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OFKs medlemsblad sendes i år til
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Noen ord fra klubbens leder:
EPIDEMIEN – vi er optimistiske nå. Møtedager for høsten er fastsatt og vi krysser fingre. Både
for møter og utstillingen FILOS 2021. Det har vært en lang periode, med få treffpunkter. Møter
i foreningene omkring, auksjoner etc. – myndighetsfastsatte begrensinger har stoppet det
meste. Internett-handel har vært et viktig tilbud for mange, og det fungerer med alternative
måter å skaffe seg materiale på. Avhengig av type objekt er det mye som gir gode avbildninger
på nett. Lots etc. er mer komplisert. Salget av kataloger har også holdt seg i perioden.
Nettmøter er også arrangert, riktignok ikke av OFK. Vi arbeider med dette. Nødvendig
programvare er anskaffet for en god stund tilbake. Og testet ut ifm møter i styret og
utstillingskomiteen Filos 2021.
MØTESESONGEN starter mandag 30. august, i Frydenlundgata 14. Vi tilpasser regler for antall
og oppmøte. ÅRSMØTET også for dette år ble av høyst kjente årsaker utsatt. Nå håper vi det
kan gjennomføres den første møtedagen i september, mandag 6. Innkallingen finner du i
bladet. Sakspapirer forøvrig finnes i INFO nr. 1. Notér dagen og møt opp! Høsten første
auksjon blir 20. september. Se mer om møteprogrammet annet sted i bladet.
Salgsdager – i perioden der fysiske møter ble stoppet har Svein og andre holdt salgsdager i vårt
bibliotek. Vi ser nå på om dette skal utvides. Det forutsetter naturligvis at noen kan være
tilstede de aktuelle dager.
Klubben fyller 135 år i desember. Blant annet på den bakgrunn arrangerer vi en utstilling,
FILOS 2021. Mer informasjon finnes annet sted i bladet og også på vår nettside. Vi planlegger
også for en Palmares fredag 2. oktober. Vi trenger frivillige, se annonse annet sted i bladet.
Filos 2021 - alt selvsagt med forbehold om at reglene tillater det. Men vi håper og tror det blir
en god høst.
Fellesreise – det er en mangeårig tradisjon. Reiser i 2020 og 2021 kunne ikke gjennomføres. Vi
ser nå mot 2022, og kommer tilbake til saken. Generelt skjer det jevnlig endringer i fargekartet
for aktuelle land, og det kompliserer forpliktende bestillinger.
Olga Ellis, vårt æresmedlem, fylte 100 år den 25. juli. Gratulasjoner ble overbragt.
Frimerkesamlere holder seg i vigør, det er en konklusjon.
Det kan ikke gjentas ofte nok - vår sikreste og raskeste måte å nå medlemmene på er via Epost. Har du ikke registrert din adresse hos oss, anbefales det. Vi sender som mange av dere er
kjent med jevnlig mailer med informasjon om status og kommende hendelser.
Norsk Filatelistforbund holder landsmøte første helgen i september, denne gang i Trondheim.
OFK vil selvsagt delta på landsmøtet (den formelle del heter representantskapsmøtet). Vår
søsterklubb i Trondheim runder 100 år i høst og de trår til med utstilling i sammenheng med
landsmøtet. Drammens-klubben planlegger utstilling i november, de runder 95 år. Vi håper at
alle arrangementer kan holdes, til glede for samlere som er sultne både på frimerker og sosial
kontakt.
Jeg ønsker der alle en god høst og Coronafri helse, og god helse generelt. Og håper selvsagt at
vi kan treffes på medlemsmøter og andre arrangementer.
Tore Berg,
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leder

GENERALFORSAMLING
MANDAG 6. SEPTEMBER 2021, kl.1900

Herved innkalles til Generalforsamling i Oslo Filatelistklubb
på Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts plass 1.
VEL MØTT !

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg av dirigent, referent, tellekorps og underskrivere av protokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning for 2020.
Årsregnskap for 2020, revisors beretning og Rådets uttalelse.
Disponering av resultat for 2020; Budsjett for 2021.
Lovendringsforslag – fra styret:
Se vedlegg (Se INFO nr. 1, side 15), som omhandler endring i § 3 (styret behandler og
beslutter opptak av nye medlemmer) samt endring i § 4 (fritak for kontingent for 50årsmedlemmer begrenses til kun å gjelde klubbens andel av kontingenten. Endringen
gjelder de som oppnår 50-års medlemskap etter dato for årsmøtet i 2021).

7.

8.
9.

Valg av:
a. Leder for 2021.
b. 2 styremedlemmer for 2021/2022.
c. 2 varamedlemmer til styret for 2021.
d. 2 rådsmedlemmer for 2021/2022.
e. 2 varamedlemmer til rådet for 2021.
Valg av registrert eller statsautorisert revisor for 2021.
Fastsettelse av kontingent for 2022.
Styrets forslag:
Medlem uten forbundskontingent: Uendret med kr 200.
Hovedmedlem med forbundskontingent: Uendret med kr 600.
Oslo, 15. mars 2021
Tore Berg (s)

Svein H. Andersen (s)

Bjørn Eirik Rasmussen (s)

Thore Habberstad (s)

Rolf A. Hauge (s)

Alle sakspapirer til Generalforsamlingen er trykt i INFO nr. 1 2021, sidene 5-16.
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Møteprogram høst 2021
•
•
•
•
•

30. august – oppstart Klubbmøte Frydenlundgt 14
6. sept. – årsmøte (utsatt fra mars) Schafteløkken
13. sept. – klubbmøte Frydenlundgt 14 – om nye kataloger og annen litteratur
20. sept.– auksjon Schafteløkken
27. sept. – klubbmøte Frydenlundgt 14

Deretter planlegges møter mandagene 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11.,
15.11., 22.11., og 29.11.
Nærmere om programmet følger i INFO nr, 3.
MØTESTART kl. 1900, lokalene åpne fra kl 1800.

