått av Ivar Sundsbø og
Bjøm Muggerud. Sistnevnte la også fram
forslaget og ledet valget. Som nevnt i fior ønsket

begge i valgkomiteen avløsning, men aksepterte
gjenvalg mot at komiteen kunne legge fram eget

forslag på ny valgkomite i 2010.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble fulgt, og følgende
ble enstemmig valgt:

Leder, I år:
Trond Schumacher (gjenvalg)

Styremedlem,2 hr:
Arvid Løhre og
Henning J. Mathiassen
(begge gjenvalg)

Varamedlemmer, I år:
Øivind R. Karlsen (glenvalg) og
Finn Leiang (ny)

Revisor, 1 år:
Peer-Christian Ånensen (gjenvalg)

Styret for Dr Per Gelleins minnefond:
Leder (formann) for NPS samt Ivar
Sundsbø og Arvid Løhre (begge

gjenvalg).

Valgkomit6:
John Torstad og
Øyvind Midtlid (begge nye)

Årsmøtet ble deretter hevet av dirigenten.

Oslo, 17.4.2010

Arvid Løhre, årsmøtets sekretær.

Bjørn Schøyen Per-Johan Mejland

Gratis annonse for medlemmer av NPS

Som medlem av NPS har du anledning til å

sette inn en gratis småannonse om materiale

som du søker etter i Budstikka.



fDr- Per Gelleins
1\4innefond
OPPRETTET 17. NOVEMBER 1984.

Rapport fra Dr. Per Gelleins
Minnefond 2010

I 2010 er fondcts egenkapital ph kr 144.191.
Av dcttc er kr 100.000 grunnkapital som ikke
kan rørcs. Renteinntekten i for var bare kr
3.605, men foftsatt er det mulig å utdcle støne
beløp enn dette skullc tilsi ved å bruke av den
fric kapitalen.

Komitccn har også i år markedsført fondet på

vår hjcmmcsidc og i Budstikka, i tillegg har dct
blant annet vært omtalc i NFT. I år forelå det
fcm søknader vcd søknadsfristens utløp. Det ble
søkt om til sammen kr 23.000, samt et

uspcsifisert beløp. Dette gjordc at komiteen
måtte foreta en streng prioritering i forbindelse
mcd årets tildclinger. En av søkeme blir
oppfordrct til å komme med ny søknad neste år.

I forbindelse med årsmøtet i Norsk
Posthistorisk Selskap, 17.4.2010, utdeles kr
13.500 fra Dr. Per Gelleins Minnefond til fire
prosjckter fordclt slik:

l) Harry Snarvold, kr 2.500 til en
bokutgavc av samlingen: "Transatlantic
Mail Sailings connected with Norway".

2) Krigs- og Feltpostforeningcn (KFF)
ved Bjørn Muggerud, kr 4.000 til en
bok med tittel: "De norske FN-styrkenes
posthistorie" med Egil H. Thomassen
som forfatter.

3) Arne Erikscn og Audun Hanstveit, kr
3.000 til bokprosjektet: "Dar kjem
dampen - mcd post. Maritime spor etter
postførslc i Indre Nordhordland 1860 -
1960".

4) Øivind Rojahn Karlsen i samarbeid
med Bjørn E. Bunæs, kr 4.000 til
bokprosj ektet: "Norske Poststeder og
poststempler fra A til Å".

Oslo, 14.4.2010,

Trond Schumacher lvar Sundsbø
Arvid Løhre

REFERAT FRA MEDLEMSMøTET
ETTER ARSUøTCT
17. APRTL 2010

- og så over til noe helt annet
Trond Schumacher gikk raskt over til ordinære
møtesaker rctt etter årsmøtet. En av de første
sakene han tok opp, var om vi skulle ha et åpcnt
møte i forbindelse med den nasjonale utstillingen
i Fredrikstad . 19.-21. novernber. Dette var cn sak
som hadde blitt diskuterl på styremøtet. Styret
hadde blitt tilbudt et lokalc i Gamlebyen i

gangavstand fra utstillingshallcn til et slikt møte.
I2003 haddc vi et tilsvarende opplegg, og da var
møtet dårlig besøkt. Et åpcnt møte den helgen
kommer dcssuten relativt tctt på vårt eget
julemøte, så styret stilte seg litt awentendc til
saken.
Representanter for utstillingskomiteen ønsket
selvfølgelig størst mulig aktivitet i forbindclsc
med utstillingen, og ga uttrykk for dct. I
diskusjoncn som fulgtc, ble det åpnet for at

utstillingskomiteen kunnc legge til rette for åpne
mØter og forcdrag i selve utstillingshallen. Sidcn
saken forlsatt er under vurdering, kom det derfor
ikke til noen konklusjon.

Forslag på nytt medlem
Kristian Aune og Arne Eriksen foreslo Audun
Hanstveit, Mjølkeråen/Bergcn, som kandidat til
medlemskap i NPS. Forslaget ble støttct av
Wilfred Wasenden. Hanstveit er utstiller i
posthistoricklassen med vermeil og ærcspris fra
den regionale utstillingen Bergen 09, skribent (se

Budstikka 4109 side l6), samt aktuell i
forbindelse mcd et bokprosjckt (se rapporl fra
Gellein 2010 i protokollen fra årsmøtet).

Møtets hovedpost - POSTREVYEN 1967

På møtet etter
årsmøtct skulle vi få
se "Postrevyen
1967". Det var ikke
Postens egne digitale
versjon, men en
versjon underlegnede
hadde konvertert fra
VHS og hadde på
privat DVD.

Arvid Løhre snun'et
lilm lra 1967

På knapt 35 minutter fikk vi innslag
Kvinnelig postbud - Visitt i Førde -



Kvinnelige postbu

Oversvømmelse i
Lillestrøm Nordisk
postkonferanse i Tromsø -
Postbilrute Trondhcirn-
Steinkjer Feriepost,
Rognstranda i Barnble -
På post i Bergen
Fredrikstad 400 år - Bro
over 'lleldsundet - Nytt
brevsorteringsanlegg i

Oslo.

Alt blc serert i farger i god, gammel
filmavisstil, tatt opp uten lyd, lagt på musikk og
kommentarcr i etterlid. Noen av innslagene
finncs også som tcma i Bladet Post, som sakcn

om kvinnelige postbud, mens andrc bare finnes
på film. Artig nostalgi, og ct forhåpentligvis
1ærerikt ti lbakeblikk.

Posthistorisk lapskaus
Tradisjonell servering av lapskaus til normal tid,
på tross av at bådc årsmøtc og hovcdpost etterpå
var awiklct. I tillegg til de trc tradisjonelle
skålcne, ble dct en ckstra skål for vår gode

hjelper og innbudte mcdlem Tone Skimten, som

i 25 år har hjulpet til på møtene. Hun har i like
mange år sørget for at maten har blitt rettferdig
fordelt, og at alt ser ryddig ut når vi forlater vårt
låntc lokale.

Mcdlemmenes 5-minutter
. Trond Schumacher opplyste at

påmeldingsfristen til den regionale
frimerkcutstillingen i Alesund var l.
mai. Dcrsom det var plass, ville det være

mulig å delta selv om man ikke var
medlem av cn klubb i den aktuelle
regionen.
Frank Gilberg kunne fortelle at

påmeldingsfristen til den nasjonalc
utstillingen i Fredrikstad i novembcr
også var 1. mai. Han hadde mottatt en

bekymringsmclding fra Per Kindem. På

tross av en lav rammeavgift, hadde det

foreløpig kommet få påmeldinger. For å
holde utgiftsiden nede, hadde det ikke
blitt produsert noen "bulletin 1".

Opplysninger og påmelding fantes på

nettet. Det som var nytt i Fredrikstad var
postkort-klassen, med bedømming etter
det nye reglementet. fPåmeldingsfristen
er endret etter vårt møte, og du har nå

frist fram til 15. august for å melde deg
på.1

Knut Arveng minnet orn rcgional I -

rammes utstilling i Oslo, 24.-26.
scptember, med påmeldingsfrist 30.

april. IOgså her er påmcldingsfristen
endret, og dcn nye fristen er l. august.]
Bjørn Myhre etterlystc materiale til sitt
nyc områdc: British Forces in Egypt,
1932-1936. Det er snakk om bl.a. noen

brevmerkcr. Ta gjeme kontakt med

Bjørn hvis du kan hjelpc ham:
merker@)bmyhre .com , telefon 99 51 09

06

Kjell Ågc Johansen kunnc forlelle at

John Lea hadde publiserl en ny artikkel
over tre sider om oveftrykkene fra
Bouvetøya 1934 i The London
Philatelist, Vol 119, March 2010, No
1373. Dc vites ikke om den inneholder
noe nytt i forhold til det som tidligere er
publisert på norsk.

o The Royal Philatelic Society London er

utgivcren av Thc London Philatelist. Det
er en forcning der man må anbefales for
å kunne søke om medlemskap. De har et

av verdens største bibliotek når det
gjclder filateli, og det lig-eer i det

sentrale London. Men det handler mest

om Storbritannia og Britiske områder, så

det er først og fremst dc som samler
Commonwealth som kan ha utbytte av å
være medlem. Nå er Kjell Ågc sammen

med Hallvard Slettebø utnevnt som
norske representanter for klubben, så det

er til en av dem du kan henvende deg for
å søke om medlemskap.

o Harald Hallstensen kunne føye til at det

finnes Bouvetøya-forfalskningcr, noen
av dem produserl av Aarbogh.

