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En ny sesong er i gang!
Når dette leses er høstsesongen i gang
igjen og vi har fått en foreløpig
løsning på redaktørjobben.
Styret er ikke blitt nedrent av
forespørsler om å få lov til å overta
denne jobben som burde være noe å
tenke på for flere. Da våre to trofaste
og høyst skriveføre medlemmer Per
Erik Knudsen og Knut Arveng hørte
hvor prekær situasjonen var for
medlemsbladet, tok det i sommer ikke
lang tid før de ble enige om å gjøre en
dugnad for klubben. Per Erik og Knut
vil derfor i en periode fremover dele
redaktøransvaret seg i mellom. Det
nummeret du nå holder i hånden er det
Knut Arveng som står for.
Som dere ser har vi denne gangen fått
noen bidrag i form av artikler. For at
medlemsbladet skal fortsette å komme
ut, er vi avhengig at flere stiller opp og
lager små og store bidrag i form av
artikler, spørsmål og ikke minst svarer
på eller kommenterer aktuelle saker.
I høstsesongen blir det som tidligere
meddelt avholdt færre ordinære auksjoner enn tidligere. Imidlertid håper
vi på stor aktivitet i form av
byttevirksomhet,
spontanauksjoner,
temakvelder og ikke minst salg og
utdeling av litteratur fra klubbens
overskuddslager. Her er det muligheter for å finne viktig litteratur for et
hvert samleområde. Vi håper også at
medlemmene er flinke til å finne fram
materiale til auksjonene slik at vi
våren 2016 kan avholde hyppigere
ordinære auksjoner.
På møtet 28. september blir også
endelig en ny Norgeskatalog presentert. Katalogkomiteen har til fulle
merket savnet etter Peer-Christian
Ånensen som tok totalansvaret for

hele katalogen. Han satt med så mye
kunnskaper som det har vært svært
krevende å sette seg inn i. Takket være
en kraftinnsats fra komiteen og meget
god hjelp fra de som er blitt spurt, vil
det presenteres en katalog av minst
like god kvalitet som tidligere. Det er
imidlertid tvilsomt om katalogen vil
utgis årlig fremover og vi oppfordrer
som vanlig medlemmene til å støtte
katalogen ved å kjøpe denne. Katalogkomiteen har fremover lovet å benytte
OFK-Info som hovedkanal for å
komme med kommentarer og innlegg i
tilknytning til Norgeskatalogen.
Bjørn Muggerud

Høsten 2015 er det flere klubbaftener
hvor det normalt har vært auksjoner
som er satt av som Klubbaften/byttemøte. Styret ønsker å fylle
disse kveldene med aktiviteter med
interessant innhold, men vi er
avhengige av at medlemmene kommer
med ønsker om innhold. Mulighetene
er mange. Det kan være kurs eller
temakvelder, men vi ønsker fremfor
alt at byttevirksomheten kan ta seg
opp. Det er da viktig at du på forhånd
signaliserer hva du er på jakt etter slik
at andre medlemmer kan finne fram
akkurat dette materialet.
På alle disse kveldene vil det bli salg/
gratisbord med litteratur fra klubbens
dublettlager og spontanauksjon. Ta
med materiale for bytting og ikke
minst: det er muligheter for innlevering av materiale til auksjonene.
Se klubbens hjemmesider
www.oslofilatelistklubb.no
hvor detaljer vil komme og ikke
minst be om å motta påminnelsesmailer fra OFK om du ikke
allerede får disse.
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Postflyger uten post! av Knut Arveng

Charles Augustus Lindbergh ble
verdensberømt over natten da han
i mai 1927 fløy solo fra New York
til Paris som den første i verden.
Begynte som stunt- og postflyger
Charles Lindbergh ble født 4.
februar 1902 i Detroit, Michigan,
men vokste opp og gikk på skole en
rekke steder. Hans far var født i
Sverige, men kom til USA som barn.
Charles var hans eneste barn, som
han fikk med sin andre kone, en
amerikansk lærerinne. Faren var i en
periode representant i den amerikanske Kongressen.

I oppveksten utviklet unge Lindbergh
en interesse for mekanikk, som førte til
et ingeniørstudium som aldri ble
fullført. Biler, motorsykler og fly var
blant de tingene han hadde interesse for,
og som 20-åring begynte han å ta
flyundervisning. Han kjøpte seg et
Jenny todekkers fly og holdt sammen
med kamerater flyoppvisninger og
utførte taxiflygninger med dette.
Fra 1924 til 1925 var Lindbergh
innrullert i US Army Air Service hvor
han videreutdannet seg som pilot. Etter
å ha blitt dimmitert fra Hæren som
fenrik, kom han i kontakt med et
flyfirma i St. Louis hvor han tidligere
hadde jobbet som instruktør. De skulle
opprette en luftpostrute, og Lindbergh
fikk jobben med å tilrettelegge og fly
denne ruten.
USA opprettet og fløy sin første offisi-
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elle luftpostrute i mai 1918, fra
Washington via Philadelfia til New
York. Postdepartementet hadde ikke fly
eller flygere selv, men måtte leie inn
dette fra private selskaper. Det ble
opprettet en ordning med Contract Air
Mail (CAM) ruter på kryss og tvers i
USA i årene framover.
Det var dette systemet Charles
Lindbergh ble en del av da CAM-2
skulle opprettes mellom St. Louis og
Chicago. Han ble tatt i ed som
postformidler, og sammen med to andre
flygere og fire gamle fly ble ruten åpnet
i april 1926 og satt i drift.
I løpet av de neste 10 månedene fløy
Lindbergh som et flygende postbud.

