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REFERAT MØTE NR. 2302 – MANDAG 16.04.07
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 16. april kl 19.35.
1 nyanmeldelse ble kunngjort. Formannen orienterte om konstituering av styret med Tore Berg som
viseformann og Øistein Haugen som referent og oppnevnelse av følgende utvalg:
Auksjons/klubbaftenutvalg:

Kjell Åge Johansen(formann) og Tore Habberstad.

Festkomité og Ordenskollegium:

Bjørn Eirik Rasmussen(formann) og
Arne Thune-Larsen.

Bibliotekutvalg:

Kjell Åge Johansen(formann), Carl Nyland, Bjørn
Muggerud og Tryggve Johansen.

Ordenskollegiet for ”Det gyldne

Bjørn Muggerud, Øyvind Refsnes, Tore Berg,

Posthorn” samt Komité for bestyrelsen Arne Thune-Larsen, Carl Nyland og
av”Anderssen-Dethloff-medaljen
Erling Johannessen.
Oppnevnelse av Valgkomité kommer senere.
I Øyvind Refsnes sitt fravær tok formannen quiz-spørsmålene. Som vanlig mange muntre
kommentarer underveis. Vinner av quizen ble ”under tvil” Tønnes Ore.
Kveldens kåsør Tønnes Ore tok for seg området Bánát og Bácska som ligger sør for den ungarskserbiske grense. Området var en okkupert del av Ungarn i 1919 og det ble utgitt 46 frimerker og 8
portomerker. Ore har gullmedaljer fra utstillinger, fra dette området, i Spania og Helsinki. Han har
skrevet bok om området og tidligere holdt foredrag i Helsinki(2006) og Sentrum
filatelistklubb(2007).
Dette syntes som en begrenset og grei filatelistisk utfordring, for oss som ikke kjente til arbeidet på
forhånd. Så fikk vi en historisk og filatelistisk opplevelse av et forsknings-arbeid som kanskje bare
med et kort opphold på Blindern ville kvalifisere til en doktoravhandling ved det rette institutt på
”Hist-Fil”. Fantastisk!
Jeg har dessverre ikke boka i skrivende stund, og må forholde meg til notater fra kåseriet som gikk i
rasende fart.
Historie for området : Under romerriket(år 100), Store folkevandringer gjennom omr.(ca.270),
Magyarene kommer(895), Ottomanske rike = tyrkerne kommer(1350), Bánát opprettet(1552),
Østerrikerne kommer(1714) + 150 år. Under østerriksk postadm. fra 1722. Første postrute(1752).
Brevpost ble fraktet mesd rytter og andre forsendelser med vogn(Fahrpost), dette var adskilt fram til
1784. Postruten var ofte beskrevet på brevet!! Mange vakre og sjjeldne prefrimstempler. Men – vær
varsom: Det ble oppdaget mange forfalskninger for 5 år siden. Frimerker(Østerrikske) ble brukt fra
1. juni 1850. 1850-60: Jernbanens invasjon – postkontorer på jernb.stasj. 1867: Øst./Ung. skilt –
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egen ungarsk post etablert. 15 Kr brun ble første ung. frim. Verdens første helsakskort ble laget i
Ungarn i 1869.
3 typer tekst på merkene(Ungarsk, Tysk og kombin. Øst???). 10Kr blå er det første rene ungarske
merke. Kobbertrykk og Stentrykk ble brukt. Egne frimerker for Donau Dampschiffgesellschaft ble
brukt! Porto i forhold til Pengebrev, Telegrammer og Feltpost(1. verdenskrig) ble omtalt. Meget
nøye med hvilke data som måtte sendes i lukket brev.
Ore illustrerte forskningspreget ved sine studier ved oppdagelsen av at en grense-endring i
området(og de skjedde jo til tider hyppig) forklarte frankeringen av et brev. 1918: Øster./Ung.
slått →Romanisk og Serbisk sone i områet. Sensurpost(serb. sensur) i 1918/19.
Regionalt postdirektorat i Temesvàr kontrollert fra Budapest. Serbiske overtrykksutgaver 1919: ”
Bánát og Bácska 1919”. Et rent B&B-brev ble vist. 29. juli - ? august eneste mulige datoer for slike
merker. Romania brukte ungarske merker med overtrykk. Serberne brukte Temesvàr-frim. Srba
Hrvata Slovena(?)ca = SHS(Yugoslavia).
Kort info fra formann om planlagte turer, frist utstilling og henstilling om innsendelse/levering av email-adresser. Følg med i INFO.
35 medlemmer var tilstede på møtet.

Øistein Haugen, referent

