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av

Tore Haga

Bortsett  fra  adressen  er  det  ved  første  øyekast  ikke  uten  videre  klart  at
ovenstående  konvolutt  kan  være  filatelistisk  frankert.   Den  ble  noen  dager  etter
stempelets dato plukket opp av papirkurven på kontoret til Bjarne Sørensen, som da
ledet Postens Filatelitjeneste i Kirkegaten i Oslo.  Han syntes det var merkelig at jeg
ville ha denne ordinært utseende saken.  Hvorfor ville jeg nå det?  Jo, jeg la merke til
at de to 60-ørene var av to ulike gravyrer, lettest kjennelige på antall "snurrer" i nedre
del av båtsmannsknopen.  Dette var jo artig.  Var det bevisst fra avsenderen, som
høyst trolig var frimerkesamler?  Eller var det bare oppsop fra frankeringskassen?
NK 597 I og II, naturligvis.  Eller ....?  Dette var i de dager da UV-lampen sto fremme
til enhver tid (nå er det snart en mannsalder mellom hver gang), og den kunne klart
vise at det høyre eksemplaret var ikke-fosforescerende.  M.a.o. var dette NK 525.
Nuvel.  Oppsop eller bevisst - som Askeladden sa:  Jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å
føre, så jeg kan vel føre denne også.  Nå gjør den en rolle i kuriosa-samlingen.

Akk, det var tider, det.  Den gangen var brevportoen en  liten brøkdel av hva
den er i dag.  Hele denne portoøkningen, som er på 1260 - ettusetohundreogseksti -
prosent, har skjedd i de 44 årene siden stiftelsen av Posthistorisk selskap 19.2.1977.
Vel overstått bursdag, i skrivende stund to dager siden.

En annen frankering, som garantert er filatelistisk tenkt, men som faktisk gjør
den jobben den var tiltenkt fra Posten, vises på neste side.



Nå var båtsmannsknopens tid forbi, og posthornet skulle få tilbake sin gamle
storhet og vel så det.  Den bevisste samler var naturligvis klar over utgivelsesdagen,
og siden det var for hånden en postgiroblankett til et krav som skulle betales, og 60
øre var gjeldende porto for dette, kunne her skapes en ekte brukt førstedagskvittering.
Så fikk det ikke hjelpe om det var et par uker før forfallsdato.  Som tenkt, så gjort, og
jeg fikk postekspeditøren,  familiens gode nabo og venninne Brit,  til  å  sette på et
ekstra stempel for at datoen skulle være helt klar.  Abonnenten som på denne måten
fikk betalt sitt abonnement, var min eldste søster, som bodde i utlandet.

Kanskje dette er en trivialitet, men hvor mange slike ble til, og som stadig er i
behold?