To ganger måtte han hoppe ut av flyet i
fallskjerm på grunn av dårlig vær eller
tekniske problemer med flyet. Hver
gang måtte han forklare seg til
postmyndighetene om hvorfor han
hadde mistet kontroll over postsendinger han hadde ansvaret for.
Begge disse hendelsene skjedde på
natten på vei inn for landing i Chicago.
Lindbergh kom uskadet fra det begge
ganger, og etter å ha nådd bakken i
fallskjerm, oppsøkte han flyvrakene,
som begge hadde havnet i en åker, for å
sikre postsekkene ombord. Disse ble så
transportert videre med bil til Chicago
uskadet. I februar 1927 sluttet Lindbergh som postflyger og reiste til San
Diego i California for nye eventyr.
Øverst t.h. Det mest kjente av
alle postflyene i USA var
typen Curtiss JN-4 Jenny.
Frimerket med en feiltrykt
Jenny opp-ned er vel det best
kjente og dyreste lufpostmerket i verden.
Til vestre en FDC utgitt til
50-års jubileet for oppstarten
av US Air Mail Service
datert 15.05.1968.
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Alene over Atlanteren
En fransk-født hotelleier i
New York ved navn Raymond Orteig utlyste i 1919 en
pris på $25 000 til den første
som fløy non-stop New York–
Paris eller motsatt innen de
neste fem årene. Da fristen var
gått ut uten at noen hadde
greid bragden, ble den
forlenget med ytterligere fem
år. Denne prisen ville Lindbergh forsøke å vinne.
Dels med egne midler, dels
med lån og sponsormidler fikk
han bygget et lite enmotors fly
hos Ryan Aircraft Company i
San Diego.
Utfallet kjenner vi alle, han
fikk sitt fly og alene ombord
startet han med Europa som
mål fra Long Island 20. mai
1927. Han gjennomførte flygningen med hell, etter en rekke
strabaser underveis og landet i
Paris neste dag etter trettitre
og en halv time i luften.
Det ikke alle kjenner til men
som i hvert fall forundrer meg
er at denne mannen som hadde
hatt postflygning som levebrød…

… ikke hadde med seg et
eneste brev på turen over
Atlanteren!
Bare et eneste brev fra for
eksempel ordføreren i New
York til hans kollega i Paris
ville vært posthistorisk veldig
spennende, et kjempeobjekt!
Selv om Lindbergh aldri fikk med post på turen over Atlanteren, har det ikke manglet postale objekter i
ettertid med motiver fra turen; både brev, frimerker og postkort er utgitt i stort antall – som vist over..
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Charles Lindbergh som postflyger

Et av flere fly som Lindbergh havarerte med i sin
flygerkarriere. Dette er et av postflyene brukt i CAM-2

I alle fall, Charles A. Lindbergh ble
verdensberømt over natten. Han vant
sin pris og ble hyllet behørig i både
Paris og New York etter denne
pionerbragden.
Tilbake til postflygningene
Selv om Lindbergh ikke vendte tilbake
som regulær postflyger, sa han seg
villig til å bruke sin berømmelse til å
promotere luftpostrutene. Etter tilbakekomsten til USA fra Paris, gjennomførte han en tre-måneders rundtur til
alle USAs stater.
Under: Et av brevene fra turen til Karibien med
”Spirit of St. Louis”. Til h. et brev fra Lindberghs
CAM-2 flygning i 1928. Brevene blir ofte benevnt
som
”hesteskobrev”
etter
fasongen
på
spesialstemplet

Heller ikke på den turen hadde han
med seg post.
Men på forespørsel brukte han flyet sitt
”Spirit of St. Louis” på en goodwill tur
til Karibien og Cuba, medbringende
rundt tre tusen spesielle suvenir brev. To
uker etter denne turen fløy han i to
dager på sin gamle rute CAM-2 med et
ordinært postfly. Denne turen var utlyst
på forhånd, og post fra hele landet kom
for å bli med på Lindbergh-turen. Det
ble så mange spesialstemplede brev, at
det ble satt opp tre fly i stedet for et, og
Lindbergh vekslet på å fly alle tre
underveis.
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En kunstners oppfatning av Lindberghs fly av typen Lockheed Sirius i luften. Flyet ble brukt av Lindbergh og
kona under rekognoseringsturen til Europa 1933. Til høyre flyet fotografert på slippen på Gressholmen i Oslo.

I tidsrommet 1929-31 fløy Lindbergh nok
noen postturer til Karibien og Latinamerika
på ruter han hadde rekognosert for Pan
American og som ble kjent som tidlige
Foreign Air Mail (FAM) ruter.
Lindbergh i Norge
I 1933 ble Lindbergh, sammen med sin
kone Anne Murray Lindbergh, hyret av Pan
Am for å rekognosere i Europa etter mulige
steder å legge en ankomstbase med tanke
på å opprette en flyrute mellom det
amerikanske og europeiske kontinent.

Alternative ruteforslag var over
Nordatlanteren via Grønland og Island,
eller Sydatlanteren via Asorene.
Ekteparet brukte et lite enmotors sjøfly,
og besøkte i løpet av seks måneder de
fleste land i Europa. Til Norge kom de
den 1. oktober for et tre dagers
opphold, med tanke på å bruke Oslo
sjøflyhavn på Gressholmen som ende
stopp på Grønlandsruten. Lindbergh
hadde
samtaler
med
norske
myndigheter og med Kongen. Men
ruten kom aldri til Norge.

Lindbergh besøkte norske flygere på Kjeller under sitt
opphold i Oslo. Her i midten med oberstløytnant
Klingenberg t.v og major Norby. Under faksimile fra
Aftenposten som viser norske journalisters forundring
over at Lindberg kun drakk melk. Fru Lindbergh t.h.

Charles A. Lindberg, døde av lymfekreft på Hawaii i
august 1974, 72 år gammel. Han hadde da rang av
pensjonert brigadegeneral i US Air Force.
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Dykk i arkivet –
Den dobbelte postgang i
1735 Av Oddbjørn Salte

Christian Rantzau (1684-1771) Stattholder i Norge
1731-39

Utviklingen i samfunnet, kommunikasjon
og handel, førte til et krav om hyppigere
og hurtigere postgang. Femten år var gått
siden fredsslutningen etter den store
nordiske krig, og problemene med postens
regularitet var og forble store og
vedvarende. Adskillig var forsøkt og gjort
for å forbedre situasjonen, men
problemene var bastante og på mange
måter uhåndterlige. Postbonden var
allerede pålagt en plikt og et åk som de
ikke hadde noe igjen for, og når han skulle
ytterligere
belastes
økte
støyen
faretruende. Kløkt og list måtte til for å
berge situasjonen. Mange amtmenn og
fogder hadde forståelse for postbondens
problemer, og sto på for å få rettet opp
skjevheter og urettferdigheter.
Andre var mer likegyldige og skapte mer
problemer enn godt var. At postbondens
innsats eller mangel på sådan var et
problem, var det ingen tvil om, men en
stygg ukultur blant postmestrene var minst