Olga Ellis fyller 100 år.
Vårt æresmedlem Olga Ellis fyller 100 år
søndag 25. juli. Hun er mangeårig medlem og
bidragsyter på en rekke felt. Ifm Nordia 2014
på Lillestrøm var hun på besøk sammen med
sine slektninger. I tillegg til OFK har hun vært
aktiv i andre foreninger samt som utstiller og
skribent. Norsk og nordisk samling har flere
aktive foreninger utenfor Norge. En av dem
som absolutt teller. er Scandinavia Philatelic
Society, hvor Olga Ellis har vært spesielt aktiv.
Olga er det første og eneste av våre
æresmedlemmer som passerer 100 år.
De beste gratulasjoner i anledningen!
En oppmerksomhet er overbragt.
Det finnes de som sier at frimerkesamlere lever lenger. Vi slutter oss til den og
nevner at av våre andre æresmedlemmer er det to som forlengst har passert 90
år, henholdsvis 93 og 98 år.
De underbygger påstanden, frimerkesamlere holder seg vitale og lever lenger.

Dette nummeret av INFO er forsinket på grunn av usikkerheten om når
klubben igjen kunne holde møter. Til de to neste numrene, som bør
komme i rute, mangler vi mye stoff. Skriv og/eller send inn !
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HØSTENS VIKTIGSTE HENDELSER (?)
FILOS 2021 – kombinert regional og nasjonal
utstilling i Majorstuen kirke. Tidsrom 30.9. til 2.10.
Lørdag 2. oktober er også Frimerkets dag. Vi
arbeider med å tilby variert utstilling, foredrag,
handlere og selvsagt det sosiale i å treffe andre
samlere. Se annonse med nærmere opplysninger
annet sted i bladet.
DUGNAD ifm FILOS 2021. Vi arbeider med
utstillingen FILOS 2021, som holdes torsdag 30.
september til lørdag 2. oktober. Det er behov for
frivillige alle dager, både til opp- og nedmontering
samt hjelp/vakt. Vi håper på din bistand. Ta kontakt
med klubben eller formann/sekretær. Vi sender
også påminnelse per de ukentlige fellesmailer en
gang i august.
BANKETT/jubileumsmiddag fredag 1. oktober.
Klubben fyller 135 år i desember 2021. Vi har bestilt
lokale for kombinert utstillingsfest mv. – Thon Hotel
Opera ved Oslo sentralstasjon. Denne vil erstatte
annet arrangement i desember. Vi håper du ønsker
å delta. Nærmere informasjon om tid og sted,
egenandel mv følger senere.
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Oslo Filatelistklubb – nytt i våre samlinger
OFK er som alle vet, stiftet i 1886. Over tid både anskaffet eget materiale
samt mottatt donasjoner. Det hele inngår i klubbens samlinger.
De siste år har vi i to omganger mottatt materiale fra vårt medlem Hans Enger,
siste gang formidlet via Skanfil. Som mangeårig handler og gjennom sitt
ekspertisearbeid, har mye passert hans hender. Det gjelder også forfalskede og
manipulerte frimerker og brev.
Blant mottatt materiale som er forfalsket og manipulert finnes en rekke av de
eldre sjeldenhetene. Det kan nevnes land som Sveits, tyske stater, Hawai etc.
Stor takk til Hans for dette. Materialet er nå vel bevart i vårt bibliotek.
Ved anledning skal vi vise bredden i vår samlinger.
Nedenfor vises et lite utvalg av den siste donasjonen fra Hans Enger. Det er
merker vi ikke på noen måte hadde anskaffet i ekte stand.
De viste merker er fra 1846 amerikansk postmesterutgivelse fra Providence,
Rhode Island. Videre eksempel fra fyrstedømmet Moldau (senere del av
Romania), utgave fra 1858 med såkalt oksehode. Disse (ekte) koster flesk på
auksjonene. Det siste eksempel er 2 cent Hawaii fra 1859.

Fellestur 2022.
Styret følger utviklingen i pandemien versus aktuelle
reisemål i 2022.Tilbud kommer når situasjonen
bedømmes som tilstrekkelig stabil. Det blir ingen
fellestur i klubbens regi i 2021. Medlemmer som
ønske å reise på egen hånd kan søke Norwex-fondet
om tilskudd, innen de regler som gjelder.
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Nytt fra biblioteket

Av Kjell Åge Johansen
Det har vært stille på utgivelsesfronten siden forrige utgave av Info, men noe nytt er
kommet inn:
Michel Europa 2020/2021 Band 9: Mittelmeerländer, 105. Auflage