Spontanauksjonen
Det var 39 objekter som var tatt i mot av

Henning J. Mathiassen. Trond Schumacher var
auksjonarius og Øivind Rojahn Karlsen bisitter.
Formålet med auksjonene i NPS har vær1 å

omsette materiale inncnfor posthistorien på en

grei måte, og uten for mye spekulasjon og

kommers. I sin tid ble det argumentert mot at

handlere skulle kunne bli mcdlemmer av denne
grunnen, dct som ble solgt på møtene var fra
samlere og til samlerc og ikke beregnet på

vidcresalg. Det har vært veldig mye rart og

interessant til salgs innen posthistorien, men man
har forsøkt å unngå rene frimerkeobjekter.
Auksjonen foregår uten at verken innleverer eller
kjøper betaler noe ekstra. NPS tjener med andrc
ord ingenting på dette, det skal som sagt være et

medlemstilbud fra samlere og til samlere. Og det

kan jo noen ganger bli en livlig
auksjonsstcmning, etter bådc dram og øl til
maten.



Et meget spesielt objekt var til salgs denne gang.
Resultatet skyldtes trolig at de fleste av oss

vanligvis kaster slikt sammen med papiravfall.
Det var snakk om et pent bevart eksemplar av et
enkelt blad fra en 27-årgammel
avrivningskalender, med dato 31. desember,
nyttårsaften. Det spesielle med dette, var at det
på baksiden var påtrykt et avgiftsmerke for
kalendere, slik det var vanlig da men kanskje
ikke siden. Auksjonarius var svært skeptisk, og
det ble startet med et utrop på 3 kroner. Mange
så med vantro på hendene som ikke ville legge
seg etter hvert som prisen steg. Det har vist seg

før at materiell innenfor kategorien
stempelmerker selger godt i NPS, men ingen
hadde gjettet at en gammel kalenderlapp skulle
gå for 100 k!
Ellers var det egentlige ingen store
overraskelser. Auksjonen og møtet ble avsluttet
ca l6:35.

Arvid Løhre, referent.

POSTFILM

Postverket var i sin tid filmprodusent. I en

ånekke ble det produsert film i forbindelse med
store og små postale begivenheter.

Til et godt stykke ut på
1980-tallet ble det laget en
katalog fra "POSTFILM",
der det stod en liste over
alle filmene som var til
utlån. Frimerkeklubber og
andre utenfor Postverket
kunne også låne filmene,
enten direkte fra Posten
sentralt i Dronningens gate
15 i Oslo eller gjennom det
lokale postkontorene.

Postmuseet lånte ut
Fra starten var det Postmuseet som stod for
utlånet. Rapporter om denne utlånsvirksomheten
finnes i bertningene om Postmuseets virksomhet.
Beretningene er gjengitt i NFT på 1950- og
1960{allet og i Postverkets statistikkårbøker.
Om året 1955 står det at filmene har vært lånt ut
til framvisning for posttj enestemenn, Postskolen,
filatelistklubber, foreninger m.v. (NFT 1:1956
s.5)
I Sirkulære nr 25, 8. november 1956 ble det
gjengitt en liste over filmene som da var til utlån.
De to første filmene på lista var nok ganske nye

da: "Frimerket jubilerer" og "Norwex-Oslo
1955". Det siste avsnittet i meldingen er verdt å

merke seg: "Tjenestemannsorganisasjoner m.v. i
Postverket får låne filmene gratis. Anmodning
om utlån sendes Postmuseets styrer i god tid.
Filatelistklubber tilsluttet Norsk Filatelistforbund
kan ved henvendelse til postmesteme få låne
filmene på samme betingelser. I slike tilfeller bør
postmesterne fremsette ønske overfor
vedkommende klubb om at postfunksjonærer av
alle grader som måtte ønske å se filmene, blir
innbudt."
Den første katalogen over filmene fikk
Postmuseet produsert og sendt ut i 1959. Det året
ble det lånt ut 165 filmer til 61 lånetakere. (NFT
3:1960 s. 39) Det siste året med statistikk over
utlånet fra Postmuseet, var 1972. Yed utgangen
av det året bestod Postmuseets filmarkiv av 226
filmer, de fleste var fargefilmer. Det var
registrert utlån av 314 filmer til 143 lånetakere.
Fra l. november 1973 ble Postdirektoratets
organisasjon endret, og det ble opprettet et nytt
kontor med betegnelsen Informasjonskontoret.
Postmuseet ble da organisert som en enhet under
Informasjonskontoret, og jeg går da ut fra at det
var da "Postfilm" ble etablert og tok seg av
utlånet i stedet for Postmuseet. (Norges Postverk
Statistikkårbok 1973)

Fra 16 mm til video
Alle kopiene var i 16 mm med optisk lyd. Det
var en forutsetning at de ikke ble kjørt på andre
apparcter, og de måtte bare kjøres av "kyndige
operatører". På 1980-tallet overtok video. Da
Postdirektoratet ved Informasjonskontoret skulle
lage en film til intemt bruk i 1989 om den nye
visuelle profilen, ble den kun produsert i VHS.
Etter hvert ble en del av de gamle filmene
konvertert til videoformat. arbeidet ble utført av
Filmteknikk Norge AS. Etter det var det kun
videoene som ble lånt ut.

Tilbake til Postmuseet
Da Postverket ble Posten Norge, ble det også
slutt på virksomheten som filmbyrå. Alt
materiell, gamle slitte 16 mm-filmer, konverterte
og originale videoer, ble overlatt til Postmuseet.
Masterfilmer var borte, og mye var i en sørgelig
forfatning. Ragnar Stenkjær, som tidligere blant
annet jobbet med opplæring i Posten, gjorde en
bra jobb med å katalogisere alt. Til slutt ble alt
filmmateriell overlatt i Maihaugens varetekt. Det
er altså fortsatt Posten Norges eiendom, men det
er Maihaugen som ivaretar materiellet.
Maihaugen er i ferd med å etablere et
digitaliseringssenter for video. Konservator
Helge Sognli opplyser at for Postmuseets
vedkommende ligger fokuset på videosamlingen.



Den består av mange forskjellige formater, både
VHS, BETA og UMAIC. Utstyret til Maihaugen
kan behandle alle disse formatene. Noe av det
som skal være ferdig digitalisert er de årlige
postrelyene og filmen "Med posten på kysten".
Deler av sistnevnte finnes med på DVD-en
"Nordmennenes egen historie. Opplevelser fra
Vestlandet" (2005). Her finnes et innslag på 6t/'
minutt: "Ikke noe for damer. Vi følger den
reisende postekspeditøren på kyst- og
lokalruter". DVD-en kan fortsatt kjøpes.
Det er ingen tvil om at Posten sitter med svær1

viktig, interessant og lærerikt stoff om den
moderne posthistorien. Postbussen Bø-Vinje,
som jeg skrev om i Budstikka nr 412007, finnes
for eksempel som innslag i Postreryen 1960. Det
er å håpe at Maihaugen pånytt starter utlån av
postfilmene, eller salg eller nedlasting.

Arvid Løhre

Anbud på diverse Sirkulære.

Vi har fått 25 innbundne årganger med
"Sirkulære fra Postdirektoratet" (Poststyret /
Postens sentralledelse) som skal selges til inntekt
for Norsk Posthistorisk Selskap. Det gjelder
følgende årganger:
1954, 1955, 1963-197 0, 1977, 198l-1994.
Årgangene er på vanlig måte utstyrt med
innhold/register foran.
Anbudsfrist: 11. september 2010. (l uke før
neste medlemsmøte)

l) Anbudsrunden er åpen for medlemmer
av NPS.

2) Det kan gis bud på dn, flere eller alle
tjuefem årgangene. Prisen kan også gis
samlet på alle, eller med spesifisert
anbudspris på de enkelte årgangene.

3) Prisen gis eksklusiv frakt. Kjøper betaler
frakt som komrner i tillegg, eventuell
henting i Oslo-området kan avtales.

4) Etter at anbudsfristen er passert, vil de

innkomne anbudene bli vurdert på et helt
fritt grunnlag. Hvis noen for eksempel
kan dokumentere at de mangler noen
årganger i en ellers komplett serie i sitt
bibliotek, kan slike anbud bli prioritert.