like alvorlig. Svært mange av landets
postmestre hadde i større eller mindre grad
en bevisst feilkartering av brevene som ble
sendt ut fra postkontorene. Dette førte til at
portooppgavene ble feil, og tap av
inntekter for postverket ble resultatet.
Feilkarteringen besto hovedsakelig i
manglende kartering, og ble dette oppdaget
så vanket det en bot på 4 riksdaler for
hvert ukartert brev. Senere ble denne boten
øket til 8 riksdaler.
Under mitt besøk i Rigsarkivet i
København kom jeg over en rekke
dokumenter
som
omhandlet
disse
problemene, og en følge av den generelle
utvikling førte til at det ble foreslått
postgang to ganger ukentlig. Mengden av
post mellom København og Christiania
økte i slik omfang at det ble nødvendig å
splitte den opp. I tillegg krevde
handelsmenn raskere postgang. Dette var
imidlertid ingen enkel affære, for posten
måtte føres over svensk territorium, og det
var slett ingen selvfølgelighet. Det hadde
over lang tid vært uenighet og motstand
mot å la den annen part få føre post over
de respektive svenske og danske territorier.
Det svenske postverk ville ha fri passasje
for å kunne sende sin post gjennom
Danmark til Hamburg, og hadde endog
uten videre satt i gang en dobbel ukentlig
postgang uten å informere om dette. Det
norske og det danske postverk ville ha fri
passasje for å kunne føre sin post gjennom
Sverige til Christiania. Etter at Danmark
måtte gi fra seg Halland og Bohuslen til
Sverige,
var
postgangen
mellom
Christiania og København usikker og gikk
etter gammel sedvane, uten noen formell
avtale. De respektive regenter var
tilbakeholdne med å gi posten fri transport
over sine territorier, og Postdirektørene var
heller ikke samarbeidsvillige. Det ble lagt
mange restriksjoner på transporten slik at
det førte til forsinkelser og vanskelige
forhold.
Postmester Raabech i Christiania fikk
våren 1735 ordre om å utrede den dobbelte
postgang ut fra Christiania. Det var her tale
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om å bruke Postillioner, dedikerte
postsendebud som fraktet postsekken over
lengre distanser slik som i Danmark.
Det følgende brev, som er signert av
Cathrine Voigt, Raabech’s ektefelle, er
stilet til Stattholder Christian Rantzau.
”Deres Höy Grevelig Excellence,
Höystbydende Hr Stadtholder, Naadige
Herre!
I fölge Deres Höy Grevelige Excellences
Naadige ordre av 12te Martii nestafvigt,
skulle jeg Angaaende Post Rittet, fölgende
formelde.
1. Efter Ungefehrlig overslaug skal
være 200de Miile Ugentlig, at Posten
her i Norge, fra et Post Contoir til
det Andet befordres frem og tilbage,
ligesaa 200de Miile, som er Aarlig
20800 Miile; Naar da Postbonden til
Post Cassens Menage skal beordres
med Egne Karle og Hæster at
befordre denne Post Ritt, foruden
den ordinaire Post for Betaling 12
skilling Danske Miilen, Vinter og
Sommer, Belöber da denne försel
Aarligen Penge 2600 Rixd.
2. Skulle dessuden Postillioner antages
og Post Stationerne jndrettes, saa
kand efter min befatning icke Mindre
end 30 til 40 Karle forrette denne
Post Ritt, som foruden Hester eller
Hæsteleje, vil saadanne Postillioner
ungefehrlig Koste Aarlig pro
persona 30 til 40 Rixd Ligesom
Miilene vorder afdeelt til, imellem
Post Contoirene, Disse Penge Hand
nyder udj Kost og Lön, samt at
Vedligeholde Sadler, Kapper, Post
Skilt og ald tilbehörighed, er aarlig
en 1600 Rixd.
3. Paa hvor mange og paa hva Stæder
Post Postillionerne kand blive
ordineret, vel ingen Solide Anstalt
Kand skee udj, förend der bliver
besluttet, hvilken Dag og time Posten
fra Hoved Post Contoirene skal
expederis,
da
derefter
kand
Jndrettes, hvor Mange Postillioner

og Stationer der behövedes, mellem
Post Contoirene og paa hva Stæder,
og tiider, de kunde Möde hin anden
for at omvexle Post Sekken, Foruden
Postens befordring fra Kiöbenhafn
til Frederichshald, som General Post
Ambtet betaler, bedrager sig
ommelte 2de Poster, Aarlig efter
ungefehrlig overslaug 4200 Rixd; Og
vil desuden fornödiges 7 stkr
Postvæsker til Brevernes Befordring,
a stkr 7 Rixd, er 49 rixd, tilmed Post
Betienterne en General for Dobbelt
Expeditioner paastaaer Deres Löns
forordring.
4. Fra Friderichshald til Christiania,
maatte holdes tvende Postillioner,
den Eene at have Post Station i
Christiania,
den
anden
paa
Friderichshald, for at befordre
Posterne til og fra de Stæder
Ugentlig til Moss, hvor de kunde
Mödes, for at omvexle Post Seken.
I det öfrige maa jeg med Naadige Herres
tilladelsse, dette derhos formelde, at jeg
icke seer det giörlig her i Landet med
tvende Post Ritter at Anordnes, et for den
Store paagaaende Bekostning, der icke
kand av Postintraderne Stoppes, Andet
Bönderne Krymper sig ved den Dobbelte
Ritt; Mens skulle det endelig være, da
siunes det u.forgribeligst best imellem
Kiöbenhafn og dette Stæd, da tvende
Postillioner imellem Christiania og
Friderichshald kunde Andtages, og
igiennem Sverrig den Anden Post
Anordnes.
Jeg er med Störste Soumission1
Deres Höy Grevelig Excellences
Underdanigste tiener
C. Vogt
(sign)
Christiania den 30te Julij 1735”
Det viste seg at det var vanskelig å få
gjennomført postgang to ganger i uka i alle
ruter ut fra Christiania. Postmester

1

Soumission – submission = underkastelse,
underdanighet
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Raabech’s kalkyler var solide, og
kostnadene ved en slik økning var
formidable. Som det fremgår av brevet
over, så konkluderer postmesteren med at
det er ”ugiörlig her i Landet” å føre posten
to ganger i uka. Det skulle
gå ennå mange år før den dobbelte
postgang utover strekningen Christiania –
København ble en realitet. Det ble satt opp
Postillioner med dobbel postgang gjennom
Sverige fra Hälsingör til Friederichshald
(Halden) og fra Friederichshald til
Christiania.
Kilde: Rigsarkivet i København