Michel Europa 2020/2021 Band 10: Skandinavien, 105. Auflage
Michel Europa 2020/2021 Band 11: Baltikum und Finnland, 105. Auflage
Michel Europa 2020/2021 Band 12: Benelux, 105. Auflage
Michel Europa 2020/2021 Band 13: Britische Inseln, 105. Auflage
Michel Europa 2020/2021 Band 14: Kanalinseln und Man, 105. Auflage
Michel Europa 2020/2021 Band 15: Osteuropa, 105. Auflage
Michel Übersee 2020/2021 Band 3.2: Südamerika (K-Z), 41. Auflage
Michel Übersee 2020/2021 Band 7.1: Australien/Ozeanien/Antarktis (A-M), 41. Auflage
Michel Übersee 2020/2021 Band 7.2: Australien/Ozeanien/Antarktis (N-Z), 41. Auflage
Facit Special Classic 2022 up to 1951
Postryttaren 2021, Årsbok för Postmusei Vänner 2021, Årgang 71,
Redaktør Seija-Riita Laakso
Wei-Liang Chow: Shanghai Large Dragons, The First issue of the Shanghai Local Post,
Editor William L. Kullman
Det lille bibliotek bind 5; Norsk Filatelistforbund, Oslo 2021
Lauridsen, Jan: Russland via Vardø, stemplene, skipene og rutene;
Særtrykk nr. 10, Norsk Skipsposthistorisk Forening
De nye håndbøkene vil være tilgjengelig i biblioteket så snart de er utgitt. På grunn av
forsinkelser er de ventet inn ca. 5. august. Biblioteket har selvsagt alle bindene som er
utgitt og de kan lånes om du ikke har dem i egen bokhylle.
Tilnærmet alt av
norsk litteratur
omtalt eller referert
til i NFT finner du i
biblioteket.
Biblioteket, like
gammelt som
klubben, er Norges
og Nordens største
filatelistiske
bibliotek.
Ny oversikt over
innholdet vil bli lagt
ut på klubbens
hjemmeside i løpet
av sommeren.
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Brev(omslag) adressert til Fattigkommissionen
Dette er ett eksempel på et brev som vekker ulike reaksjoner. Fra et samler og
postalt ståsted er det et meget dekorativ lite brev. Utmerket utstillingsformat ca.
12 x 7 centimeter. Flott trykksak, håndskrevet Bremnæs 28.5. 1870 og
sidestemplet ved overordnet postkontor Stavanger i samme måned.
Fattigkommissionen hadde portofrihet, som også er attestert. Det er kun et
brevomslag, derved intet innhold som kan belyse hva korrespondansen gjaldt.
Jeg har sett brev med tilsvarende adressater, og de beretter om triste skjebner.
De som derimot falt innenfor Fattigkommissionens "kundegrupper" hadde det
neppe like bra som min glede over det dekorativ brev. I dag heter det NAV, og
stigmatiseringen som ligger i "Fattig" er forlengst avskaffet. Oppgaven med å
sikre et tilbud til de fattige i samfunnet var det opprinnelig kirken som tok seg
av. Deler av den såkalte tiendeskatten gikk til dette formål. Senere tilkom
Fattigkommisjonene, først etablert i Christiania i 1714. Etter endringen av og
innføring av kommunal selvråderett i 1837 ble oppgaven overført kommuner og
sogn. Oppgaven ble dels løst ved at prestegjeld ble inndelt i kretser der ansvaret
for underhold ble fordelt. Kvaliteten på underholdet beskrives som høyst
variabelt. Begrepet "legd" brukes ofte om denne skjebnen. I Oslo historie har jeg
en gang lest at Aker-kommunene ikke var veldig interessert i å bære ansvaret for
fattige i Christiania. Utviklingen av byene, med tilflytting fra bygdene medførte
nok en del som ikke hadde tilstrekkelige midler til eget underhold.
Kilde: bla Wkipedia
Tore

9

BREVKORT – FINLAND 1871
I INFO nr 1/2021 omtalte jeg de danske helsaker, som passerte 150 år i april. Nå
er turen kommet til Finland. Finland var svært tidlig ute med konvolutter med
påtrykt valørtegn. De ble utgitt allerede i 1845, og anses som nr 2 i verden. Dvs
etter de engelske Mulready konvolutter/omslag. Se INFO nr 1 side 19-22.
Utgivelsen i 1845 var også lenge før landets første frimerkeutgivelse, som
utkom i 1856.
Det første landet til å utgi brevkort var Østerrike-Ungarn, og det skjedde i året
1869. Interessen for denne forenklede forsendelsestype var tydelig tilstede og i
løpet av noen år fulgte mange andre land etter med brevkort (og også
konvolutter). Direktøren for det finske postverket besøkte det østerrikske
postverket tidlig i 1871, og påfølgende dette besluttet postverket å utgi
brevkort i løpet av året. Det første finske brevkortet regner sin førstedag som 9.
oktober 1871. Valøren var 8 penni, og dekket forsendelser til hele Finland. Dvs
enhetsporto, og betydelig redusert sats i forhold til et ordinært brev. De
benyttede valørtegn var identiske med frimerkene, som også er kjent som de
slangetaggede. Valøren var 8 kopek, og fargen grønn.
Valørtegnet ble håndtrykket på kortet, det medfører naturligvis noen
variasjoner for de som vil spesialisere seg. Interessant er at all tekst på
brevkortet var på svensk, og kun det.
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Kortet hadde som nevnt kun bruksområde innenlands, men likevel. Et drøyt år
senere ble for bruksområdet og portosatsen inngått avtale med Russland, slik at
finske brevkort kunne sendes dit.. Tekstene på kortet ble fra samme tidspunkt
utvidet og nå til 3 språk, dvs svensk, finsk og russisk – i nevnte rekkefølge.

Illustrasjonene viser den første utgivelse med kun svensk
tekst (Korrespondanskort i buet tekst), og den senere
utgave med Korrespondenskort för Finland på 3 språk.
Til høyre et 8 kopek frimerke (grønt) som har merkeklisje
med samme utforming.
Nordia 2021 var planlagt holdt i Finland, og stedet var
Kuopio. Pga pandemien ble Nordia først utsatt fra mars
til august og deretter endret til en nasjonal finsk
utstilling. Dessverre for de mange nordister som har dette som treffpunkt.
Nordia 2021 var også en markering av nettopp 150 års jubileet. Vi ønsker
uansett lykke til med utstilling og jubileet. Reiserestriksjoner og usikkerhet har
vi lært mye om de siste år.

