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Egentlig har jeg aldri hatt noen interesse for gjennomhullinger, eller perfins for å være kort.
Basiskunnskapene har vært på plass; at hensikten var å hindre misbruk, at hullingene kunne forekomme i flere retninger - rettvendt, speilvendt, opp-ned, sidelengs o.s.v. - og at S = Skattevesenet er
det vanligste. Noe særlig mer visste jeg ikke. Derfor var det ikke frimerkets tilstand som trakk min
oppmerksomhet til dette kortet.

Baksiden, derimot, syntes jeg var interessant. Foruten at den gir et blikk inn i en tid vi har
hørt omtalt som "de harde tredveåra", er det også et lite bilde på Postens (da kalt Postvesenet) rolle
den gang i forhold til i dag. Den 2. desember 1933 var en lørdag (lørdag var jo arbeidsdag, om enn
gjerne litt kortere enn vanlig), og man regnet med at mottakeren ville få kortet i tide til å innrette
seg på møte på mandag førstkommende. Vi har sett det før: Et kort sendes om morgenen med
invitasjon til kaffe samme dag. Det var den gangen det var mange postombæringer om dagen i de
større byene (her ser det ut til å være Tur 2).

Bergens arbeidskontor ble, som det første kommunale arbeidskontor, opprettet i 1897. Fra
1908 var virksomheten ved de kommunale arbeidskontorene lovregulert og under statlig kontroll,
samtidig som Staten bar en del av kostnadene. Fra 1916 til 1939 var kontrollorganet organisert som
et inspektorat som skulle stelle med arbeidsformidling og arbeidsløshetstrygd (eller arbeidsledighetsforsikring, som det da het). Det var jo nettopp i denne perioden nærvarende kort ble sendt, og
jeg antar at nevnte organisasjonsforhold er grunnlaget for Riksvåpenet i headingen på kortet bakside
samt gjennomhullingen S.A.F., som Norgeskatalogen opplyser står for Statens arbeidsformidling. I
1939 ble inspektoratet til et direktorat. Den videre historie får den interesserte leser finne ut selv.
Når jeg først fikk tak i et pent kort med perfin, var det forresten morsomt å se at slike
forsendelser ikke er så veldig vanlige, om en legger til grunn NKs prissetting.
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