Frimerkemotiver:
Hvilke hensyn kommer
til uttrykk på frimerkenes billedflater?
Av Odd Gunnar Skagestad
Det store mangfold av motiver som er å
finne på all verdens frimerker, bærer bud
om at her er det ulike hensyn som har vært
gjort gjeldende eller vært retningsgivende.
De tre viktigste i så måte er hhv. postalt
funksjonelle
hensyn,
hensynet
til
attraktivitet (estetikk) og hvilket budskap
(fortelling) som billedflaten skal målbære.
Postalt funksjonelle hensyn
I den grad frimerkets postale funksjoner
legges til grunn, vil det viktigste hensyn i
så måte være gjenkjennelighet.
Såvel leverandør som bruker og det
bredere publikum forøvrig må uten altfor
store vanskeligheter kunne se at dette er et
frimerke. Det må fremgå at det faktisk er
et frimerke, det må ligne på et frimerke.
Dette har tradisjonelt betydd at merkets
billedflate
må
inneholde
de
to
grunnelementer landets navn og merkets
portovalør. Sistnevnte krav er ikke lenger
så opplagt som det i sin tid kunne syntes:

Siden 1990-tallet har skikken med å
operere med såkalte "valørløse" frimerker,
med utsalgspris tilsvarende de portosatser
som postmyndighetene til enhver tid måtte
fastsette, grepet om seg i mange land. Så
også i Norge. Og det virker – så pussig
som det enn kan synes – at folk flest dvs.
brukerne inkl. samlere, har klart å venne
seg til denne anomalien…
I tillegg har det tradisjonelt vært ansett
som en fordel at også billedflaten forøvrig
gjengir et motiv som har øvrige elementer
av gjenkjennelighet. Dette vil - i sin
enkleste form - kunne oppnås ved at
utsteder dvs. staten påfører objektet sitt
bumerke
(så
som
riksvåpen,
statsoverhodets portrett, postverkets logo
o.l.), som på en iøynefallende og
lettfattelig måte kan fortelle iakttageren
hva det er man har å gjøre med. Også
andre motiver vil, når det blir innarbeidet
og helst gjentatt, kunne oppnå en høy grad
av gjenkjennelighet. Omvendt vil en altfor
ekstrem, radikal og kreativ utforming
kunne avstedkomme negative reaksjoner
som: "Hva!? Skal nå de greiene der
forestille et frimerke, også, nå da?!".
Attraktivitet (estetikk)
Et annet hensyn vil være attraktivitet.
Hva enten det måtte bunne i utgiverens
forfengelighet, ekshibisjonisme, estetisk
sans, perfeksjonisme, virketrang eller teft
for de kommersielle konkurransefortrinn,
vil hensynet til attraktivitet - bevisst eller
ubevisst - spille inn ved valg av det motiv
som skal pryde et frimerkes billedflate.
Noen ganger kan det antydes som en
forsiktig målsetting, andre ganger blir
målsettingen kategorisk fastslått som et
etablert faktum. I en programerklæring fra
det norske postverket (Posten Norge AS)
på 1990-tallet ble det således – skamløst
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og med den største suffisanse - hevdet at:2
"Norske frimerker er som kjent verdens
flotteste". Men dette var riktignok i de
dager da det var politisk korrekt å
forkynne, som en selvfølgelighet, at "Det
er typisk norsk å være god".
Om ikke alle med like høy troverdighet vil
kunne hevde at ens egne frimerker er
"verdens flotteste", vil dette like fullt
fremstå som et attråverdig mål å strekke
seg etter. Hverken oppdragsgiveren (de
statlige myndigheter) eller utøveren
(kunstneren) vil normalt være interessert i
å anvende ressurser på å fremstille et
produkt som i innhold og utforming må
antas å ville fremstå som ekkelt og
frastøtende.
Hva som oppfattes som attraktivt, kan
variere, - f.eks. fra ett land til et annet, og
fra én tidsepoke til en annen. I så måte vil
motetrender spille inn. At dette kommer
til uttrykk i en bevisst holdning fra
utgivernes side, kan belyses ved nok et
sitat fra en programerklæring fra det
norske postverket:3 "Frimerkeprogrammet
for 1998... inneholder temaer som bærer
bud om fornyelse i utgivelsespolitikken. I
forhold til tidligere års programmer har vi
blant annet lagt større vekt på å gjenspeile
vår egen tids begivenheter. Vi har også
brakt inn flere kunstnere. Sammen med de
etablerte skal de skape variasjon i
utgivelsene og befeste norske frimerkers
posisjon i verdenstoppen".
Budskap (fortelling)
2 Fra lederartikkelen i Postens
informasjonsbulletin Frimerkeposten nr.3,
1996, s.4.
3 Fra lederartikkelen i Postens
informasjonsbulletin Frimerkeposten, nr.5,
1997, s.2.

Når hensynene til gjenkjennelighet og
attraktivitet er ivaretatt, gjenstår - som den
styrende faktor - hvilket eller hvilke
budskap utgiveren har ønsket å målbære.
Ethvert frimerke har en historie å fortelle.
Dette gjelder uansett om utgiveren har hatt
et bevisst ønske om det eller ei, og det
gjelder selv de mest minimalistisk
utformede eksemplarer av arten.
For å illustrere hva dette betyr, kan vi som
eksempel ta for oss et par frimerker som
representerer en ekstrem, tilnærmet
rendyrket minimalisme i form og budskap:
De to norske bruksmerkene NK 1009 og
NK 1010 (utgitt 12. februar 1987).
De to merkenes billedflater bærer et
ensartet utformet motiv, bestående av
landnavnet med to stavemåter "Norge
Noreg" og portovalørene "350" og "450"
(underforstått "øre" - noen myntenhet er
ikke angitt). Ingen øvrige motivelementer
kan
observeres,
bortsett
fra
at
fargesammensetningen (det ene merket
med gule tall på rød og blå bunn, det andre
med gule tall på blå og grønn bunn)
fremstår som et selvstendig dekorelement.
Bokstavene i landnavnet og tallene i
portovalørene er gitt en enkel og nøktern
utforming, uten tilløp til dekorattributter.
Stort enklere kan det knapt gjøres. Likevel
fremstår billedflatens komposisjon tallenes og bokstavenes størrelse og
plassering - i samspill med fargebruken,
som et iøynefallende estetisk budskap.
Essensen i dette budskapet er at utgiveren
ønsker å presentere seg selv og sin smak
på en måte som – om man ønsker å legge
inn en positiv fortolkning - kan
karakteriseres som "ubeskjeden minimalistisk eleganse". Alternativt kan man,
som Ivar Sundsbø (hovedforfatter av
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Postens jubileumsbok Norge komplett 150)
velge å nøye seg med å konstatere at "Tall
i farger (NK 1009-1010) fra 1987 bør etter
min mening forbigås i stillhet".4
Videre kan bemerkes at selve fargevalget
og -bruken fremstår som så vidt kontrasterende at det gir en helhetseffekt som
trolig også kan oppfattes som "dristig"
eller endog "modernistisk" i sitt estetiske
uttrykk.
Samtidig bærer fargevalget også bud om et
element av konvensjonalitet, ved at man
viderefører tidligere tiders tradisjon med
bruk av rødt som bunnfarge i det frimerket
i en serie som har den valør som tilsvarer
vanlig brevporto.
Og det var det hele? Nei, i tillegg kan vi ta
til etterretning at utgiveren ved å benytte
de to stavemåtene "Norge Noreg" må ha
ment å tilkjennegi en nidkjær iver etter å
virkeliggjøre det krav som Lov nr.5 av 11.
april 1980 om målbruk i offentleg teneste
stiller om likestilling av de to offisielle
målformer.5 Merkets billedflate bærer
med andre ord også et språkpolitisk
budskap.
Og som om ikke dét var nok: Ved hjelp av
en lupe vil man i underkant av merkenes
billedflate kunne lese årstallet "1987" samt
4