Auksjonskomitéen trenger objekter til høstens auksjoner i september
og november. Kontakt Jan-Henrik Fjære, mail jhfjare@gmail.com
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Litt om avbrutt postgang
Av Knut Arveng
Blant samlere i utlandet er det et begrep som heter «Wreck- and Interrupted Mail» på norsk kaller vi det havaripost, eller crash-post som våre auksjonshus ynder å kalle
det. Det vil si post som underveis er skadet eller forsinket på grunn av uforutsette
hendelser. Dette har blitt et populært samlerområde, med stadig stigende priser på
objektene. Forståelig nok, et havaribrev er i seg selv et unikat, det vil aldri dukke opp
et til i nøyaktig samme stand. Litt annerledes med brev som har vært gjenstand for
avbrutt postgang og kommet mottaker i hende, ofte svært forsinket. Det er vanligvis
et av flere brev i samme forsendelse som også er forsinket. Felles for begge disse
kategorier er kravet fra samlernes side om dokumentasjon på hva som har skjedd. Et
eller flere stempler eller en påskrift på selve brevet som dokumenterer hva som har
skjedd, eller en følgeseddel fra postverk eller andre som gir opplysninger om grunnen
til skader eller forsinkelser.
Nå finnes det flere grupper havaripost, fordelt på transportmiddelet som er brukt
eller hendelser som har ført til skader eller forsinkelser av posten. De tre vanligste
gruppene blant samlere er luftpost skadet i flystyrt eller ureglementerte landinger,
som er den største av gruppene. Videre post befordret med tog og ødelagt på grunn
av avsporinger eller kollisjoner. Også skipspost er utsatt for ødeleggelser hvis fartøyet
synker eller grunnstøter. Slik post har ofte vannskader og utflytende skrift, men så
sant adressaten eller avsender kan tydes blir posten fremsendt eller returnert, gjerne
med en påskrift. Atter andre grunner til ødelagt post kan være biltransport, hvor
postbilen har kjørt av veien eller kollidert, naturkatastrofer som ras eller uvær. Eller
forbrytelser som ran og innbrudd eller dårlig håndtering av postverket.
For meg er det naturlig å bygge opp en samling havaripost fra fly, basert på mine
samlinger med luftpost og luftfartsrelaterte ting. Jeg skal vise noen eksempler på
berget havaripost og et par sendinger med avbrutt postgang. Vi begynner med to
godt kjente klassikere innen norsk havaripost.
«Havørn» ulykken i Sogn
Norges første store luftfartsulykke
skjedde 16. juni 1936. Det norske
luftfartsselskap (DNL) hadde anskaffet
et tremotors passasjerfly fra Tyskland
til bruk på ruten rundt kysten fra Oslo
til Bergen, og videre nordover.
Flytypen var den samme som tyske
Lufthansa og svenske ABA brukte på
sine ruter til Oslo. Og som DNL etter
«Havørn» på Gressholmen 1936
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hvert skulle anskaffe flere av før krigen kom.
Flyet som var døpt «Havørn» hadde kjennetegn LN-DAE, skulle fly fra Bergen til
Trondheim med 3 passasjerer og et mannskap på 4. Underveis kom flyet inn i tåke og
kraftig regnvær som nedsatte sikten betydelig. Litt ute av kurs på grunn av været, og
lav høyde i forhold til terrenget førte til at maskinen traff fjellet Lihesten i Sogn nær
toppen av fjellet, og ble fullstendig knust. Alle de 7 om bord omkom. Vrakets
beliggenhet oppe i fjellsiden vanskeliggjorde redningsarbeidet som ble ledet av DNLs
sjefs flyger Bernt Balchen. Men ved hjelp av dyktige fjellklatrere fikk en hentet ned de
omkomne, og berget en del post som lå strødd i fjellet.

Konvolutt fra havariet i Sogn, sendt i retur til
avsender med både påskrift og stempel. Det
finnes en del objekter fra dette havariet, og
bildet t.h. viser stemplet i sort, mens det på
brevet er lilla.

Kurèrflyet som styrtet i Sverige
Det norske flyvåpenet var under krigen underlagt operativ kommando av britenes
RAF. I tillegg til våre to skvadroner jagerfly og to maritime skvadroner, ble bl.a. en
avdeling transportfly drevet i samarbeide med britene. Avdelingen opprettholdt en
rute fra Leuchars i Skottland til Bromma ved Stockholm og retur. Oppgaven var å
bringe personell som hadde betydning for krigsinnsatsen begge veier, samt
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diplomatpost og materiell – og noe
vanlig
luftpost.
Avdelingens
flygende personell besto hovedsaklig av nordmenn hentet fra
flyvåpenets avdelinger. Men siden
Sverige var nøytralt, kunne en ikke
bruke militære fly til oppgaven. Det
Et av flyene av denne typen – en Lockheed
Lodestar med proforma sivil britisk registrering
G-AGIH var det som styrtet i Sverige. Bildet viser
en søstermaskin på hjemmebasen i Skottland.

britiske flyselskapet BOAC hadde
imidlertid rute til Sverige. Så de
norske flyene ble sivilregistrert i
BOACs navn, og de norske mann-

skapene måtte trekke i sivile BOAC uniformer for at Sverige kunne godta trafikken. På
en slik kurèr tur den 28.-29. august 1944 kom maskinen som returnerte fra
Stockholm Inn i et forrykende uvær på vei vestover Sverige. Flygeren ville gjøre
vendereis, men fikk beskjed på radioen at været i Stockholm hadde forverret seg, så
nordmennene ble omdirigert til Göteborg. De forsøkte antagelig å gå under
skydekket for å få bedre sikt, men kom da litt ut av kurs. Lav høyde og dårlig sikt førte
til at flyet traff toppen av høydedraget Kinnekulle ved Vänern nordøst for Lidköping
kort etter midnatt 29.
august. Hele mannskapet
på tre og åtte av tolv
passasjerer omkom.

