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Jeg tror at det i nesten alle familier 

finnes en julekortsamling. Om ikke 

annet en kurv eller eske med de kortene 

familien fikk forrige jul, slik at en kan 

se på dem og finne ut hvem vi skal 

huske på å sende julekort til i år. 

Det er selvfølgelig ikke slik seriøse 

samlinger ser ut, men kommer en over 

slike bunker med ”huske-på” kort hos 

litt eldre familiemedlemmer, er det 

forbausende mange bra kort som passer 

inn i mer strukturerte samlinger. 

Det er mange måter å samle julekort på 

– noen samler kronologisk, andre 

samler etter motiv som griser, nisser, 

katter eller juletrær. Men aller mest 

ettertraktet er de signerte julekortene – 

kort hvor det er mulig å identifisere 

kunstneren bak illustrasjonen.  
 

Det er utrolig mange som har vært innom julekorttradisjonen som illustratører – 

til dels kjente kunstnere, noen brukte julekorttegning på oppdrag fra forlagene til 

å spe på en slunken studiekasse i yngre år. Andre tegnet julekort som en del av sitt 

yrke, de tegnet bokomslag, reklame, plakater og mye mer – og altså julekort. Som 

en liten inspirasjon i disse førjulstider til å ta en ekstra kikk på familiens lager av 

gamle julekort, når de nå kanskje dukker opp sammen med julepynten, skal vi se 

litt nærmere på kortene til et lite utvalg norske julekorttegnere. Blant de tidlige 

tegnere finner vi størrelser som Erik Werenskiold, Wilhelm Larsen, Chr. Krogh 

og andre samtidige som har begått postkort. Kortene ble til å begynne med 

kunstferdig trykket på stiv kartong, og ble sendt mottaker i lukket konvolutt, eller 

overrakt personlig. Først omkring forrige århundreskifte ble postkort frankert og 

sendt som åpen post. 

Om å samle julekort 

 

Erik Werenskiolds maleri 

”Norsk juleskik” fra 1846, 

her som postkort. 
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Disse eldste julekortene på 

kartong er ettertraktede 

samleobjekter, som omsettes 

for gode priser. Det er kjent at 

Norges eldste nissekort fra 

1883, tegnet av Wilhelm 

Larsen, er blitt solgt for over 

8.000,- kroner. 

 

Min favoritt blant disse tidlige kortillustratører er Andreas Bloch. Foruten å være 

en meget dyktig illustratør i bøker så vel som i vittighetsblader, og etter min 

mening den beste militær- og uniformstegner vi noen gang har hatt, så kunne han 

også dette med å tegne julekort. Hans nisser var blant de opprinnelige norske 

nissene; småvokste og rampete gnomer som gjorde ugagn på gården i julestria, 

hvis ikke bonden sørget for mat og drikke. Ofte i kamp med dyrene på gården om 

godbitene. Striden mellom nisser og dyr var forresten populære motiver gjennom 

mange tiår. Dyrene var ofte tillagt menneskelige trekk, og spilte stadig nissene 

små puss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tre gode eksempler på Blochs strek 

i julekortkunsten. 
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Hvis vi skrur litt på tidsmaskinen og forflytter 

oss til mellomkrigstiden, finner vi mange 

dyktige illustratører som tegnere av julekort. 

Jeg kan ikke trekke frem og vise kort av dem 

alle, så som eksempel for den tidsepoken 

velger jeg å presentere kortene til Knut 

Spange,  

Han drev før krigen sitt eget reklamebyrå, hvor det også ble laget julekort. Hans 

serie med kort om Oslo-julen er helt fornøyelig. 

 

Under krigen ble det etter hvert 

stilt strenge krav fra okkupantenes 

side til produksjon og bruk av 

julekort. Dette medførte 

selvfølgelig mottiltak fra tegnere 

og utgivere, med dårlig skjult bruk 

av symboler som passiv motstand 

mot tiltakene. Flere kunstnere 

valgte å gi ut kort anonymt, andre 

signerte sine verker og ble 

”belønnet” med straff fra 

okkupantene.  

 

Ulovlig julekort fra krigen, med 

norske nasjonalfarger og flagg. 

Utgitt anonymt, tegnet av Frank 

Wathne. 
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Mange kjente norske tegnere var i virksomhet 

under krigen på julekortfronten, for eksempel 

Torbjørn Egner og Kjell Aukrust, som vi kan 

se prøver på her. 

 

 

 

 

 

 

 

Det gikk litt tid etter krigen var 

slutt før julekortene igjen 

begynte å komme i større antall. 

To kunstnere fra denne tiden 

står for meg som de mest 

produktive blant alle norske 

julekorttegnere – Gunnar 

Bratlie og Trygve M. Davidsen. 