Ivar Sundsbø og Per Egil Hegge, Norge
komplett 150. Postens jubileumsbok ,
forlaget Snorre, Oslo 2004, s.144.
5 At bruken av den private staveformen
"Noreg" i offentlig øyemed beror på en
misforståelse, og strider mot såvel
Grunnlovens § 1 som mot Lov nr.11. av
18. mai 1990 om stadnamn (en lov som
forøvrig også er selvmotsigende på
dette punkt), må i foreliggende
sammenheng betraktes mer som en
kuriositet.

ordet
"anisdahl",
hvor
sistnevnte
representerer kunstnerens navn (Leif F.
Anisdahl). Intet oppsiktsvekkende i det,
men 100 år – eller for den saks skyld kun
30 år – tidligere, ville det ha vært regnet
som upassende for ikke å si uhørt å
profilere kunstnerens person på denne
måten: Et frimerke skulle representere
staten, og skulle ikke besudles med
tilleggsfunksjonen som en privatpersons
visittkort eller reklamesøyle! Frimerket
bærer med andre ord også bud om at det
hadde funnet sted en normendring i så
henseende, både generelt i retning av en
lavere terskel for hva slags elementer som
det ble regnet for akseptabelt å inkludere
på frimerkets billedflate, og mer spesielt i
retning av en større tilbøyelighet til
personfokusering.
På denne måten kan man dissekere og
analysere ethvert frimerke for å avdekke
hvilken historie det har å fortelle. En slik
eksersis vil i de aller fleste tilfeller bringe
for dagen en adskillig mer sammensatt og
rikholdig fortelling enn hva man kunne
lese ut av ovennevnte minimalistiske
eksempel.
Prøv selv: Plukk et tilfeldig valgt frimerke
ut av samlingen din og sett i gang! Og nyt
opplevelsen av det mangfold av
fortellinger som du vil klare å avdekke!
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Fotograf Anders Beer Wilse – født for 150 år siden!
Wilse ble født i Flekkefjord 12. juni 1865,
men vokse opp i sjøfartsbyen Kragerø. For
en ung mann var det vanskelig å finne
arbeide, så 19 år gammel dro han til USA
for å finne noe å gjøre. Han arbeidet i en
periode ved jernbanen, før han ble
karttegner og senere fotograf i Seattle. Her
hadde han sin egen fotoforretning, inntil han
i 1900 reiste tilbake til Norge og etablerte
seg som fotograf. Han ble raskt landets
fremste landskaps- og turistfotograf. Han
reiste over hele landet og fotograferte;
bilder til bøker og postkort, og bilder av
steder og personer på oppdrag, bl.a. for
Riksantikvaren. I Oslo hvor han holdt til
etablerte seg i Handelsbygningen i
Drammensveien 20, med egen billedsentral
og fotoforretning.
Han var aktiv i Turistforeningen, og tok
bilder med fjell- og vintermotiver på sine
mange skiturer i fjellheimen. Også
kongefamilien som kom til landet etter
unionsoppløsningen i 1905 ble behørig
portrettert. Likeså dagliglivet i by og bygd.
Mange tusen bilder ble det etter hvert, og da
Wilse døde i 1949 fantes et enormt negativog fotoarkiv etter ham.
Disse samlingene ble etter hans død fordelt
på forskjellige offentlige institusjoner som
Norsk Folkemuseum, Norsk Sjøfartsmuseum, Norsk Teknisk Museum og
Bymuseet i Oslo. Alle disse museene har nå

Øverst et portrettbilde av Anders B. Wilse fra hans
tid i Seattle. T.v. Kristiania Filatelistklubs forslag
fra 1914 til nye frimerker, basert på Wilses
fotografier. Forslaget ble ikke antatt.
På neste side NK1904-1907 med noen av Wilses
fotografier som motiv på frimerkene utgitt i april i år
for å markere 150 år siden hans fødsel.
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i jubileumsåret arrangert utstillinger med Wilses
bilder. På Norsk Folkemuseum, som har den
mest omfattende utstillingen, er det vist bilder av
Wilse i tre store saler, med eksempler på hans
arbeider som portrettfotograf, naturfotograf,
stedsfotograf og skildrer av dagliglivet i Norge
fra 1900 til 1940. Jeg har vært der og sett, og kan
anbefale turen. Utstillingen er åpen ut året.
Wilses fotografier har vært benyttet til norske
frimerker mange ganger. Hele 35 frimerker fra
1930 til i dag er basert på hans bilder. Disse
omfatter gjenbruk av motiver i forskjellige
valører. I tillegg har hans bilder blitt brukt i
forslag til frimerker og frimerkeserier som ikke
har blitt utgitt.
Faktatekster og illustrasjoner fra Folkemuseets
utstillingskatalog ”En ny kunst – Wilse – bildet
av Norge” og Postens nettside med frimerkeprogrammet 2015.
Red.
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OBS! For OFKs medlemmer koster katalogen kr. 310,- , tilsendt kr. 350,- .
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Noen som vet?
Thore Habberstad var en dag innom
redaksjonens utekontor, og leverte
overstående brev. Det han gjerne ville
vite (og alle vi andre også), var om det
stemte som ryktene fortalte at dette
brevet laget til Kong Haakons 75-års
dag, ble sendt til alle i hele landet som
fylte 75 år samme dagen.
Brevet er maskinadressert, men ikke
frankert eller stemplet som postgått.
Kjenner noen av våre lesere til dette,
eller er det noen som kjenner adressaten og vet om han fylte år 3. august
1947? Svar kan gis til
redaktøren på e-post,
sms,
telefon
eller
muntlig på et møte. Vi er
spente på resultatet.