5) Alle avgjørelser er endelig og kan ikke
påklages.

6) Anbud sendes sekretæren, Arvid Løhre,
pr e-post eller i brev til privat adresse.
(Se opplysningene om styret.)

Kommentarer til
"Linjestempelet Kikiitiiben på
norsk skillingsbrev"

Som interessert i posthistorie, finner jeg stadig
spennende materiale i Budstikka.

Til Paquebot-arlikkelen i nr.l 2010 har jeg
følgende kommentar, hvis det kan være av
interesse:

Linjestempel på norsk skillingsbrev.
Vi samlere har jo gjennom alle tider "laget" ulike
rariteter, men på dette skillingsbrevet hr.
Wasenden forleller om på side 14 har jo
"samleren" selv påsatt linjestempel som
tilkjennegir ( beviser ) at skipet ligger i havn, og
brevet slett ikke er noe Paquebot
svindelforsøk. Brevet er derimot framsendt som
en ren norsk innenlandsforsendelse Drammen -
Christiania!
Hr. Wasenden rnener det kan diskuteres om
brevet er et skipsbrev eller ikke.
"Det gikk i alle fall ut fra s/s Petofi ?" , skriver
han.

Ja, i utgangspunktet, men ikke postalt i følge
frankering og annulleringen. Hadde frankeringen
som han selv ganske så riktig påpeker, vært
ungamsk hadde der jo ikke vært noen tvil i det
hele tatt!
Paquebot - stemplene på begge illustrasjonene
ser ganske så like ut, og er trolig tilsendt skipene
fra rederiet. Dette er helt naturlig på den tiden da
de fleste havnebyer ikke var utstyrt med slike
stempler. For eksempel i Norge ble de 10 første
Paquebot-stemplene produserl og utsendt i 1894
ifølge hr. Anders Langangen.

Etter mine betraktninger er derfor ingen av de
omtalte brevene ekte skipsbrev.
De hadde trolig brukt opp sine ungamske
frimerkebeholdninger, og dermed ikke godtatt
disse som skipsbrev.
Brevene er postbehandlet etter reglementet, og
ble frankert og videresendt som rene
innenlandsforendelser helt etter regelverket.
En spennende posthistorisk dokumentasjon i
hvilken som helst samling vil jeg tro, og faktisk
for meg sjeldnere å se erur "ekte" postbehandlet
skipspostmaterialel

Einar Måseidvåg
Ålesund.



POSTFOLKENES FERIEHJEM _
Samleverdige spor
av Arvid Løhre

Tradisjonelt har en fagforening organisert arbeiderne innen et yrke, en arbeidsplass eller
et konsern. Formålet har vært kamp for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. I tillegg har
fagforeningene arbeidet for velferdsgoder og støttet arbeiderkulturen, og de har drevet
egen studievirksomhet for tillitsvalgte og medlemmer.
I Budstikka 4/09 skrev jeg om "Julepost", et julehefte postbudene solgte i perioden 1949-
1962.Inntektene gikk til feriehjemsvirksomheten innen Norsk Postforbund (NPF).

NPF organiserte i hovedsak det som en gang ble
kalt "postvesenets underklasser i Norge", det vil
si postbudene og alle andre innen omdeling,
transport, sortering og renhold. Den andre store
fagforeningen innen Postverket var Det norske
Postmannslag (DnP). DnP organiserte
personalet med skranke- og indretjeneste, samt
ledelse.

DnP og PLF ble slått sammen i Loen i 1976

NPF sitt 7. landsmøte i Fredrikstad l9l8

Det norske Postmannslag slo seg sammen
med Poståpnernes Landsforbund (PLF) ved
landsmøtet i begge forbund i Loen i mai
t976.
Det nye navnet ble Den norske
Postorganisasjon. Forkortelsen til
Postmannslaget (DnP) ble beholdt, men til
daglig ble det kalt Postorg.

l. juli 2000 ble NPF og DnP slått sammen til Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund,
(Postkom). I dag er det mange fagforbund innenfor Posten Norge AS, men av de som er

organisert er ca 90 % organisert innen Postkom. Postkom kan fremdeles tilby en mengde
tradisjonelle hytter og feriesteder til sine medlemmer, men også ferieleilighet i Oslo og
København. Til og med i Spania disponerer Postkom 5 leiligheter, de ligger i Torrevieja og på
Gran Canaria.

I denne artikkelen skal vi
se på noen samleverdige
spor etter feriehjemmene,
og ikke minst arbeidet for
å skaffe penger til dem.

Postkom - del av portofi'i konvolutt

Blankettpenger
Den inntektskilden som har færrest spor etter seg, er blankettpengene. Men det var en betydelig
inntektskilde for feriehjemmene til organisasjonene i Posten. Tidligere var ikke de postale
blankettene gratis, det kostet 2 ørepr. blankett.
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Da Vesten{elske krets året etter kjøpte sitt feriehjem Skorpen, søkte de også om statsstøtte.
Stortingskomiteen ville nødig gi flere rentefrie lån, og det ble foreslått å bevilge midler fra det
årlige overskuddet ved blankettsalget. Tidligere hadde overskuddet i sin helhet tilfalt
Postvesenets Hjelpekasse. Fra 1. juli 1925 og inntil videre skulle kr 15.000 årlig av overskuddet
ved blankettsalget øremerkes til å imøtekomme søknader om bidrag til postorganisasjonenes
feriehjem. NPF fikk følgelig også bevilgninger fra denne potten, fra 1926 til og med 1940 til
sammen k. 97.000. Og i årene 1925-1939 tjente de forskjellige kretsene i Postmannslaget til
sammen kr 128.492 på dette. Poståpnerne ville også ha sin rettmessige andel, i følge Poståpner-
bladet nr 23 - 1932, og søkte Poststyret, Handelsdepartementet om bidrag til postkurser.
Poståpnerne var som kjent uten postal utdanning den gang. Alternativt formål var nødvendige
sykehusopphold og opphold på rekreasjonshjem, og ikke feriehjem, så jeg går ikke videre med
det.
Hvor lenge blankettpengene ble hengende på bevilgningen til feriehjem, vet jeg ikke. I
Statsbudsjettet for 1946-47 (St. prp. nr 2), er det beregnet k 20.000 til Postorganisasjonenes
feriehjem. Salgsblanketter er nevnt i Sirkulære nr 17 - 1957, der prisen på to av blankettene
heves fra2 til henholdsvis 3 og 5 øre. Uansett hva som skjedde senere, følgebrev og anvisninger
fra 1925 og i minst 20 ån framover representerte mange Ører og kroner til postfolkenes
feriehjem.

Blankett J|a 1938

Cinderella "FERIEHJEMMENE".
Merker, oblater og etiketter som samles,
men som ikke er frimerker, blir gjerne
betegnet som cinderella. Eksempler på dette
er julemerker og andre veldedighetsmerker.
I artikkelen om "Julepost" viste jeg som
illustrasjon et "feriehjemsmerke" på et
postkort som var datert 1936. Jeg skrev at
dette merke muligens var utgitt av Det
Norske Postmannslag, og det kan nå
bekreftes.
Merkene finnes med tre motiver. Knut
Glasø skrev om disse merkene i NFF-
Varianten nr. 4197, og som kilde hadde han
opplysninger fra Erling Andresen. Erling
Andresen var (og er) ansatt i Posten, og
som sekretær i DnP i Trondheim hadde han
kommet over korrespondanse fra Knudsens
Reklamebyrå i Oslo.

Dette er kanskje det eneste innenrikske gebyret
Aune & Aune ikke har omtalt i sin bok, og jeg
har problemer med å finne dokumentasjon på
dette. Men jeg forstår det slik at når du skulle
sende en postanvisning eller pakke, måtte du
betale for blanketten i tillegg til porto og andre
gebyrer.

I realiteten var det statsstøtte. Det begynte med
at DnP Østen{elske krets fikk et rente- og
avdragsfritt lån på kr 30.000 til sitt feriehjem
Sundbakken i Asker, som de kjøpte i 1921.

Brev fra Knudsens Reklamebyrå om salg
op leverin.q av merkene.
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Merkene, eller oblatene som det het den gang, var i salg fra 1. april 1936 til 31. desember 1939.
De var trykket i ark å 100 merker, og prisen var 4 øre pr merke. DnP fikk 47,5 oÅ av
bruttosalget, Knudsens reklamebyrå fikk 42Yomens selgerne fikk 10,5 %.
Merkene har som motiv Hovedpostkontoret i Oslo (blå og sølvfarge), Rosenkrantztårnet i
Bergen (blå og rød) og Nidaroskatedralen i Trondheim (blå og sølvfarge).