Den første med mange 

morsomme og humørfylte kort, 

en skøyer på alle måter. Den 

andre mer rolig, med nedtonet 

fargebruk og stillferdige 

motiver om julen. Men 

produktive var de – jeg kjenner 

ikke noe antall på de 

julekortene de har laget, men 

det er mange hundre for begges 

vedkommende. 
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Tilslutt vil jeg runde av denne lille 

kavalkaden med den kanskje mest 

produktive av dagens norske 

julekorttegnere, nemlig Kjell E. 

Midthun. Han har tatt opp igjen den 

gamle norske tradisjonen med 

smånisser og gårdsliv, etter at 

nissekunstnere gjennom årtier har 

vist oss nisser av forskjellig størrelse 

og fasong. Men hans nisser finnes 

ikke bare på landet, som vi ser sniker 

det seg også noen smånisser rundt i 

bygatene. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg håper denne lille gjennomgangen 

kan få noen til å titte litt nøyere på 

julekortene. Og har dere ikke fått 

lyst til å samle på julekort selv, så 

ikke kast dem - ta kortene med på 

klubben.  

Det er helt sikkert noen som vil overta, bytte eller kjøpe morsomme julekort til sin 

samling. God Jul! 

 Knut Arveng  
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Var OFK-medlem - 

solgte falske årssett fra 

Færøyene 

Av Arvid Løhre 

Denne artikkelen har sitt 

utgangspunkt i en spesiell 

konvolutt i samlingen min, 

håndstemplet KLØFTA / 2040, 24-

11-81. Det er tydelig merket ”BES 

PENT STEMPLET!” og er 

adressert til Nova AB i Stockholm. 

Avsender er påført med et 

gummistempel nede til venstre på 

forsiden, og avsenderens adresse 

er ”Box 2, N-2040 Kløfta”. 

 

Sommeren 1987 ble jeg beordret til 

tjeneste ved budavdelingen på 

Kløfta postkontor. Om jeg ikke 

visste hva som skjulte seg bak 

postboks 2 på Kløfta, så lærte jeg det 

da. Vi sorterte store mengder post 

hver dag til Ullersmo landsfengsel, – 

som har akkurat den adressen.  

 

Narkotikahai ble OFK-medlem 

Jeg har valgt å holde navnet på 

avsenderen skjult, selv om han i 

1980 ble navngitt både i dagspressen 

og i NFT. Men så vidt jeg vet lever 

han i dag på Romerike, og han har 

beholdt navnet sitt. Men han ble kalt 

Biggen, og det er det navnet vi 

bruker her. Biggen ble et par år 

tidligere dømt for smugling og salg 

av flere kilo narkotika i Oslo-

området. Saken vakte oppsikt, fordi 

politiet hadde brukt en soningsfange 

i Moss kretsfengsel til å avsløre 

ham. Narkotikaen ble kjøpt inn for 

400.000 kroner, og pengene var lånt 

i DnC. Biggen ble dømt til åtte års 

fengsel. 

 

 

 

 

 

 

 Brevet fra Biggen 

 

Han meldte seg inn i Oslo 

Filatelistklubb i 1978 og fikk 

medlemsnummer 842. Nå må det 

legges til at han ikke brukte 

postboksadressen på Kløfta til dette, 

han hadde en ordinær adresse i 

Hamar. Han skal også ha vært 

medlem i Frimerke-Ringen 

Posthorn. 
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Frimerkeforretning i fengselet 

På den tiden, før og etter Norwex 80, 

var det mye som skjedde i 

frimerkemarkedet. Særlig gjaldt 

dette postfriske norske frimerker og 

helark. Men også Færøyene, som 

fikk selvstendig postadministrasjon 

og ble frimerkeutgiver i 1975, var et 

attraktivt område for spekulanter. De 

fjorten frimerkene fra 1975 og de tre 

fra 1976 ble samlet i en årssett med 

et opplag på 20.000, som 

opprinnelig ble solgt for DKK 36,70 

av Postverk Færoyar. Dette var før 

interessen for årssett tok helt av for 

en periode, men når det skjedde gikk 

det ikke lang tid før prisene begynte 

å stige bratt. 

Den gangen var det visstnok ikke 

uvanlig at soningsfanger var ivrige 

frimerkesamlere. Men den 

virksomheten som Biggen etter hvert 

etablerte, skjult bak ”Box 2, 2040 

Kløfta”, skulle vise seg å være noe 

mer enn konstruktiv og lærerik 

hobby i rehabiliteringsøyemed. En 

tilbudsliste med kjøps- og 

salgspriser, som skal ha blitt 

distribuert til samlere i Sverige og 

Danmark, er gjengitt her. Av lista 

går det fram at Biggen både kjøpte 

og solgte færøyske postfriske serier, 

som enkeltmerker og i helark. Men 

også færøyprovisoriene fra Første- 

og Annen verdenskrig stod på lista, 

som opprinnelig var gjengitt som 

faksimile i Akershus Arbeiderblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Biggens tilbudsliste 

 