Havaripost
Et annet spesielt brev
redaktøren har kommet
over er dette vannskadede brevet påsatt en
forklaring fra Posten.
Havaripost samles av
mange filatelister over

hele verden. De
fleste samler fly-,
jernbane- eller skipspost som er blitt
skadet, forsinket eller returnert etter en
hendelse, hvor postvesenet fremsender
eller
returnerer
skadet post vedlagt
en forklaring, skrevet eller stemplet på
brevet. Mer sjelden
er det å finne slike
brev etter biluhell og
liknende, som dette
brevet som ble skadet da postbilen fra
Skien til Oslo kjørte i sjøen ved
Holmestrand 5. februar 1974.
Forsinket post som videresendes med
forklaring kan også ha sin årsak i ran,
jordskjelv,
flom,
vulkanutbrudd,
branner, skred, terrorisme eller krig.
Havaripostsamlere er organisert i en
internasjonal forening med eget
medlemsblad.
Red.
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Referat fra møte nr. 2442
Leder åpnet møtet på Schafteløkken
mandag 27. april 2015 kl. 19.00. Svein
Arne Hansen er blitt forhindret fra å
komme neste gang. I stedet vil Svein
H. Andersen holde foredrag om
Afghanistan og feltpost. Quiz.
Lynauksjon.
Kveldens foredrag: De norske
skipsstemplene under krigen sett
med nye øyne.
Foredragsholder: Bjørn Schøyen.
Foredragsholder spesifiserte tittelen på
foredraget til "Norsk skipspost Handelsflåten og Marinen og litt om
bruken
av
London-frimerkene
under krigen"

Han startet med å fortelle at
de nye frimerkene (London-serien) var
ønsket brukt i Little Norway, men de
canadiske myndighetene sa nei.
Likevel kjent brukt som etiketter i
tillegg til canadiske merker (som
dekket porten). To brev vist.
"Londonutgaven skulle kun
benyttes om bord på norske skip
(Marinen og Handelsflåten). De skulle
stemples med et eget stempel, og dette
skulle skje i internasjonalt farvann.
Merker brukt til frankering i
Storbritannia var ikke tillatt, og de ble
kun regnet som etiketter hvis de ble
påsatt brev. Likevel ett unntak. De

britiske postmyndighetene tillot bruk
av merkene ved tre bestemte
anledninger 17. mai 1943, 18. des.
1943 og 17. mai 1944". Viste brev
både med og uten tillatelse.
Feltpoststempelet på London-utgaven,
kun brukt ved to anledninger - 17. mai
1943 og 1944.
Mange av Handelsflåtens og
Marinens stempler (m/ dato og et tall
som identifiserte skipene), to typer
sensurstempler og FDC 1. jan. 1943
(stempel tilbakestilt?) vist. Schøyen
viste brev stemplet på en rekke båter.
Eksempel: Marinens Jager "KNM
Stord", med stempel nr. 222 (Feilstilt
nr. 122? da så høye nummer ikke
skulle finnes). Deltok i D-dagen, 6.
juni 1944. Var i tjeneste krigen ut.
Bilde av jageren og brev fra D-dagen
innhold vist. Han viste Marinens
stempel
uten
nummer,
falske
avstemplinger,
privat
framstilte
stempler og at frimerker har vært
benyttet på skip som ikke hadde fått
tildelt egne stempler, privat linjestempel.
Handelsflåten:
Schøyen
oppga hvor opplysninger kunne
finnes: Siri Holm Lawson (bruk
Google). Han viste hvordan han sporet
historien til et brev stemplet 4. mars
1943, Handelsflåten nr. 18. Tvilsomme stempler og FDC vist. Stemplene
ble brukt etter krigen til ulike etterstemplinger, men var fortsatt tillatt
benyttet på skip i rom sjø fram til ca.
oktober 1946. Sirkulære nr. 31 - 29
okt. 1946 – Om inndragning av
stemplene setter en stopper for dette.
Viste sent avstemplede brev.
Schøyen
viste
også
konvolutter
med
Londonserien
stemplet under krigen. Merker ble

20

smuglet inn via Sverige – både med og
uten
overtrykk
17.5.43.
Slike
adresserte konvolutter er tvilsomme
(åpenbar risiko for avstraffelser).
Tvilsomhet av samme årsak ved
avstemplinger fra små postkontor.
"Londonutgaven
med
suppleringsverdiene 5 og 7 øre er
kjent stemplet i Kirkenes allerede 30.
april 1945 etter frigjøringen av
Finnmark. I Sør-Norge ble merkene
først offisielt utgitt 5.-10. juli 1945,
men allerede 8 mai er merkene kjent
tatt i bruk i Sør-Norge. Dette fordi
mange
hadde
gjemt
unna
Londonmerker som de hadde skaffet
seg under krigen. Dette var
selvfølgelig uten suppleringsverdiene
5 og 7 øre."
Vi takker Bjørn Schøyen for et ryddig
foredrag innen et ganske så uryddig
område. Det var herlig å oppleve en
foredragsholder som under foredraget
og på spørsmål så klart redegjorde for
hva faktisk kunnskap kunne forklare
og hva som sto åpent innen dette
vanskelige området.