Feriehjentmene - de tre motivene som ble solgt

Hvor stort var opplaget? I boka som ble skrevet etter DnP's 75-årsjubileum, står det i
forbindelse med årene 1934-1939: "For å styrke organisasjonens økonomi besluttet sentralstyret
å la trykke en oblat som ble solgt ved landets postkontorer. Overskuddet - noe over kr. 5000,-
ble fordelt mellom feriehjemmene." Siden DnP tjente 47 ,5 o/o av 4 øre pr merke, måtte opplaget
være minst 263 158 for at de skulle tjene kr. 5000. Hvis jeg har regnet rett. Kan vi gjette på at
bruttoopplaget kunne være 270.000 til sammen for de tre motivene?

"Frimerkeklippingen" - salg av kilovarer
En viktig inntektskilde til feriehjemmene, var salg av kilovare med brukte frimerker. Det startet
trolig med at enkelte postmestere ga den lokale krets av DnP tillatelse til å klippe brukte
frimerker av følgebrev og anvisninger. Inntektene skulle gå til det som da ble kalt
rekreasjonsfond. Det var Trøndelag krets som var først ute med å søke Poslstyret om en slik
ordning, og søknaden var datert 17. mars 1920. Inntektene skulle gå til det feriehjemmet kretsen
hadde kjøpt i 1919. Tillatelse ble gitt for ett år.
I I92T søkte DnP's hovedstyre om dette, og tillatelsen ble gitt inntil videre. Dermed fortsatte
ordningen inntil begynnelsen av 193O-tallet. Da foreslo Poststyret overfor Departementet at
salget burde sentraliseres, og overtas av Poststyret fra 1. januar 1933. Dette fikk de i første
omgang gjennomslag for, og i Budsjeffproposisjon for 1933134 ble det gjort rede for denne
ordningen. DnP framholdt at det sannsynligvis ville bli svært lite eller ingenting igjen av
overskuddet, hvis det skulle være timebetaling for arbeidet. DnP utførte arbeidet gratis til beste
for feriehjemmene.
Etter noen runder med politisk behandling, og uten at Postverket noen gang fikk startet opp
salget, kunne DnP gjenoppta frimerkeklippingen. I årene fra 1935 til og med 1939 tjente DnP kr
83 000,- på salget, og det var penger som kom godt med.

Fordeling på 3 forbund
Men Poståpnernes Landsforbund (PLF) ville også ha sin del av inntektene. De reiste et krav om
dette, og fikk kr 2.000 i 1931 og i 1932. DnP saff seg i mot at PLF skulle ha inntekter av deres
arbeid. Etter langvarige forhandlinger, og den nevnte politiske innblandingen, kom det til en
avtale i 1935. Avtalen gikk ut på at PLF skulle ha kr 2.000 i året fra og med 1935 og så lenge
DnP fortsatte frimerkeklippingen For årene 1933 og 1934 ble det etterbetalt kr. 1.500 for hvert
år. Ordningen med at PLF skulle ha kr 2.000 i ilret, gjaldt fortsatt i 1959.
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NPF fikk i første omgang ikke ta del i dette. Jeg har selv vært med på å "rive frimerker" for
Norsk Postforbund på 1970-tallet, men det er vanskelig å finne ut når dette startet uten å ha

tilgang på de aktuelle årgangene av medlemsbladet "Postmannen". I Handelsdep. St. prp. nr. I
(1935) om "Postverkets drifts- og kapitalbudgett", ble det referert til at det forelå krav fraflere
postorganisasjoner om deltakelse i ordningen. Det Norske Postmannslag, Norsk Postforbund,
Poståpnemes Landsforbund, Norske Postmestres Forening og Poststyrets Funksjonærers
Understøttelsesforening ble nevnt. Men Arthur Berge skrev dette i jubileumsboka til Bergen
krets av NPF: Riving av bntkte frimerker fra følgebrev og anvisninger har i kretsen foregått
siden forbundet fikk sin tredjedel av frimerkemakulahtren etter krigen. Dette har skaffet kretsen
og feriehj emmene eks tro inntekter.
Dermed får jeg også bekreftet noe jeg mente å huske om dette. NPF fikk rett til en tredjedel av
"råvarene" da de kom på banen, DnP skulle ha to tredjedeler fordi de var forpliktet av avtalen
med PLF. Etter at DnP og PLF slo seg sammen i 1972, beholdt også DnP retten til to
tredjedeler. Jeg kan for øvrig dokumentere hvordan en avdeling i NPF solgte kilovarer en gros i
1952. det er et kort fra Fredrikstad Postbudforenins til Tubfrim i Nesbyen, datert 31. ianuar
1952:

Vår forening har på lager
23 kgfrimerkeklipp pakket i
I kg standardpakning som
vi tilbyr Dem til en pris av
k-r. 17,00 pr. kg. +

fraktutlegg. Er De
interessert å kjøpe nevnte
parti så vennligsl gi oss

svar i dag. og vi skal sende
det omg. Det er pen vare!
Ærbødigst Fr.stad
Postbudforening / Henry
Th Solberg.

Prisen på kilovaren
Postforseglet kilovare ble solgt til fast pris, og DnP hadde fra 1935 et eget "noteringsuffalg"
som bestemte prisen. Utvalget til NPF ble kalt "frimerkeutvalget". Prisen ble kritisert av

filatelistene, og til redaksjonen i NFT kom det "til stadighet" klager. I en redaksjonell artikkel i
nr 6, juni i960, het det: "Kjøp ikke norsk kilovare - det er bortkastete penger." Det var F. C.

Moldenhauer jr og Eivind Evensen som utgjorde redaksjonen, med førstnevnte som ansvarlig. "
- antallet klager er såvisst ikke blilt mindre etterat Postmannslaget satte prisen opp-fra kr. 18.-

til kr. 25.- pr. kg." Deretter fulgte en analyse av innholdet over to spalter og en påfølgende

sammenlikning med islandsk kilovare. Til slutt kom konklusjonen: "Redaksjonen venter nå
spendt på melding om at det norske Postmannslaget har satt ned prisen på sin kilovare til det
den rettelig bør være etter innholdet, nemlig kr. 5,- pr. kg."

Postfolkene gjorde på sin side sitt beste for at
kvaliteten skulle bli bra. I et innlegg i Posthornet
nr 10, 1958, het det: "Det må bli en plikt for
postfolk av alle kategorier å giøre sitt til at
kilovaren blir så god som mulig. Det gielder først
og fremst å få frankert følgebrev og anvisninger
variert og filatelistisk." Deretter fulgte flere råd
for bedre kvalitet. "Norsk kilovare er i dag kjent
av filatelister over hele verden, og det er om å
gjøre at vi
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V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

kctn selge en vare som holder mål i forhold til utlandet. Inntekten av fi'imerkesalget går som
kjent til feriehjemsbevegelsen i Postverket." Innlegget var undeftegnet av de respektive
utvalgene i både NPF og DnP.

Regler til klippeko miteene
I Posthornet nr 18, 1958, ble det gjengitt ett sett regler som de lokale klippekomiteene hadde å

forholde seg til:
I. Utenom frimerkene klippes en ramme av følgcbrev og anvisninger som svarer til % frirnerkebredde.
II. Frimerker som er i stykker eller som er overstemplet med sikringsmaskin, må kasseres.
III. Ustemplede frimerker må sorteres ut og stemples.
IV. Utenlandske frimerker os større norske merkeverdier må sorteres ut os fordeles best mulis i

kilovaren.
Vreng allticl po.ter som hqr inneholdt Ji'imerkentakulatur'. Det forekommer av og til at det blir funnet
anvisninger og følgebrev i <tomposer>>. Dette skaffer stadig ubehagligheter og ckstra arbeid. Det kan
også medføre forsøk på bedrageri hvis slik makulatur kommer i hendene på uærlige folk.
Kilovaren skal så langt det er mulig inneholde like deler følgebrev og anvisningsklipp.
En selger bare blandet klipp.
Kilovaren skal inneholde I kilo netto klipp.
Priser på kilovat'e i 1958. Til forhandlere kr l8 / Uten omsetningsavgift. Til utlandet kr 22 I - Til
andre kr 20 / Inklusive omsetningsavgift. Bestilt og betalt klipp bør så langt det er mulig ekspederes
etter gammcl pns.

X. Eventuellfi'akt ntå betales av kjøperen.
XI. En har ikke anledning til å ta betalingJbr emballasje.
XII. Regnskap. Det skal avlegges regnskap for frimerkeklippingen ved slutten av hvert kalenderår.

Regnskapsblanketter og oppgaver vil bli sendt klippekomitdene i god tid før årets slutt. Alle
klippekomiteer skal sende inn regnskap og oppgaver, selv om de ikke har hatt salg eller har klippet
frimerker i det forløpne år. Altså husk å send inn oppgave.

