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REFERAT MØTE NR. 2310 – MANDAG 12.11.07
Formannen åpnet møtet på Schafteløkken mandag 12. november kl 19.30.
Én anmeldelse og to opptagelser ble kunngjort.
Påmeldingsfrist 24. november til julebord til julebord. Påmelding til fest og premieutdeling på
FILOS 2007 på Lillestrøm (Hotell Thon Arena) lørdag 24.11 kl 20.00 :
telefonisk(22 60 07 19) på fax(22607098) eller e-post oslo.filatelistklubb@c2i.net .
Quizen, vesentlig om DDR, gjennomført.
Kveldens foredrag, ved Gunnar Gjone: ”Tre gode grunner til å samle frimerker fra DDR”
Gjone hadde lyst til å samle et Østeuropeisk land. En grunn til å samle DDR er at språket er lett
forståelig. Det hadde seg slik at han ble med i et kulturutvekslingsprogram, med blant annet DDR
på 1970/80-tallet. Programmet hadde samlinger i Øst-Tyskland hvert 5. år. På en konferanse i
Finland traff han to DDR-representanter hvorav den ene var samler! I dag har han kontakt med to
hvorav én byttevenn.
Gjone ble kjent med samlermiljøet i DDR. Østtyskerne var meget vennlige. Møtene i lokale
samlermiljøer hadde også en praktisk og sosial funksjon. Det var for eksempel ikke uvanlig at det
var her man bestilte håndverkerhjelp. Det var mange flotte samlinger hos østtyske samlere - f. eks.
fra Berlin og BRD. De hadde vestlige byttevenner – men disse måtte registreres. Korrespondanse
med disse måtte registreres med et grønt og hvitt registrerings-merke på baksiden. Det var store
samlermiljøer. Årsaken var trolig at østtyskerne hadde bra med penger men lite å bruke pengene
på(varemangel).
Gjone ga oss et innblikk i DDR-frimerkene. Vi kan si at de kan deles i 3 perioder. 1949-64:
Ideologiske motiver på merkene. 1964-90: Stor motivrikdom. 1990-1991: Deutsche post i stedet for
DDR på merkene. I 1990 gikk Tyskland over til ny valuta.
Han viste oss flere spesielle stempler. Brev førstedags-stemplet ordinært er mer verdt enn de med
offisielt førstedagsstempel.
Dersom dato og sted er lesbart er merket brukt ordinært og er mer verdt enn de ordre-stemplede
som har hjørnestempler uten data.
I en serie på 4 merker har ofte ett merke et opplag på 1,5 mill., mens hver av de tre andre et opplag
på 10 mill. Det ene merket som sies å ha sperreverdi er svært vanskelig å få tak i. Du måtte ha et
eget abonnement for å få tak i disse merkene.
Legg merke til souvenirmerker, ofte med et hus fra Leipzig.
Til tross for de sterke politiske føringer har DDR frimerker med Luther, og til slutt også Paven!!!
Frimerker med ulike sammentrykk og variasjoner i blokkene, gir mange samleobjekter.
Det er mange spesialområder(og spesialkataloger) – vannmerkevarianter og varianter.
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1990-91: Kombinasjoner med Deutsche post og DDR.
***
Juleauksjonen avlyses. Hektisk med arbeidet med utstillingen.
35 medlemmer var tilstede på møtet.

Øistein Haugen, referent