Han avslutter jo selv med:" Et
spennende samlerområde, men det er
mange skjær i sjøen og det skulle da
bare mangle når man en gang snakker
om
skipspost!"
Han
inviterte
interesserte til å ta kontakt:
schoyen62@gmail.com eller tlf. 901
24 690.
***
Eventuelt.
Neste nummer av INFO kommer om
ca. 14 dager. Husk å melde deg på
Sommermøtet 1. juni. Påmeldingsfrist
22. mai. Se INFO for nærmere
detaljer.
Kveldens Quiz-vinner: Einar Østmo
med 8p.
33 medlemmer var innskrevet i
kveldens protokoll.
Øistein Haugen, referent.
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Referat fra møte nr. 2443
Da klubbens leder og nestleder hadde
meldt forfall, ledet Thore Habberstad
møtet på Schafteløkken mandag 11.
mai 2015 med start kl. 19.00.
Ingen opptagelser, ingen anmeldelser,
men som vanlig var det lynauksjon og
quiz.
Kveldens oppsatte foredragsholder, Svein Arne
Hansen, meldte forfall på
kort varsel. Svein H. Andersen reddet
kvelden med sitt foredrag:
Afghanistan. Feltpost 100
(tidligere holdt 01.10.2012, med fyldig
referat i Info 4/2012 )
****
Eventuelt
Det ble minnet om at påmeldingsfristen til sommermøtet er satt til
22.mai. Nærmere opplysninger sto i
INFO nr. 2/2015.
Kveldens Quiz-vinner: Einar Østmo.
Quiz-vinner første halvår (våren)
2015: Asle Tengs. Vi gratulerer!
19 medlemmer var
kveldens protokoll.

innskrevet

Thore Habberstad, referent

i
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OFKs Londonreise 2015

27 påmeldte deltagere dro på felles
organisert opplegg til London i
forbindelse med frimerkeutstillingen
Europhilex 2015, 13. – 16. mai.
Mange ankom mandag 11. mai. Vi ble
innkvartert på St. Giles Hotel i
Bedford Avenue ikke langt fra British
Museum. Kort gangvei til flere
severdigheter og til busstopp eller
undergrunnsstasjoner for utfart til det
meste.

Av Øistein Haugen, foto Marit Elind

Onsdag 15. dro vi til
åpningen av utstillingen som ble
avholdt på Business Design Centre
(samme lokale som Stampex avholdes
halvårlig). Det dannet seg lang kø før
åpningstidspunktet. Den ble imidlertid
profesjonelt avviklet i løpet av noen få
minutter, selv for oss som ikke hadde
kjøpt billett på forhånd, så vi slapp
med
skrekken.
En
rekke
handlerstands, med svært høyt prisede
Norgesobjekter, møtte oss etter
inngang. Det var også en del andre
stands, og det var svært overraskende
(for undertegnede m.fl.) å se en av
våre på stand: Bibliotekar Kjell Åge
Johansen promoterte Sudan- samlerne!
Utstillingen bar preg av et meget høyt
nivå. En god del norske utstillere var
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med - også fra OFK. Resultatene kan
du finne på forbundets hjemmeside.
Torsdag var det felles utflukt,
med buss og guide, til Windsor Castle.
Inviterte fra andre klubber til ledige
plasser på turen, flest fra Fredrikstad,
deltok. Så kom regnet, men tiden
trengtes til innendørs program, så
panoramautsikt over området må
oppleves en annen gang. Vi spiste
lunsj, og besøkte etter forhåndsbestilling: St. George’s Chapel, Queen
Mary’s Dolls’ House og State
Apartments. Vi fikk utdelt elektronisk
guide hvor vi kunne klikke en tallkode
på det rommet vi befant oss i. Da ble
vi informert om rommets anvendelse
og det som befant seg i rommet.
Meget bra opplegg.
Det var en målbevisst gruppe
som tydelig hadde planlagt ledig tid
godt til å utforske nye steder i London.
Etter frokost dro vi i ulike retninger og
var borte hele dagen. Mange dro hjem
fredag mens en del roet ned med noen

dager ekstra, og fikk med seg 17. maifeiringen i London. En vellykket tur,
ikke minst takket være reiseleders
hotellfunn - sentralt til spiselig pris,
med mange fine opplevelser.

På tur til Windsor
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Uten mat og drikke, duger filatelister ikke!
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Referat fra møte nr. 2444

Sommermøtet 1. juni 2015

27 medlemmer og ledsagere møtte på
sommermøtet som denne gangen var
lagt til "Postens storstue", Østlandsterminalen, på Robsrud i Lørenskog
(Lørenskog veien 50). Direktør Halvor
Fasting fra Postens Frimerketjeneste
deltok også. Før vi slapp gjennom
sikkerhetsslusene måtte vi iføre oss
bedriftens vernesko og gul besøksvest.
Teknisk sjef Tor Østby sammen med
to andre ledere sto for omvisningen i
bedriften.
De startet med generell informasjon.
Flyttingen fra Oslo var resultatet av et
logistikkprosjekt. Grunnsteinen ble
lagt ned i 2007 og 29. januar 2010
åpnet H.M. Kong Harald Postens
Østlandsterminal. Bedriften legger til
rette for omfordeling og distribusjon
av post på Østlandet.
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Investeringen på 2,5 milliarder kr. er
den største i postens historie og en av
de største industrielle fastlandsinvesteringer i Norge utenfor oljesektoren. Terminalen ligger på ett plan
og har et areal på 35 000 m2
(
Tilnærmet 6 fotballbaner). Det er et

moderne bygg med miljøeffektive
løsninger. Fornybar energi dekker
nærmere 60 % av terminalens
energibehov. Varmepumpe trekker
jordvarme fra berggrunnen gjennom
90 kanaler fra 200m dype borehull om
vinteren, og avkjøler om sommeren
ved motsatt varmetransport.
Det hadde på det meste vært 2300
ansatte, terminalarbeidere, sjåfører og
postbud.
Inngående
privatpost
representerte en omfattende jobb.
Denne ble i stor grad utført av
deltidsansatte – mange studenter.
Bedriften hadde ambisjoner om at
minst 50 % skulle benytte kollektivtransport. 70 % bruker det nå! Det var
høy aktivitet ved terminalen hele uken
med unntak av deler av lørdagen. Det
var kapasitet til å behandle 5 millioner
forsendelser pr døgn. Myndighetskrav:
"Av post levert før kl. 16 en dag skal
minst 85 % være levert i løpet av
påfølgende dag". Det går 2 postfly
hver natt. Et eksternt firma sjekker
leveringsprosenten, uavhengig av info
fra bedriften, opp mot nevnte krav,
ved en elektronisk undersøkelse.
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Så gikk vi inn i selve terminalen med
5 km rullebånd hvor forsendelsene
vandret gjennom systemet som er
halvautomatisk
med
brevog
sorteringsmaskiner, båndsystemer og
roboter. Sorteringsmaskinene bruker
teknologien
optisk
gjenkjenning
(OCR) for avlesning av navn, adresser
og omadressering. De fordeler brevene
etter tykkelse, vender dem i samme
retning og kan påvise metall. Det var
mulig å gå langs veggene på et platå
høyt oppe i terminalen. Her fikk vi
fugleperspektiv på rullebåndene. Det
var en stor opplevelse å se hvordan
brevene ble kastet på tvers av båndet
ned i en kasse når det passerte riktig
"kasseadresse", og ved enkelte
adresser var kastfrekvensen meget
høy. Det var manuelt arbeid å
overvåke når kassene ble fylt opp. De
ble da flyttet over til rullebånd
overvåket av roboter som leste av
kasse-adresser samlet kasser, som
skulle transporteres sammen videre, på
paller.
Noen brev gikk til
grovsortering. Buklete brev var et
problem. Vi så 5-10 terminalarbeidere
manuelt stemple slike – og her gikk
det unna (neppe prakt-lux). Gule