Anbud og samarbeid i 25 år
I 1965 gikk DnP og NPF sammen om salget av kilovarer, og de etablerte Postfolkenes salgs-
kontor for brukte frimerker. Samtidig gikk de over til salg etter anbudsprinsippet, kanskje som
følge av kritikken? Følgende annonse stod i NFT nr 3, mars 1965:

Salg av brukte frimerker i kilopakninger

Del nor3ke Posim.nnsldg og Norsk Postforbund har tidligere giennom de
lok.le krelser og avdelinger solgl b.ukle firmerker i kilopakninger.

Frå l. ilnuar 1965 cr dcnne omselningsformen cndrct, idel de to orgahi!!"
sioner har senlrdlisert omsetningen og går ovcr til cnbuds{ormcn.

Fra denne d.lo vil Pøtfdls[ rlgrkonlw for bruktc frinækcr, P.inrnigl.
6 V. Orlo l, foreslå sdlget etie. følgende ordning:

ldteresserte kan innen 31. mars på særskilt anbudskort gi ånbud på minst
I kilo og høyst 3 kilo brukte frimerker. Ingen anbud under kr. 35,- pr. kilo
bl;r godlitt. Erer .nbudsfrislens ulløp ordne! anbudene i fallende rkela
eiter høyeste anbud, og kilovrren leveres i srmme rekkefølge så hngt åreti
produksioo rekker.

I rillegg til .nbudrprilen kommer omsetningsovgift og po,lo for forlendelsen
av kilopokningene, som ckspedercs pr. po3loppkrav.

Anbudskort kan fås pi poslkonlorenc eller ved henvendelse til

POSIFOTKENES SATGSKONTOR FOR BRUKTE FRIMERKER

Prinsenrgt. 6 V, Oslo I

AnnonseiNFTnr3-1965
ont anbudssalget av kilovarer

Dermed ble det markedskreftene som
styrte salget, kanskje på en mer
rettferdig måte? Hvert år stod det
siden en annonse i NFT, som oppga
prisen på laveste godtatte anbud for
foregående år og en anbudsfrist. Den
siste annonsen var i NFT nr 3, 1988.

I følge annonsen var det laveste
godtatte anbudet pr. 31. mars 1987,

kr 176 pr. kilo. I 1989 stod det ingen
annonse, men i følge Johan O. Strand
ble det likevel avholdt en auksjon.
Det skulle bli den siste i regi av
Postfolkenes salgskontor. Etter
nøyaktig 25 år og like mange
anbudsrunder var det slutt.
Kunderegisteret til Salgskontoret ble
overlatt til DnP og NPF, og det ble
opp til hver enkel krets hvordan
salget skulle skje.
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Det som en gang hadde så stor betydning at det
ble behandlet i Stortinget, forsvant sakte og
sikkert på grunn av stadig mindre tilgang på
råvare. Men salget direkte fra kretsene, av det
som kunne bli produsert, fortsatte utover g0-tallet

og noen år etter årtusenskiftet. Flere steder var det
postpensjonistene som tok seg av klippingen. Den
siste kjente produksjonen foregikk trolig i 2007
og 2008 av arkiverte adressekort fra Harstad.
Erling Andresen fra Posten i Svolvær opplyser at
kilovaren ble solgt på Skanfil. Det var objekt
5794 på Auksjon 167, 18. juli 2009: Stor
uforseglet eske med ca 13 kg postklipp fra sent
9}-tall til midten av 9}-tallet. Stammer fra Nord-
Norges siste (?) lager av adressekort revet
vinteren 2007. Utropet var kr 3.000, tilslaget ble
kr 3.200.

Førstedagskonvolutter
Omkring midten av 1950-tallet begynte avdelingen av DnP i Osloområdet å produsere og selge
FDC-konvolutter med motiv til frimerkeutgavene. De påtok seg også alt arbeidet'. "Det norske
Postmannslag, Østenfielske krets påtar seg også ekspedisjon av komplette førstedagsbrev, dvs.

adressering, påsetting av frimerker etc. - Adresseringen vil foregå med skrivemaskin. - Hvert
brev vil bli forsynt med kartong, dette for å hindre brekkasje eller lignende under
postbehandlingen. Samtlige brev vil bli rekommandert." Og til slutt: "Inntekten av
konvoluttsalget etc. tilfaller personalorganisasjonensferiehjem." (Postornet nr 6, 1958)
Egon Sjoberg har laget en katalog, som jeg ikke har sett, over sidemotivene på førstedagsbrev.
Jeg har fått opplyst at motivene bare er beskrevet, de forskjellige konvoluttene skal med andre
ord ikke være knytet opp mot utgiverne på 195O-tallet.
Østen{elske krets brukte på den tiden i flere tilfeller
postmannen og frimerketegneren Johs. Haukland som
kunstner, og han signerte dem med den karakteristiske
signaturen JH. (Den ser ut som en H med en triangel nede
til venstre.) Hvis du finner en FDC-konvolutt med den
nevnte signaturen, og adressaten i tillegg er skrevet på
med skrivemaskin og den er sendt rekommandert, da kan
du være helt sikker på at den er produsert av Østen{elske
krets. Den første konvolutten som er gjengitt i den nevnte
katalogen med Hauklands signatur, skal være til
frimerkeutgaven Nordkapp V, 6. mai 1957.

Fra Postfolkenes salgs kontor for bnkte
frimerker

Johs. Hauklands JH buetegn -
detalj fra FDC H7 85 år
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Postens førstedagsstempling
Postverkets produkter og tjenester i forbindelse med nye utgivelser, henger nøye sammen med
hva Østenfielske Krets (DnP ØK), senere kalt Oslo og Omegn krets, valgte å tilby. Jeg skal
derfor kort skissere hva som skiedde:

FDC Kvitterinser - Postverkets blankett 396

Postmannslaget/Postorg. - ikke Postverket
DnP ØK markedsførte og solgte sine
førstedagskonvolutter på stort sett alle
landets postkontor på 1960- og 1970-tallet.
Det hang ofte oppslag i forbindelse med nye
utgaver. Jeg tror de fleste samleme valgte
Postmannslagets illustrerte konvolutt framfor
nøylral konvolutt til førstedagsstemplingen.
Man betalte, skrev på navnet sitt og leverte
det i luka mot kvittering. En eller to dager
etter utgivelsesdagen lå førstedagsbrevet i
postkassen hjemme. Konvolutten ble
markedsført (etter 1976) fra "Den norske
Postorganisasjon, FDC-tjenesten", men
framstod i mange sammenheng som
Postverkets offi sielle.

7. april 1960 ble Postverkets deneste med
førstedagsstempling gjenopptatt. For e fa det
spesielle FDC-stempelet, måtte kunden sende inn
sin egen adresserte konvoluff til Postverkets
frimerkesalg til samlere, (senere PFT), og samtidig
betale det oppgitte beløpet på forskudd over
postgiro. Konvolutten ble påsatt I serie av de nye
merkene, stemplet og sendt i retur. Med enkelte
unntak solgte ikke Postverket førstedagsbrev på

1960- og 197O-tallet.

xvttt€8tfc
b. hrrit. t6rd.9rb.d

fdd4

14. november 1980 startet Postens filatelideneste noe nytt, i følge "Supplement til Filatelinytt
711980": "Postens filatelitjeneste har hittil bare påtatt seg å stemple postsendinger med et

spesielt førstedagsstempel ved hver frimerkeutgivelse. Som en ny service vil PF nå også selge

førstedagsbrev som består av en konvolutt med illustrosjon som har tilknytning til
frimerkemotivet og frankert med en serie av de ryte frimerkene stemplet med førstedagsstempel."
Den gamle ordningen for egne konvolutter og spesialkonvolutter fra andre produsenter ble i
første omgang beholdt.
l. mars 1983 var det ikke lenger mulig for kundene ilfa frankert og førstedagsstemplet andre

konvolutter. Avsnittet med dette tilbudet forsvant fra "Filatelinytt". I stedet kom det en endring
Postreglementet Kap. III $ 32 a punkt 3 (retting 6l): "Ktnder som produserer egne objekter for
førstedagsstempling kan, etter fonttgående avtale med vedkommende postsjef, gis adgang til å
kjøpe nye frimerker inntil 2 uker før utgivelsesdagen. Frankerte objekter som ønskes stemplet i
Postens filatelitjeneste, sendes i ytre frankert omslag merket <Førstedagskonvolutter>.
Sendinger må foreligge hos Postens filatelitjeneste senest tttgivelsesdagen."
Denne ordningen var kanskje ikke kunngjort for andre enn noen aktive produsenter, og det kom
en påminnelse i Sirkulære nr 37 - 1984: "Postdirektoratet er kjent med at det forekommer at
kunder, som produserer egne objekterforførstedagsstempling, blir awist ved postkontorene når
de ønsker å kjøpe nyefrimerkerfør figivelsesdagen."
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Da Knut Løkke-Sørensen fortalte Øyvind Refsnes om sin frimerkekunst (NFT nr 9, 1995 side
151335), ble til eksempel motivet på FDC-konvolutten til Olav Duun-jubileet i 1976 omtalt i
samme vending som frimerkene. Men oppgaven med å tegne den konvolutten kan ikke Løkke-
Sørensen ha gjort for andre enn DnP. Filatelidenesten solgte ikke FDC-konvolutter i 1976.

