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REFERAT MØTE NR. 2316 – MANDAG 18.02.08
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 18 februar kl 19.30.
Dagens quiz, med flere spørsmål om temaet på dagens kåseri, førte som vanlig til muntre
kommentarer.
Kveldens kåseri var ”Reklame i Posten – gruppe- og massekorsbånd”. Kåsøren var
forbundspresident Petter Pedersen.
Petter startet med å takke OFK for sitt bidrag ifm Filos-07.
Forbundets store prosjekt i år er Nordia 2008 i Stavanger. Det ble oppfordret om å ta turen (OFK
arrangerer reise!).
Temaet for kveldens kåseri er omtalt i ”Lille bibliotek” bind. Petter har og montert en
utstillingssamling på 5 rammer. På Agder-05 fikk denne samlingen 73 poeng noe Petter er godt
fornøyd med. En av hovedproblemene er å få tak i materiale da det meste av massekorsbånd nok har
blitt kastet!
Massekorsbånd ble innført i 1926, sendingene skulle merkes ”Massekorsbånd” og volumet skulle
være på minimum 50.000 sendinger. Dette siste kravet ble senket til 500 i 1931, og deretter økt til
1000 i 1946. I 1959 ble det omdøpt til Gruppemassekorsbånd. Fra 1984 het tjenesten C-post,
kundepost fra 1999, og den forsvant i 2002. Forsendelsene skulle ikke frankeres eller datostemples.
Det har opp gjennom årene vært jevnlige endringer i så vel takster som betingelser.
De første merkeklisjéene kom i 1932. Petter har gjennom sitt katalogiseringsarbeide delt området
opp i 5 forskjellige merkeklisjéer samt 10 stempelklisjéer. Når det gjelder trykkmetode så er
merkeklisjéene frem til nummer 3A kun registrert i boktrykk. Deretter ble det brukt både boktrykk
og offset mens de siste brukte klisjeene kun finnes i offset.
Fargebruk på postmerket var valgfritt mens stempelklisjéen skulle være sort. Dette gjaldt frem til
innføring av kombinert klisjé i 1958. Videre fremover er alle regnbuens farger brukt. Det er
registrert ureglementert bruk, helt fra den første type, av så vel klisjéer som farger.
I sitt foredrag gikk Petter gjennom de forskjellige typene og de registreringer av forskjellige
brukssteder han har sett.
Møtet ble avsluttet kl 21.00 med 31 medlemmer tilstede i salen.