konvolutter inneholdt brev som skulle
stemples pent.
Vi så også elektriske traller som ble
ferdigpakket på terminalen og kjørt ut
til budruter i Oslo.
Informasjon som ble gitt ellers:
1) Postens pakkepostautomater
for mottagelse av pakker,
første fase, er nå i gang ved
knutepunkter i Oslo som Oslo
S, Blindern, Nasjonalteateret
og i Lillestrøm. For øvrig
plasseres de første automatene i tilknytning til Post i
Butikk i de store byene Oslo,
Bergen,
Trondheim
og
Stavanger.
2) Frimerketjenesten flytter til
St. postterminalen på Alna
01.10.2015. Bedriftssenteret
på St. Olavs plass utvides til
å bli "Spydspissutsalg" på lik
linje med Vika og Majorstua.
3) Fra lørdag 6. juni er det 39
postkontorer og ca. 1440 Post
i Butikk i Norge.
Besøket ble avsluttet med et godt
måltid.
Vi takker dyktige
representanter
for
bedriften for en
ryddig
gjennomgang av et komplisert teknisk system. I
verdensklasse har vi
lest.
Øistein Haugen,
referent
Marit Elind
foto
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Du finner oss på Schafteløkken!

Oslo Filatelistklubb leier et lokale i Frogner Menighetshus på Schafteløkken til sine medlemsmøter,
auksjoner og eventuelle andre arrangementer. Møtene holdes på mandager i byggets annen etasje.(Se
møteplan på neste side).
Schafteløkken sto ferdig bygget i 1807, bygget av bykasserer Andreas Schaft og opprinnelig kalt
Elisenberg etter hans datter Martine Elisabeth. Stedet skiftet eiere en rekke ganger inntil Frogner
menighet kjøpte det i 1910. Etter perioder med gradvis forfall og trussel om rivning, ble husene på løkken
pusset og rehabilitert av Oslo Kommune. Med en prislapp på rundt 17 millioner kroner, sto anlegget
ferdig i 1989. I dag brukes huset til forskjellige møtevirksomheter og tilstelninger ved utleie av lokalene.
(Postkort utgitt av C. Langbrecke, Oslo)

Adressen er Zahlkasserer Schafts plass. Du kan ta alle Tbaner til Majorstuen. Derfra kan du gå Kirkeveien ca. 20
minutter nedover langs Frognerparken, eller ta trikk
nummer 12 eller buss nummer 20 fra Majorstuen til
Frogner plass og gå noen minutter derfra.
Busslinjene 30 og 31 stopper på holdeplassen Frogner
kirke i Bygdø Alle. Tar du bussen hit er det ca. 10 minutter å gå.

30

Møter, auksjoner og andre aktiviteter høsten 2015.
August
25/8: Biblioteket åpner igjen etter sommeren.
31/8: Auksjon.
Vi starter sesongen med en liten auksjon for å komme i gang. I tillegg vil det være
stort bord fra klubbens overskuddslager av tidsskrifter til gratis utdeling.

September
7/9: På vei til Santiago de Compostela, med et blikk på kort og frimerker.
Svein H. Andersen har gått pilegrims veien og som samler har selvfølgelig fokuset
vært også i den retningen. En ny quiz sesong starter med ny quizmaster.

14/9: Intet møte. Schafteløkken benyttes til valglokale.
21/9: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg av klubbens overskuddslager
av litteratur samt gratisbord. Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt
nyhetsbrev på e-post.

28/9: Presentasjon av den nye Norgeskatalogen.
Omsider, etter et års pause, kan Katalogkomiteen presentere en ny
Norgeskatalog og det har vært verdt å vente på denne utgaven.

Oktober
5/10: Auksjon.
Ordinær auksjon og vi håper flest mulig bidrar både som innleverere og kjøpere.

12/10: Feltpostinspektøren. Posten i krig 1940.
Arne Eriksen har skrevet bok som skildrer forholdene for postmenneskene på
Vestlandet de hektiske ukene etter invasjonen i Norge og den provisoriske
postkontrollen som ble iverksatt.

19/10: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg av klubbens overskuddslager
av litteratur samt gratisbord. Temakveld rundt bruk av PC til frimerkesamling.
Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt nyhetsbrev på e-post.

31
26/10: Postgiro'n skal fram.
Arvid Løhre gir oss historien og samlerområdene knyttet til postgiro-tjenesten i
Norge.

November
2/11: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og salg av klubbens overskuddslager
av litteratur samt gratisbord. Følg med på hjemmesiden eller be om å få tilsendt
nyhetsbrev på e-post.

9/11: Postgangen langt vest i Aker - et historisk tilbakeblikk.
Arne Thune-Larsen tar oss med på en lokalhistorisk tur ikledd posthistorie.

16/11: Klubbaften/Byttemøte.
Ta med dubletter, det blir spontanauksjon og sannsynligvis temakveld. Følg med
på hjemmesiden eller be om å få tilsendt nyhetsbrev på e-post.

23/11: Frimerkeprogrammet 2016.
Tradisjonen tro kommer Halvor Fasting fra Frimerketjenesten og gir oss de første
innblikk på utgivelsene neste år.

30/11: Juleauksjon.
Husk å levere objekter du ønsker å få med på juleauksjonen.

Desember
8/12: Sesongens siste åpningsdag i biblioteket.
12/12: Julemiddag.
Sett av kvelden allerede nå, nærmere detaljer kommer i neste nummer av
medlemsbladet.

Dørene åpner hver gang klokken 1800, selve møtet
eller auksjonen starter 1900.
Kaffe, kringle og quiz på alle medlemsmøter samt
vanligvis også en lynauksjon.
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