Sterkt brannskadet brev berget
fra ulykken i Kinnekulle, samt baksidestempel og følgeseddel fra svenske
postverket.

Postgangen avbrutt – flere ganger
I 1929 bygget Dornier fabrikken i Tyskland
Noen tall som angir størrelsen på Do X:
kjempeflyet Do X, et sjøfly som skulle
settes inn i trafikk på langdistanseruter.
Lengde:
40,10 m
Flyet var til da det største i verden, og ble
Vingespenn:
48,00 m
bygget i tre eksemplarer – to ble solgt til
Mannskap:
10 – 14
den italienske marine og et som ble
Passasjerer:
166
innredet til passasjerfly. Tanken var å
Vekt (lastet):
56 tonn
bygge et flygende skip som kunne settes
Motorer:
12 Curtiss på 640 hk hver
inn på atlanterhavstrafikken, og flyet ble
Marsjfart:
170 km/t
innredet etter mønster av datidens
Rekkevidde:
2 800 km
luksuriøse passasjerskip med sittegrupper,
salonger, bar og med persiske tepper på gulvet.
Flyet var langt forut for sin tid, men tekniske vanskeligheter gjorde at det aldri ble
satt inn i faste ruter, og fabrikken fikk ikke noe flyselskap interessert i å kjøpe
giganten.
Som følge av dette
bestemte produsenten å
gjennomføre Den Store
Salgs- og demonstrasjonsturen til Amerika. En
rundtur fra Europa til
Sør- og Nord-Amerika og
retur hjem. Med på turen
var det ingen passasjerer
utenom fabrikk ansatte
og mannskapet. I tillegg
ble det medført post fra
starten, og ytterligere
post – hovedsakelig
adressert til New York, ble tatt med fra forskjellige destinasjoner underveis. Men
turen gikk ikke særlig greit, en rekke uhell førte til at den ble ganske lang.
Det hele startet da Dornierflyet med kjennetegn D-1929 tok av fra Bodensjøen 5.
november 1930. Det ble foretatt flere korte stopp i franske og engelske byer for å
vise fram kjempeflyet. Deretter gikk ferden til Lisboa, hvor det oppsto brann i den
ene duk-kledte vingen. Den måtte selvfølgelig repareres før en fløy videre, noe som
tok tre nesten måneder.
Dornierflyet i Tyskland før langflygingen til USA
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Først 5. januar 1931 ble
kursen satt for Las
Palmas, hvor skroget fikk
skader under landing. Nye
reparasjoner måtte til før
ny avgang. Nå gikk ferden
sydover langs Afrikas
vestkyst til byen Bubaque
i Portugisisk Guinea (nå
Guinea-Bissau)
for
å
krysse Sør-Atlanteren på
det smaleste. Men i
Bubaque ble Do X flyet
liggende værfast i fire
uker i påvente av brukbart
flyvær.
Så ble det fløyet over havet til Natal i Brasil med ankomst 31. mai 1931. Videre
sydover til Rio de Janeiro, hvor det ble et opphold på hele 47 dager. Derfra til Belèm,
med 10 dagers opphold for å bytte en motor. Så tilslutt fløy de videre med stopp I
Puerto Rico, Cuba og Miami. Med mellomlanding i Charleston og Norfolk kom
kjempeflyet endelig fram til New York den 27. august 1931. Det ble en storslått
mottakelse, og posten – som nå hadde vært 10 måneder underveis – ble avlevert.
Framme i New York 27.08.1931

Dette brevet stemplet Friedrichshafen 13.XI.1930 som var med hele veien til New York, er
litt herjet etter den lange reisen med bl.a. fuktskader. Men det er vanskelig å si om dette
skjedde underveis eller i ettertid. Det er i alle fall et sterkt forsinket brev.
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Brev kommet om bord i Brasil, stemplet 4.XIII.1931 og ankomststemplet i NY Aug 27 1931.
Begge brevene er påført at det er førsteflygning Europa – USA med Do X

Som en post script kan nevnes at oppholdet i New York for fly og mannskap ble
langvarig. Hele ni måneder gikk før de igjen kunne sette kursen mot Europa. Dette
skyldtes at flyfabrikken ikke hadde betalt 60 000 dollar for flyets Curtiss motorer, så
motorfabrikken tok arrest i Dornier-flyet. Depresjonen hadde rammet flyfabrikanten
Dornier hardt, men han fikk tilslutt overtalt den tyske regjering å gi ham et lån for å
løse ut flyet. Det forlot New York 19. mai 1932, og etter en begivenhetsløs tur på tre
dager landet de i Berlin den 24. mai 1932 til en stor mottakelse. Flyet hadde da vært i
luften sammenlagt i 212 timer, og tilbakelagt 36 000 kilometer.
Etter denne turen gikk eierskapet av flyet over fra fabrikken til den tyske regjering.
Flere framstøt ble gjort for å selge flytypen, uten at det førte fram. Etter en større
skade i 1933 ved landing ble det tatt ut av tjeneste og gitt til Berlin tekniske museum.
Under et bomberaid i november 1943, ble museet truffet av bomber fra RAF, og Do X
gikk tapt.
Nye ruter
I tiden etter første verdenskrig ble det oppsving i luftfarten mange steder i verden.
Både Amerika og Europa var ivrige etter å åpne ruter for vare- og passasjertransport
over kortere og lengre ruter.
I England var man opptatt av å etablere forbindelse med de mange kolonier og
besittelser rundt i verden. Strekninger ble prøvefløyet og ruter planlagt.
Imperial Airways ble grunnlagt i 1924 ved sammenslåing av fem mindre firmaer som
alle opererte innen luftfart. Med base i Croydon hadde selskapet i 1925 etablert ruter
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til India, Australia
og Syd-Afrika, så
vel som flere
destinasjoner
i
Europa. Nye ruter
eller del-ruter ble
åpnet etter hvert,
og det er en av
disse vi skal kikke
litt nærmere på.
I 1932 gikk den
første postruten
mellom
Syd«City of Dehli» - flyet som havarerte i et sumplandskap med all
Afrika og England
posten om bord.
27. januar med et
fly av typen de Havilland 66 Hercules med kjennetegn G-AARY og navnet «City of
Karachi». Men faktum var at mengden post som ventet på å sendes til London var så
stor at posten ble delt i to for å sendes med hvert sitt fly. Ruten som ble åpnet var
ment å bli en ukentlig forbindelse mellom Cape Town og London.

