SYKKEL OG SYKKELGUMMI MED OVERTRYKK
av
Tore Haga
Ja, det er naturligvis søknadskortene for sykkel og sykkelgummi det er snakk om, utgitt i årene
1941-1945. Søknadskort har jo ganske mye tekst, både foran og bak, og av og til kom det mer eller
mindre viktige endringer i teksten når nye opplag ble trykt.
I mars/april 1943 bestemte myndighetene at det skulle gjøres en viktig endring i kravene til
bevitnelse for at søkerens opplysninger var riktige. Denne gikk ut på at der det tidligere het at slik
bevitnelse måtte avgis av arbeidsgiver eller klasseforstander, ble det nå krav om at vitnene måtte
være to myndige personer. Dessuten ble det gjort en utvidelse i hvilke opplysninger dette gjaldt.
Kjedelig nok hadde Emil Moestue A/S nettopp levert fjerde opplag av sykkelkortene. Forsiden var
lik de tidligere, mens baksiden hadde godt merkbare endringer i samsvar med en tidligere bestemmelse. Noen utgivelse ble det ikke noe av, da Posten sendte hele partiet i retur til Moestue med
anvisning av hvordan noe skulle strykes og noe annet tilføyes.

Ovenfor kan vi se resultatet av endringene: Omtrent midt på venstre side av forsiden er ordet
"bevitnes" overstrøket, men kommer igjen på ny linje etter tilføyelse av ordene "samt beholdning".
Under signaturlinjen er "(Arbeidsgivers eller klasseforstanders underskrift.)" overstrøket, og aller
nederst er tilføyd "av to myndige personer." Siden linjen over opprinnelig utgjorde en avsluttet
setning, er der punktum etter "innsendelse", som nå befinner seg inni setningen. Det er dette
"etterbehandlede" partiet som etter Soot-Ryens katalogisering er fjerde opplag av SK 8.
Ny attestasjonsregel er ikke fulgt - bare én person har signert bevitnelsen. Men søknaden ble
faktisk innvilget, og på baksiden er påstiftet tilsagn om anvisning, skjema S 80. Andre søknader der
disse attestasjonskravene er oppfylt, gir noen ganger ja og noen ganger nei.

Tredje opplag av søknadskort for sykkelgummi fikk samme behandling, bortsett fra at her var de
faktisk kommet i salg før endringen. Denne trykningen avvek ikke fra tidligere m.h.t. layout, men
hadde en avvikende nyanse på frimerkebildet. Ikke mye var solgt, og restpartiet ble inndratt og
sendt tilbake til Moestue, hvor det ble endret som beskrevet i avsnittet om sykkel. Endret versjon er
etter Soot-Ryen katalogisert som fjerde opplag av SK 7. Kort fra tredje opplag har - i hvert fall sist
jeg sjekket - praktisk talt vært umulig å få tak i.
Heller ikke her er ny attestasjonsregel fulgt. Og søknaden er avslått.

