OSLO FILATELISTKLUBB
Frydenlundgata 14
N-0169 Oslo
Tlf.: +47 22 60 07 19
Faks: +47 22 60 70 98
Epost: oslo.filatelistklubb@c2i.net

REFERAT MØTE NR. 2304 – MANDAG 14.05.07
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 14. mai kl 19.30.
Ett nytt medlem ble tatt opp. Quizen gikk i hovedsak på førstedagsbrev/stempler.
Kveldens foredrag var viet førstedagsbrev(FDC). Foredragsholdere: Erik Olafsen(Norske FDC) og
Øyvind Refsnes( FDC - utlandet).
Førstedagsbrev i utlandet
Øyvind Refsnes fortalte om økende interesse for FDC i utlandet. I en lot han kjøpte hos Enger for 45 år siden fant han et førstedagsbrev(Estimert kostnad 5 kr) som han nå har solgt for 49000 kr !!!
I England utgis det nå 2 egne kataloger for FDC med 1-2 sider per utgivelse. Omfanget skyldes
interessen for ulike avstemplinger, signerte brev med stempler knyttet til motivet på merket. Små
opplag fører til store prisøkninger. Les forordet i katalogene som gir verdifull informasjon. Fra nr.
653(SG) skal engelske FDC ha en tegning på brevet.
I USA arrangeres det egne messer med bare FDC. Ulike ”Catsch it”(bilder) på brevene. Art Craft
lite verdt. Førstedagsstempler hemmeligholdes. Tyskland: Michel har nå for første gang en oversikt
over FDC – fra 1933. Salget har nå ”tatt helt av”. Sveits: Enorm interesse. Dette avspeiles i
katalogene – side opp og side ned hos de store auksjonsfirmaene.
Norske førstedagsbrev
Erik Olafsen viste først til artikkel i Norgeskatalogen 2005 som har spesialartikkel om norske FDC.
Jeg gjengir etter beste evne punktvis de momenter Olafsen berørte:
 Nk1. Det finnes et brev hos en familie på Lillehammer og 2-3 til (Stempl. 1/1).
 Nk38. Det ble laget flere FDC.
 Londonutgaven. Utgitt i London av den norske regjering for bruk på norske handelsskip og
marinefartøyer(1/1 – 1943). Sensurert – Passed P185. Falske FDC stemplet Kirkenes 30-41945.
 Hvit V. 2 godkjente første dager 16.8.41 og 18.8.41.
 Se liste i Handlerkatalogen over FDC. Prisene har gått oppover.
 25 øre grå Haakon. 24-10-51. Stort sett Oslo-stempler.
 Off. sak nå kommet med i listene. NB! Off. sak og Løve i samme farge har samme 1. dag.
Frimerketjenesten solgte Off. sak til privatpersoner under og etter(?) krigen. Mye stemplet
Oslo og en del stemplet Oslo – Torshov. De som finnes er uten adresse.
 Mange brev er lagd av kjente handlere/samlere(Dethloff).
 Størrelsen på konvoluttene har noe å si for omsetningsverdien.
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Noen opplagstall:
Turistmerker 1938
Legion 1941
Nordraak 1942
Wessel 1942
Norwex1980(største utg.)
Julefr.1997(4-bl. inkl.
fosf.)
Julefr. 2000(4-blokk)
Roser 2003(4-blokk)
Valentin 2004(4-blokk)









2100
10039
81159
69405
207000
4787
2608
1550
1454

Sjeldneste FDC: 4 bl.-saml. OL -94 , 4X4 merker. Nordkapp 1 28.06.30(1 kjent). Juleposten
1997(4-blokk m. fosfor).
Definisjon: 1. dag = offisiell dato ( Enkelte får brev stemplet f. eks. 14 dager før offisiell
dato).
Noen utgaver på 30-tallet har frimerkeforvalteren sendt til seg selv. Hennum og Dethloff
sendte til seg selv.
11.XII.26 – OFK’s 40-års jubileum. Førstedagsbrev med 40 øre Løve II (blå) ble delt ut til
deltakerne på banketten på Grand Hotell (NB! Adressen Grand Hotell)
Forfattermerkene. Store opplag på f på forskjellige steder i landet.
1938. Egne stempler på førstedagsbrev.
Under krigen. Opplagstall på ca. 70000. 4 typer førstedagsstempler. På Maud ble det kun
brukt 1 type(av de 4). Finnes FDC med ulikt antall merker på brevene( f. eks. Quisling). Det
finnes helark av Legion stemplet 1. dag. Det var overfrankerte brev stemplet 1. dag
***

Vinner av quizen totalt ble Thorbjørn Larssen. Imponerende kunnakaper om norske og
utenlandske frimerker.
Info fra formannen: frister for Maihaugen-tur, Holland-tur og FILOS.
Parkeringsrestriksjoner for Schafteløkken(Du risikerer bot!)
Distribusjonen itillegg til det redaksjonelle ansvaret for Norgeskatalogen skjer fra og med i år i
regi av OFK.
37 medlemmer og 2 gjester var tilstede på møtet.

Øistein Haugen, referent