FI RST D.\\ COV ER

I den utstrekning de gjorde det, på
selve utgivelsesdagen i Kirkegata,
må inntektene for konvolutten
likevel ha tilfalt feriehjemmene til
DnP. Men jeg vet at Løkke-
Sørensen ikke oppfattet dette. Det
er vel trolig at dette oppdraget, til
beste for postfolkenes feriehjem,
ble utført uten spesielt vederlag og
som en del av den forholdsvis godt
betalte jobben som
frimerkekunstner. Samrøre, ville
man sagt i dag. Filatelitjenesten
overtok praksisen med å la
frimerkekunstneren også tegne
FDC-konvoluttene, da de begynte å
produsere og selge sine egne i
I 980.

I føIge Bjørn Muggerud hadde DnP også en abonnementsordning for FDC pil 1970-tallet, men
den opphørte fra 1. mars 1980 og kunne eventuelt videreføres gjennom PFT.

Tilbudene etter 1980
Oslo og omegn krets av DnP beholdt sitt salgskontor "FDC-
tjenesten" helt fram til 1998. Etter at de mistet
konkurransefortrinnet på FDC-markedet, kjøpte de inn
Postverkets FDC for senere å selse disse med fortieneste.
Omkring og etter Norwex r

1980 var det som kjent
også en viss boom omkring
postfriske merker, og
Kretsen kjøpte inn helark
og kunne dermed begynne
å selge postfriske merker
PFT var utsolgt for.

Det ble også produsert
konvolutter med forskjellig
typer særstempler. Så

veldig god butikk kan det
ikke ha vært, når en nå vet
hva som etter hvert skjedde
med prisen på modeme
FDC og postfriske merker.

DnP forsøkte seg også et par ganger på messer og
utstillinger med sine produkter. Men omkring 1998 kvittet
de seg med restene, og jeg husker at Tor Østlund var
engasjert i forbindelse med dette salget.

Annonse i Posthornet nr 7 - 1998
nted opphørssalg av FDC

FDC Olav Dmm 1976 - konvolutten til DnP ØK

Annonse fra DnP i bladet til
I{PS, Postmannen nr 5 - 1980
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Hugulia i Nordre Land
Samleverdige spor etter feriehjemmene
finner vi også der hvor stedet hadde sitt
eget brevhus. Eiendommen Hugulia på
Synnfiell i Nordre Land er på over 9000
måI, og består av skog, myr vann og
vidde. Eiendommen ble overtatt av Det
norske Postmannslag i 1946, samtidig
som de etablerte pensjonatdrift ved
Hugulia Fjellstue. Stedet har vært
ombygd og moderniseft flere ganger. I
perioden 1968-75 utviklet og etablerte
DnP et hyteområde med 125
festetomter, som senere ble gjort om til
selveiertomter.
Aksjeselskapet Hugulia Fjellstue ble
stiftet i 1981. Selskapet eide
hovedbygningen, t hytteleiligheter og et

skitrekk, til sammen var det 60
sengeplasser.

Hugulia kronet posthorn. Kort fra Olav Brekke
til Arne Tønd i 1974

Skiphelle i Drøbak
I 1932 kjøpte Norsk Postforbund
eiendommen Marienlyst ved Drøbak fra
Ringnes Bryggerier. Tomten var på 125 mål,
med 300 meter strandlinje, og prisen var på

40 000 kroner. NPF tok i bruk det gamle
navnet Skiphelle, og brukte stedet til sin egen
kursvirksomhet i tillegg til ferie- og
fritidsbruk. På eiendommen finnes det i dag
et kurs- og konferansehotell,
vaktmesterbolig,2 sanitærhus og til sammen
18 hytter.

Hugulia, DnP - Feriehjemmet. Postkort
bnkt i l99l

Fjellstua ble solgt i 1998 av DnP, da de ikke
klarte å drive et betjent overnattings- og
konferansesenter med økonomisk balanse.
Postkom eier fortsatt noen få av de nå ca 150

hyttene i Hugulia.

Hugulia brevhus, i daværende Torpa kommune,
ble opprettet 1. august 1960. Det fikk kronet
posthomstempel. I følge Norgeskatalogen 2002
er stempelet, ikke overraskende, "meget
vanlig". Brevhuset ble nedlagt fra l. juni 1997 ,

og stempelet ble sendt inn til Postmuseet.

r" ,r' .4..,1t;4L
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Kurs- og konferansehotellet markedsføres under navnet Drøbak Fjordhotell, Skiphelle. Postkom
er "fortsatt i en utredningsfase" i forhold til hva som skal gjøres med hotellet. Stedet er jo litt av
en perle, men det må satses for å få til lønnsom drift. Da et av alternativene er å rive nåværende
hotell og hytter, blir det nå kun utført skadeforebyggende arbeid og helt nødvendig vedlikehold.

Skiphelle brevhus ble opprettet 15. mai 1955

med 4 måneders sesong, fra 1975 med drift hele
året. Det fikk kronet posthornstempel, også dette
er katalogisert som "meget vanlig". Jeg har ikke
funnet noen opplysninger om nedleggelse, og
stempelet var pr. 30. november 2003 ikke sendt
til Postmuseet. Så sent som i mai 2010
fotograferte jeg det gamle postskiltet utenfor
hotellet, men innenfor, i resepsjonen, er det ikke
lengre noe stempling av postkortene før
postbudet kommer innom og henter dem.

Skiphelle kronet posthorn. Sidestemplet Drøbak

Dermed har jeg forhåpentligvis klart å
dokumentere noen spor etter arbeidet for at
organiserte postfolk skal få rekreasjon og hvile,

- en velfortjent fri fra det daglige strev med å
sikre at "posten skalfrem".
Og med dette håper jeg at dere alle har hatt en
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NORSKE RULLEMERKER. PRIVAT ELLER OFFENTLIG?
Av Ivar Sundsbø

De førstc fi-irncrkeautomatenc iNorgc dukkct opp iBergcn like cttcr 1910, og ingcn rnerker fra dissc
førstc automatene er kjcnt i dag. På grunn av frimerker i rull og automatkuttingcn cr det ofte et

karaktcristisk kutt i øvrc og nedre del av frirncrket som gir ct noc buet kutt. Taggcnc vil ikke har dc
typiske oppfliscde papirfibrcnc i taggcspisscnc mcd være skårct ovcr av en kniv, og lnan kan også finnc
spor av framføringsnåler sorn trckker fram mcrkcnc fra mllen. Skjøtene er enten ved 3-striper eller ll-
stripcr. Fcilkuttinger vil forckomme på alle utgavcr som har vært brukt i automater.

Av dc tidligc utgavene FØR Løvc I lister Norgcskatalogen opp følgcnde rncrkcr kjcnt som rullemerkcr:
Fra Posthom 1909: 3 ørc oransje, begge 5 ørenc (grønn og lilla), 7 ørc grønn, l0 øre kannin, I 5 øre brun,
begge 20-ørcnc (ultramarin og olivcn) og 40 ørc grønnoliven. Så vidt mcg bckjent cr ikke dcttc cn
fullstendig liste.
For å ha ct visst salg av frimcrker fi'a automat, var dct viktig at det var de vanligste portocnc som var til
salgs - inncnlands trykksak/ postkorl (3 øre I 5 ørc l7 øre) - innenlands brev (10,15 og 20 ørc) som blc
benyttct.

I årcnc 1917,l9l9 og l92l skjcdde det irnidlertid cn del raske portocndringer som gjordc dct naturlig
med endringcr av innholdct ifrimerkeautomatcnc. Brevportocn blc hcvet til 15 ørc i 1911, og derved til
30 ørc for dobbeltvektig brcv. Sarntidig ble takstcn for rekommandasjon hevet fra l0 til 15 øre i jr-rli
1917 og vidcre til 20 øre i januarl92l. Dcttc mcdfør1e av finnacr som bruktc postcns tjenester ganskc
flittig, og som hadde store mcngde med utgåendc post, i tillegg til at dc hadde tilgang til autornatmerkcr,
trengtc nyc valører. Dette var tilfcllct med for ckscrnpcl banker. Automatmcrker var rnyc cnklcre å br-Lrkc

cnn å sittc og rive opp ark.
Banker trcngte ofte porto til dobbeltvektige brcv, cller til rekommandasjon.