Brevkort sendt fra Johannesburg 27 JAN 32 til London med første’’direkte’’ postfly fra SydAfrika til England
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Brev sendt fra Bulawayo til Broken Hill i Rhodesia med første
postfly. Siden flyet havarerte, antas det at brevet ble bragt
landveien til adressaten sammen med den øvrige posten som var
berget.

Første del av
turen gikk til
Germiston, men
på grunn av småfeil på «Karachi»
ble posten lastet
om til et annet
fly - «City of
Basrah». Det tok
av 28. januar
med kurs for
Salisbury
via
Pietersburg
og
Bulawayo.
Ytterligere post
ble bragt om bord

Ved avgang Bulawayo neste dag, ble flyet ødelagt av en oppbløtt rullebane, og måtte
avlyse videre flygning. Melding om uhellet ble telegrafert tilbake til Cape Town, og et
nytt fly ankom Bulawayo for å ta over posten til England. Dette var «City of Dehli»,
som hadde med den andre delen av den opprinnelige postmengden. Nå fikk de om
bord også den første delen, og ble dermed ganske tungt lastet.
Kort etter avgang etter å ha fløet ca 80 km, møtte flyet en kraftig storm, som tvang
det til å nødlande. Dermed havnet fly og fly mannskaper og all posten i en sump uten
forbindelse med omverdenen. Etter to dager ble de 31. januar oppdaget av
sørgående postfly, som meldte fra om havaristen og fikk dirigert to mindre fly til å
slippe ned mat til det strandede mannskapet. Neste dag kom et redningsparti fram,
etter å ha hugget seg gjennom jungel og kratt til det havarerte flyet. Mannskaper og
post ble reddet og transportert tilbake til Bulawayo. Igjen måtte posten omlastes.
Den ble transportert av lokale innbyggere til Broken Hill, hvor landingsforholdene var
betraktelig bedre. Dit kom et nytt fly – «City
of Baghdad» på nordgående, og fikk lastet
om bord posten. Dette var flyet som hadde
funnet havaristen tidligere. Turen videre til
London gikk uten ytterligere uhell med
landing 6. februar 1932. Posten var da en
drøy uke forsinket.
Kilder – tekst og illustrasjoner:
Wikipedia og egne samlinger

’’City of Bagdad’’ – flyet som fikk
posten helt fram til London.
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Brevkort fra Norge til Danmark i 1916, satt i porto i DK.
Hvorfor?
Av Tore Berg
Post som har vært gjenstand for ekstra behandling finner jeg alltid interessant. Det
kan være påtegninger, etiketter, ekstra porto, stempler mv som forklarer det hele.
Ikke alltid helt enkelt å forstå, men ofte faller bitene på plass. Her vises et eksempel
på et problem.
Skandinavisk porto var i 1916 fortsatt 5 øre, evt ettersending til annen adresse
inngikk vanligvis i dette. Kortet som vises her synes likevel satt i dansk straffeporto,
dvs dobbel dansk porto med 12 øre.
Kortet er opprinnelig adressert til Gunløgsgade 9, gaten finnes fortsatt.
Kortet har vært innom Kjøbenhavns Banegaardspostkontor (København B), også
påført Box 219 før det ble levert mottaker. Kortet kan ha vært feiladressert, evt
også feilsortert av posten. Tydeligvis har det vært villrede hvilket postkontor denne
mottaker tilhørte. Min konklusjon var at på et tidspunkt har kortet vært utenfor
postens kontroll, og senere tilbakelevert for befordring. Det kunne vært forklaring
på at det er satt i straffeporto (dobbel dansk porto = 12 øre). Men så enkelt er det
ikke, for brevkortporto også i Danmark var 5 øre. Spørsmålstegnet i overskriften får
stå til et klokt hode kommer med en god forklaring. Rikelig med påtegninger og et
fint eksempel på den innsats som fra postens side ble nedlagt for å finne rette
mottaker, er det i alle fall.
Det skal tilføyes at kortet forhåpentlig nådde frem til rette mottaker. Jfr. adressaten som var et patentkontor. Innholdet gjelder da også registrering av et patent.
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St. Hanshaugen – OFKs nærområde.