Fra I jLrli 1917 til l juli 1919 ville et enkeltvcktig rekommandcrt inncnlands brev kostc 25 øre (10 + l5),
det sammc som for et bankobrcv av laveste sats. Et dobbeltvektig brcv ville koste 30 øre fra I juli 1919
til l. januar 1921, det salnlnc som et rekommandert brev av første vcktsats ( l5 + l5 orc). Dct ble derfor
mcr bruk for valørene 25 og 30 øre.
For en dcl år siden ble arkivet til Romsdal Privatbank solgt til to frimerkehandlerc i Molde, nemlig
Koruad Moc og Rune Heggdal. Den priscn som ble forlangt fra boet var så skamrnclig lav at de to
handlerne betalte det dobbelte av prisforlangendc. Jeg kjenner begge to som ryddige og 100 % hedcrligc
personer, så at noen av brevcne skulle ha vært fiklet med er utelukket. Som ivrig lokal hjemstedssamler
har jcg dcrfor hatt den storc glede av å tilegne mcg en del lokal korrespondanse med stcmplcr og historic
fra den dclcn av Norge jeg har samlet i 30-35 år. Mange av brevenc var selvsagt rckommanderte eller
verdibrev fra ikke minst fiskere som sendte oppgjør til banken i form av verdibrev, - og arkivet var stoft.
Siden jeg også samler portosatscr i min gcncrclle Norgessamling var det ikke barc lokale brev som blc
anskaffet Her dukkct dct opp en del morsomme saker, og jeg snakker ikke barc om vanskelige
portosatscr med pengeinnhold i diverse bankobrev, eller postforscglinger fi-a srnå poståpnerier i

midtfylket - altså den delen som tilhører Rornsdal.

- 
cFfFd t-'+

+fE
(Jtsrtitt av et brev.f)'cr det ontalte
cu'kivet som viser cle to vanligste
rullemerkene 5 øre og l0 øre i
portoperioden der i n nen I crnds brev
kostet I 5 øre.

h'piske et'og.såt ut overkanten er
skåret litt nred konveks htte, der
si rke I buen vende r oppover.
Dette må ha nrecl inrt/itrselsretningen
av nillen å gju'e. Det./innes eksentpel
på det mot.tatte lenger ut i artikkelen.Romsdals Privatban k,
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Hvis rullen ble satt inn feil, vil tydeligvis kuttingen vende motsatt vei som i eksempelet nedenfor.

FIer er det ganske I'delig at nrerket er
skåret slik qt snittet vender nedover i
øvre kant. Dette er jo pirk, men viser
vel at det ikke var en ensartet bntk av
automatene i 1918. Kortet erJbrøvrig
sendt av firmaet Karl A. Jensen, "Fisk-
vildt -grønsaker -sild -tøfisk - salt" i
Kristianio.

På utsnittet Ji'a kortet under er det tydelig

Jbretatt et kra/iigfeilsnitt, så automatene
var vel ikke akhtrat å stole på bestandig.
Baksiden av kortet reklamerer Jbrøvrig
med Farris - men vi skriver årstallet
19t8.

r
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æ
I
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15 øre ble som nevnt innenlandsporto fra 1.7.1919, og dermed ble denne valøren puttet i automatene.
Legg merke til at det her igjen er snakk om et firma lokaliserl i Bergen, og som de fleste kjenner svært
godt til også i dag. Brevet er fra 1920.

B. FRIELE & SøNNER o/,

BERGEN .-

ELEKTRISK
KAFFEBRÆIIDERI

%,,
r; n; t{tIsen

Så kommer jeg til det firmaet jeg i utgangspunktet skriver om i forhold til frimerkeautomater.
Bergen Privatbank hadde en utstrakt korrespondanse med Romsdal Privatbank,- kanskje ikke så rart da
det for det meste dreier seg om pcnger og fisk. Det to illustrasjonene under viser både feilkutting og
papirskjøt på brev fra det urørte arkivet til Romsdal Privatbank.
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BERSEITS PRIVATBAiII{' -
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Ty'de I i g.lbi I kutti n g p å
innen lailcl.sbrev.

Og her cfukker papirskjøten
opp - og det ser /brholcl.svis
upro/bsjonelt trt, der
merket trnder skjøten er
retet litt i sh'kker. Ser ut
.sont privatlaget ?

&4
20 øres-merket har jeg dessvene kun som singlc mcrkcr og barc av den første utgaven i ultramarin, så dct
er ikke så spennende å vise. Men "raritetene" med 25 og 30 øre er det ikke skrevet så mange linjene om
tidliscrc.

BHRgENS PRIVATFAiIK.

628

Dette er etl or tre brev i ntin
samling nted 25 øre
nr I I e nte rke. Per i oden .lb r de
tre hrevene er.fia dette
brev,et i oktober 1918./rant til
midten av rnoi 1919, altså en

periode på 7 ntnd. Bret'erte er
ulle rekonunctndert og
e n ke I n'e kti g ./i'o B e rgen
Priv'cr t b u n k t i I Ro nts cltr I
Privatbank (10 + I5 øre),
nrcn er til giengjeld.fi'ankert
nted tre./br.s kj el li ge
trv'kninger cn, 25-øren, crlle
nrcd scrnme beskjcering.
Dette beh,r at tlet nå.finnes
en del .flere slike, siden det er

/ra ulike tn'kninger.

BER€EI{S PRIVATBAI{IL

'*v't-

I i i8

{.i.
l;)
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Det er en papirskjøt på denne 30-øren, her fra perioden ETTER porlohevningen i 1919. Igjen er det et
enkeltvektig rekommandert brev fra samme korrespondanse. I min samling finnes totalt fire brev med 30
øre fra automat. Alle er skåret salnme vei med en konveks bue i øvre kant av merket, og ett av 30-
øresmerkene har meget tydelig spor av framføringsnål i nedre høyre kant av merkebildet.

Konklusjonene i forhold til de bildene som er vist og det materialet jeg har sett i andre samlinger er
følgende.
Rullemerkene ble brukt av større firmaer med forholdsvis stor utgående korrespondanse for å minke
tidsbruk ved frankering av post.
Det var ikke bare posten som installerte automater ved større postkontor, men automatene var tydeligvis
leid ut til private firmaer som laget (eller fikk laget ?) ruller til bruk i automater. Hvilke merker som ble
brukt i automatene var tilpasset bruksområdene til firmaet som fikk leiet automatene. Skjøten på 30 øre-
merket er tydelig, og forstørrelse viser dobbelt lag papir.
Posten måtte selvsagt ha visst om denne bruken og autoriseft / godkjent bruken av også andre valører
som 25 øg 30 øre. Alle brevene er gått på vanlig måte gjennom posten, og i tillegg til mine egen brev vet
jeg også om flere samlere som sitter på tilsvarende materiale.

Er det på tide å få dette inn i Norgeskatalogen ?

Medlemsannonser:

Ny bok av

Harry Snarvold har gitt
ut en ny bok. Boken
omhandler den
transatiantiske posten til
og fra Norge på 1800-
tallet - et område som
fram til nå har vært lite
utforsket og beskrevet.
Boken baserer seg på
Snarvolds samling, og
gjennom studier av
postkonvensjoner,
postruter og takster har
han oppnådd en god
kartlegging av området.

Harrv Snarvold

*€'3*€æ

De nye opplysningene i denne boken gjør den til en
nødvendighet for alle de som søker en bredere forståelse
av den viktige posthistoriske utviklingen gjennom 1800-
tallet.
Boken er på engelsk for å gjøre den tilgjenglig for
hlatelister på begge sider av Atlanteren.

Boken er innbundet med hard rygg, og er på 100 sider i
farger.
Den koster 450 kr. pluss frakt, og kan bestilles direkte
fra forfatteren:
Harry Snarvold, Eneliden 11,433 64 Savedalen, Sverige
eller fra Arne Thune-Larsen på epost:
amel@getmail.no

British Forces in Egypt 1932 - 36

Mitt nye $mleområde, har du materiale, så ta kontakt med.

Bjørn Myhre. Odinsgate 5A, 1608 Fredrikstad
Tlf. 69 31 42 47 eller 99 51 0g 06
E-post: merker@bmvhre com

Ubrukle merker/blokker/heft er
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Litt om midnattsol, stor barneflokk, isboere, støi, tykksømsbroderiero overliggende
post og livets alvorl samt enkelte refleksjoner omkring nattverd, vielse og
kirkestrid

av Marie Jacobsen
Næ4beby 72-77-(tg)os

(lizrafru,Allåt/

/{vor./egt *ka.mmer ,?te/ og lrvon/nV har 6run"d, ftL a't *ka'*t'rne
megkl Det tet J? vu.kelqr &o øw1eg' ho{det'pcL at glerwne nø,
u,t7e.n^dte ye.non"de, rnz,ru tr'o'me4t de,r er [k*e ø4a.ryrc/ Da.gq De
ck*e ez. L mine Ta,n*er. On'cndetu ha'r ve) i h?'Ie Sotanz4' væ.ret
tl4iru oflde Sa,maÅftgtheål de,n, har Uøtoln, dÅghg, Prertei pciz

Touea' fak lfu nfutq begg? Breva oø'fotogø.afrei/ Oet var dov
rQ474t, not sotnt raær at te Demz oV vtåe, huot lcde* De ter d*. De
ha.r c{e,t/r ø4"gzi koælig'atdendø'y, hardec{et ba.re væ'ret uL'
f'edUgt t aft/ Mø4lge lValo"r. o7 øe omga.rgt, oV t/4/angte/
Nyde-k<r luat' L tor/4/ vi rt'tzL nnnc) fra, de,+u 2od.e tarnel' vt og!t{,
Sokll1 tti' vu gøi,r da, de' ufu/gøe,Uøet I O Zlgte,r Løzøde pn, vu rwi, lzue
t l4ø'ket t|,L q'ea-g7r?'ld, lbr dz-n' ac'riltg? I/te Soznne,r ø4e4, So{er.t
oP,P? , -IO Ugtet t fr'æk De kan, trcr øru'ndeza t-LL nfu'1, /a',4øe'
la,uzhed' e-r vu.kelzgt' rne*t 6 a.m"e#øO ogr' A nr lnfu{ez te,.nt oV fuf]@
/{et et"8otta-tsarrufu?tnmetvtnte,roVotø,end'deto-erkon&.mø'ede,t{Løøat"der"dogt,øxeg4.tstøL.og
Møtter.hed, m.e-fl de ha.r1? aldnA? b-e,r.Ldt lireS, Aluor oV Sor.gter. Der' ez htet tottt, fiVk*2;i J{L dz, lrb'
te-øemeUVnøtrnælteoftq øærdelA,ør6utter.. Ntfu de&*e'erpci'Skole.rve'l. vLØ-u'ne4ta.Ilef O l4enne*ke'r t
en, Stt rz f Soøotner var -I 2 6ø'rv fu?ntne' Ieve;- ,,i fLL.totltlværett koøtne'r a,lle "1 3 oV da' kan, Da tt'q, het' er
Itu. Det et 1i7 def biø'e4t? ftit' fa' oV Mot' a.t p &:rc Bø'ru glade ogt rt'idk' Vl. haa,cle u \oøateer et alfot'
kort Betøtl- af nogde læt et e og lærerLnde;'. / 5O /ø,yd.e lEiei e,t Da4"PJ'ki{r 7l'a, lronclfu?nru ogt' reate' hng*
Ky*ten,TQzr af pl4tdn+ztsolen,ø, m, oVdez.i l>Iantva,r læret trrdet fta,Stockholm'oV MøLnrt De.vaz're*tt
"fu4:JLae/' otet vott detltgre'Soørne;'lyt oV 4tntettdu de lla4de.h.øut e.n, her'I4t fteL& o7 opk*et ø4egtei

Jeg' hat ha*tBre* 76.a' fle.r.e, a.f de,øe' de øn*ker bø.ra øt hu,me' opleve dei en^drxu' e,./Wt4lng; l{vot mr>'sotnt
ft>r o* Blne-.t'e'om/ Jiid.a-rt/1? Se4øV /€ilt lidt oTte-ra/ Date kom, *cL uuentet dø *ulzle eTtet 7?u.te+u [k*e
Irznzle,t h.et: rnz.n' e.* MtL |ængre,re tn^cde L f/ot'deru oV da, ha4de' vt uLke ftizf *e, d.eøzt BetkrLvel*ert, t' Søttez

-ludttful' et a.Ide,/e* nattuira 76r lø.ry?gt ogøøi, vret'et *fr'engr røed. at B anta, tkr.ckle øe'ngr. L rettø fal t den,
//le ltrlent rnz-n de' te-lleru Aa.r ha.r /egt, be4te-øtxt neg fol a.t væ4'e' J{v /ø{eLg' x>tt't, ttu.r-/.[gt'; tcL /"ce4494'

Mldn+t6<ne.n,4uer oP kotnme,r vt øArtgk A.enfL'oø'A7ten'; mc'n, et ltet en el/cr a'nd.e.?L 6læ*C *cL e.r d€i at
ft*ke'pd'lctnd'eJlet tir; *Li'KrockeioVdnkkaladn^aZllø.fuft.Lwlover lyi4te'2 oV3 otzMot"genzn Deter'
ølfu{, lv-dnt Ve*' ortt' Nalte+a og fa"ke,an' bide.r da, Iredte h*ofor tk* matt, sd' tkke. /,>eo*t nudtgt' nyde'det
QodeQud'gtiue;'or/

D? tpørger otnl vi h^a.r Nazfvcer.cL4ta.tg. Ja, de*vær'rq ft,L denne fk/' h.tu' kirkekg, yl"*e. lbrdret
Nødvet'fugrz+ngt; d.:v.*: ktott' de,.n, ene e-/te;' Konftnnafionetz Deru ydzte et'1o fuoøqren, og |lagten eftet'
KonTerrna,ftortzw koøutuøole,t'e;' aJIe Konfuuøtnter: {n*z'Ite, Præltet' /ørd/'ede' at lær'er'e'L A rudgøtt'ngl'otn'
fotfuttelaer *fudde opgøve' oøz de./t<z.t' gøiz,t fLL 6ud* bot"d, det ncf*da Aa.r/ Men, deJte. vou' e'n ege.nmtzgtt:tgr'
fot'drtngn f oir et loyen, ftra'n^dre,t tri'at ki/'kel,g' y[e]te. ka.n'l€rregiL u"d.eat at Ved*otønend.e har
koøaruuøeret AIIe' Na.rtvet &g1iuter melder rcgr.tl,L fu'æat eAe./. Klrrk*el' fur Ku'kefccL meto m.ed Tt"fe'n
kzzza uel,oilIe' Krat-r1z'tøøel{eat e,n*ilotdegzz.+,et. uden,øtkorxt 'o/lere*a.f Me.nne*kz,r.

//er et' retKcrke*t-rkL L vottelJer*fiLfi.edeLø? lan"&' altfot. mrz,nge frfiæn*eraoVende)goutaneld.rzgøe
y;*a.lclte Svot,Ipr,z*t-et " nm, 7Q'e+ndek-* præ-ch:kzr on' den euQte, For.døøanebe' loør oø, det var e.n, 6læde
/Zt 6ud oV dezn, oltltL flet'læclen,a-f Merute*kene.dz:t

- Detaærre blø dette Bt'ea, h?glende or/e./. et ?oJf tø/i?+u -legt har ih4rtt h4rut def rt't ilLg' trcut,eJt metl
Brodertet, val gøt*uncldaø* lykzøøubrode,ru. -/egt /ttz.t aofl4tner ne4n/rg- u ncao fatlfiqølotn betftlt en
Dcz.mezycle' oV dot miru l4cznd* 6a6te ckLz, tci.kz' e-t gic{cz,nt fi.a4*.aq; h"tu'JiUL.hel,t oV ho{dent b€ia"It derx,
t<,/,t, rnøl, Brode;'cer. ftt wæ;'a Thzdugte,r e-r bot4todcle,C c{ot I*:r de,Qtt beå'a l>eta.lt oV en' hel DeL er nJgX
u,ndet h,ci,n^de_nz' Nalfi-øte-IvVg grød,ktonbn.kkq grætlt.okkc,z; Senzteltez. og?fot kåæder. f dagtery'egt øcegret
træ-t e/te;' flide,n" Skulde, ønå'ke k///4r42, /ægøe. e+o lideta Br'rkke' t Breued eJJe-'r tror De,det bllr konfia*eret?
Sæ,tter De?t'Ltp/i,.errtat/t{tn, frhdrt2qf fi.cz'fder* nordlqøte ye',4itxde'?

fa' megt<-t *u.Id,e' endrul utø.e s+zgrt øz.tu o dtt" fi,rJ'eø, slodte' rned' Øn*ke.orn en/ glæafe,liV-Iul o"
ve*Qøae,t $.,tcir./ /l4e4t t/Lrfe4'/igt, fak /br Dere.* Ve.nd*ka.lr d"f lLn løbtte, Aa.r/ 6kL vt engt4Lnfr' køde tnætf4*t
faiajegt e,n, *fclle'S h/rxd', *b'tue;1iry, ig'rz'tt. L e* uel dov.

D e;'e*' M arie,-faco{ue.n'
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BUDSTIKKA
mottar trykningsbidrag f ra f ølgende firmaer

Kjell Germeten A/S
SKANFIL A/S

Engers Frimerker
Frimerkehuset AS

Norsk Posthistorisk Selskap

takker for bidragene.