Av Tore Berg

Klubbens bibliotek, anskaffet tilbake på midten av 1970-tallet, ligger godt
plassert i Frydenlundgata 14 på St. Hanshaugen. Området er et populært
boområde, preges av butikker og utesteder og selvsagt med nærhet til en
Oslos store grønne lunger – nemlig parken. I det siste har noen i byens
ledelse nok ment at populariteten ble vel høy. Jfr. diverse ansamlinger og
festligheter med tilhørende smitterisiko, omtalt i media.
St.Hanshaugen er egen bydel i Oslo kommune. Bebyggelsen er fra slutten av
1800-tallet og utover. Etter 2. verdenskrig er endringene ikke omfattende.
Bygget der vårt bibliotek har tilhold, antas oppført omkring 1890. Det finnes
postkort og omtale av gaten, og noe av det er utstilt i våre vinduer. Mer enn en
gang har jeg vekslet ord med noen som fanger interesse for det.
Navnet St. Hanshaugen har ifølge Oslo by leksikon sammenheng med at
Politimesteren i 1817 flyttet St. Hans feiringen fra Ruseløkkbakken, der det var
trebebyggelse. Navnet ble alminnelig fra 1840-årene. Parklegging og
treplanting tok av fra 1865. Det er m.a.o. et modent område.
St. Hanshaugen hadde tidligere eget postkontor, som ble opprettet når
Kristiania vokste. Siste tilholdssted for postkontoret var bygningen i krysset
Ullevålsveien/Waldemar Thranes gt. Mer om postkontorene og stempler kan
du finne i Kjell Åge Johansen sin bok.
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Det finnes et rikt utvalg med postkort fra St. Hanshaugen. På forrige side og
nedenfor vises et tilfeldig utvalg med 3 postkort, inklusive litt omtale.
Ullevålsveien – passerer forbi St-Hanshaugen og parken. Kortet viser området
tidlig 1900. Det er trikkeskinner og også en trikk. Til venstre for der trikken
befinner seg går Frydenlundgata ned. Og vårt bibliotek har tilhold i nr 14, like
ved krysset. På høyre side er det et gjerde inn mot parken. I dag er dette en
åpen plass, her stopper bla 37-bussen. Litt lenger inn på området finner du om
sommeren is-bua til Gutta på Haugen (absolutt verdt et besøk). I valgår har Oslo
kommune pleid å ha en bod her og det er mulig å forhåndsstemme. Denne
sommeren har Deichmann et par containere med mobilt bibliotek.

Restaurant Hasselbakken, var en staselig bygning i dragestil. Den lå i bakkehelningen ned mot krysset Ullevålsveien/Colletts gate. Bygget ble oppført i 1890
og utvidet i 1896. Bygningen ble revet i 1936, etter en brann. Det viste
postkortet er nok etter utbyggingen i 1896. Nordmanns-Forbundet ble visstnok
stiftet her den 21. juni 1907. Kilde «Historiske tilbakeblikk» for 21.6.2021.
Serveringstilbudet i området ble videreført på Festplassen, men i 2018 gikk det
konkurs. Området var da også rimelig nedslitt. Det gjenstår å se hva som skjer
videre.
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Det siste kortet viser en av turstiene på St. Hanshaugen. Motivet kan jeg ikke
helt plassere, men baksiden er desto mer interessant. Slikt er ikke uvanlig, det
gjelder å lese teksten. Ikke helt pent å lese andres brev og kort, men nå er det
120 år siden kortet ble forfattet. Klausuleringen av folketellingen for 1920 ble
opphevet 1. desember siste år. Da må det være akseptabelt å gjengi også
teksten på kortet. Damen som skriver antar jeg befinner seg på et sommersted
i Buskerud, det er stedsstempel Aaros 14. juli.
Hun skriver:
Jeg selv kommer hjem mandag. Vær saa snild at ringe op til forretningen vor nr
659 og be en av visergutterne komme og møte mig på paa bryggen med kjærre
for at trække hjem kufferten mandag aften kl halv 7 er du snild..
En herlig tidskoloritt. Slikt burde vi ha også i dag – har du handlet mange lotter
hos Skanfil, Germeten eller Samlerbørsen. Da bør en av "visergutterne"
tilkalles for nødvendig bistand. Kortets bilde er forøvrig ved den kjente fotograf
Wilse, som også var medlem i vår klubb.
Mye av stoffet i INFO er skrevet av styrelederen. Redaktøren tror at mange andre
medlemmene har materiale som det er verd å skrive om for oss andre. Både
styreleder og redaktør kan hjelpe med å formulere. Ta kontakt.
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Jernbanen – noen linjer om
I INFO nr 1 skrev jeg om Dovrebanen, som fyller 100 år i 2021. Det hele startet med
Norsk Hoved-Jernbane som ble åpnet 1. september 1854. Strekningen var mellom
Christiania og Eidsvoll, via Lørenskog. Jernbanen ble bygget for private midler, ikke
minst engelsk kapital. Formelt var den en privatbane helt frem til 1926. Endestasjonen
Eidsvoll åpnet naturligvis opp for å hekte transport på vår største innsjø, Mjøsa.
Utbyggingen gikk rimelig raskt, ikke minst sammenlignet med hva vi opplever i dag.
Politisk er det p.t. enighet om å bygge jernbane, men den praktiske gjennomføringen
er krevende. Norsk Hoved-Jernbane startet med en nedsatt kommisjon i 1845, det
praktiske arbeidet startet i august 1851. Åpningen var som nevnt 1. september 1854,
men da hadde det allerede en stund vært prøvedrift på deler av strekningen.
Norge er og var et land med mye krevende geografi. Tuneller og broer var av og til
nødvendig, dels for i det hele tatt å lykkes med utbyggingen og dels for å sikre helårlig
drift. Utbyggingen forutsatte også at stigningene ikke ble for bratte. Norsk geografi
medfører at ca. 75% av av jernbanenettet er i terreng med fall eller stigning. Norge er
ikke Danmark eller Nederland. I Norge er den største stigningen på Flåmsbanen, med
inntil 55 promille. Omregnet blir det 55 meter stigning på 1 kilometer. Største stigning
på en hovedstrekning (Flåmsbanen regnes som en sidebane, passasjergrunnlaget er
mye turister) er 25 promille. Overraskende for mange befinner den stigningen seg
mellom Halden og Tistedal i retning Sverige. Stigningen her er på det meste 25 promille
– på en strekning over 4 kilometer stiger det 93 meter. Tistedal stasjon het opprinnelig
Femsø (etter innsjøen Femsjøen, den femte i det som bærer navnet Haldenvassdraget,
med start i Flosjøen i Nes kommune). Femsø hadde forøvrig også enringsstempel, ikke
av de vanligste.

Drøya jernbanebru på Rørosbanen

Et annet nødvendig tiltak var å
bygge broer. Jeg har registrert to
spektakulære konstruksjoner, og
begge finnes naturlig nok
avbildet på postkort. Den ene er
jernbanebrua ved Lian, utenfor
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Et annet nødvendig tiltak var å bygge broer. Jeg har registrert to spektakulære konstruksjoner, og begge finnes naturlig nok avbildet på postkort. Den ene er jernbanebrua ved Lian, utenfor Oslo. Den andre ligger i Trøndelag, Holtålen kommune og stedet
heter Drøya. (Avbildet på brevkortet på side 25.) Konstruksjonen er inntil 45 meter over
bakken og sto klar til Rørosbanens åpning i 1877. Brua fikk leve frem til en omlegging
av linja i 1925. Merk, her er det mye trekonstruksjon.
Stigninger tilsa at det enkelte steder ble koblet på ekstra lokomotiv når det var mange
vogner og tung last. I samme kommune som jernbanebrua ved Drøya ligger en liten og
nå nedlagt stasjon som heter Langlete. Her var det i tidligere år en lokomotivstall, og
ekstra lokomotiv kunne kobles på der stigningen mot Røros startet. Langlete hadde
tidligere eget stempel, og for de som samler lokalt finnes det også håndskrevet stedsnavn. Det er en direkte linje fra jernbane, kompliserte driftsforhold og til interessant
posthistorie (eventuelt bare historie for de som ikke ser gleden i posthistorien). Det ble
til meg en gang fortalt at det hadde forekommet at ekstralokomotivet ble tyvlånt når
det var fest i dalen. Sant eller ikke sant, i all fall en god historie. Linjen var ensporet,
men de kjente selvsagt togtidene.
Stasjoner ble bygget ut i takt med jernbanen. Det var nødvendig å ha betjening for salg
av billetter, oppholdsrom for reisende og personale, enkelte steder var det påfyll av
vann og kull mv. Og ikke å forglemme, kombinasjonen av posttilbud og stasjon ble
vanlig. Stasjonsbygningene var staselige byggverk. Se eksempel avbildet på denne
siden, fra Hamar jernbanestasjon ca. 1910. Brevkort fra jernbanestasjoner utløser av og
til heftig budgivning på auksjoner. Hamar er ikke av de uvanlige, men det finnes mange
sjeldne kort fra små steder. Har kortet liv og røre og damplokomotiv inne på
stasjonen, vel budgivningen kan starte.
Hamar jernbanestasjon.

Kilder, bla opplysninger fra Wikipedia. Brevkort fra egen samling .
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FILOS 2021
Regional- og begrenset nasjonal frimerkeutstilling
Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb, ønsker deg velkommen som utstiller til den
regional- og begrenset nasjonal frimerkeutstillingen «FILOS 2021».
Utstillingen arrangeres torsdag 30 september (kl. 15-19), fredag 1 oktober (kl. 11-16) og
lørdag 2 oktober (kl. 11 – 16) 2021.
Påmeldingsfristen er 15. aug 2021.
Stedet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo.
Vi ønsker å vise frem Frimerker som verdens beste hobby.
Utstillingen vil bestå av to deler:
En regional del, hvor første gangs utstillere vil bli prioritert.
En begrenset nasjonal del, med alle klasser, hvor de som har oppnådd minst 60 poeng på
regionalt nivå kan stille ut.
Utstillingskomiteen vil, hvis behov, foreta en prioritert utvelgelse av påmeldte eksponater.
Utstillingsreglementer og påmeldingsskjema ligger på FILOS 2021 sin hjemmeside:
http://www.oslofilatelistklubb.no/filos2021. Du finner også dokumentene på Sentrum
Filatelistklubb sine hjemmesider, samt Norsk Filatelistforbund sine hjemmesider.
Planen for eksponatet, samt påmelding sendes til Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14,
0169 Oslo, eller på e-post: ofk1886@gmail.com. Frist 15 aug. 2021. Antatte eksponater vil
få tilsendt bekreftelse og betalings informasjon innen utgangen av august.
Utstillingen vil ha 3 særstempler:
Torsdag 30. september til lørdag 2 oktober, utstillingens Filos stempel
Fredag 1. oktober, særstempel med jernbanemotiv.
Lørdag 2. oktober, særstempel med Frimerkets Dag motiv.
Motivene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider, når de er bestemt.
Forholdene vil bli lagt til rette for at handlere kan ha egne stands for kjøp/salg av
samlerobjekter. Mer informasjon om dette vil finnes på FILOS 2021 sine hjemmesider.
Velkommen til Oslo og FILOS 2021, torsdag 30 september, fredag 1 oktober og lørdag 2
oktober.
Med vennlig hilsen
Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb

Ingen kjenner Norge bedre

Velkommen
til våre butikker
Du finner det meste av det du trenger
til din frimerkesamling i vår nettbutikk
posten.no/frimerkebutikken

Besøk også vår butikk i Persveien
34-36 i Oslo. Vi har åpent
mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00.
Gratis kundeparkering.

•
•
•

Majorstuen postkontor selger
også samlerutstyr, og har et
utvidet utvalg av nyere frimerker
og samleprodukter. Åpningstider
mandag-fredag kl. 08.00-18.00,
lørdag kl. 10.00-15.00

Nye frimerker og samleprodukter
Eldre frimerker
Samlerutstyr

Kontakt
E-post: frimerketjenesten@posten.no | Telefon: 23 14 78 70
Postadresse: Posten Norge AS, Frimerketjenesten,
Postboks 250, 0510 OSLO