Svensk pilot avslørte forfalskning 

I følge Akershus Arbeiderblad var 

det en svensk pilot som avslørte 

forfalskningen. Arne Grithult var 

pilot i svenske Linjeflyg og ivrig 

frimerkesamler. Han hadde fått 

tilbud om det færøyske årssettet fra 

1975-76 fra en norsk 

postboksadresse, og hadde gått til 

anskaffelse av det. Prisen var 

mistenkelig lav, 550 kroner, mens  
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vanlig omsetningspris ellers på den 

tiden var over 1000 kroner. Ved 

første øyekast så mappene ekte ut, 

men små detaljer gjorde ham 

mistenksom. Det gjaldt en halv 

millimeters avvik på høyden og feil 

plassering av et par frimerker. Når 

han holdt plastmappen opp mot 

sollyset, så skiftet de blå og røde 

stripene rundt kanten farge til 

oransje. Han kontaktet en spesialist 

på færøyske frimerker, som raskt 

konkluderte med at frimerkene var 

ekte men mappa var falsk. Det 

sikreste kjennetegnet var visstnok en 

liten rød strek, en trykktilfeldighet, 

som var blitt sort på de falske 

årssettene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svindel anmeldt i Danmark 

Den 29. mai 1980 ble saken anmeldt 

av frimerkehandler Erik Sven von 

Wowern i Virup, København. I følge 

avisa visste han allerede da om 70-

80 personer som hadde akseptert 

tilbudet og fått falske årssett, og 

noen hadde betalt med færøyske 

frimerker og skaffet svindlerne nytt 

”råstoff”. Og svindlerne, det viste 

seg å være Biggen og hans 

medhjelper. Hvis de har hatt 

maksimalt 150 kroner i utgifter for 

hvert årssett de solgte, og prisen var 

550 kroner, ville de ha tjent 32 000 

kroner på salg av 80 årssett. Men det 

var vel bare toppen av isfjellet? 

 

Ullersmo luftfoto (Foto fra AA-RB ved Morgan Andersen). 
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Razzia hos medhjelperen 

Biggen hadde også en medhjelper i 

fengselet. Medhjelperen solgte 

frimerker gjennom et firma med 

postadresse i Oslo, i følge avisa. Da 

saken ble avslørt ble vedkommende 

overført til Ila sikringsanstalt, og 

politiet gikk til razzia og beslagla 

korrespondanse med 

frimerkesamlere. Mye tydet da på at 

saken hadde et meget stort omfang. 

 

Jakten på trykkeriet 

Den ene av de to svindlerne hadde 

en rekke permisjoner fra Ullersmo 

forut for avsløringen. Politiet lette 

etter både medhjelpere og trykkeriet 

utenfor fengselsmurene. Men 

journalist Alf R. Jacobsen spurte 

fengselsdirektør Sverre Bakken om 

ikke det utrolige kunne være tilfelle, 

at årssettene var produsert i løvens 

hule – på Ullersmo landsfengsel. – 

”Det kan jeg ikke tenke meg”, sa 

fengselsdirektøren. ”Helt sikker 

tross alle forsiktighetsregler kan man 

aldri være. Men det høres litt for 

usannsynlig ut til at det kan være 

sant.” 

Men det skal det ikke ha vært. Jeg 

har i skrivende stund ingen kilder 

som sier at trykkerimaskinen i 

verkstedene på Ullersmo ble brukt til 

forfalskningene. Men det er dette 

som har blitt stående som et 

oppsiktsvekkende element i denne 

saken. 

Det har også vært spekulert på om 

Ullersmo-filatelistene har produsert 

falske færøyprovisorier ved å lage 

overtrykk på danske merker, men 

det er ikke blitt påvist. 

 

Fortsatte Biggen som 

frimerkeinteressert fange etter 

avsløringen, brevet jeg har er jo 

stemplet ett og ett halvt år etter 

anmeldelsen? Det vet jeg ikke, men 

han ble i all fall ikke medlem av 

OFK særlig lenge. 

 

Kilder: 

Artikler av journalist Alf R. 

Jacobsen i Akershus Arbeiderblad 4. 

og 11. juli 1980.  

Erling Sjong, redaktørens egen 

spalte i Norsk Filatelistisk Tidsskrift 

nr 8, 1980 

Oslo Filatelistklubb: 

”Medlemsmatrikkel, ajourført pr. 

1.6.1978” og ”Medlemsmatrikkel, 

ajourført pr. 01.11.1982”. 
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Årets OFK-tur gikk til Roma i 

slutten av oktober, og et 40-tall 

medlemmer og ledsagere hadde 

tatt turen til "den evige stad".  

Selve reisen foregikk individuelt, 

men det var felles innkvartering 

på Hotel Montecarlo sentralt i 

Roma, og også felles sosialt 

arrangement med dagstur til 

Pompei og Sorrento. 

 

 

 

 

 

Reklame for utstillingen var strategisk 

plassert på Piazza Navona 

 

Selve utstillingen ble holdt i 

utkanten av Roma, i Palazzo dei 

Congresso, i dagene 21-25. oktober. 

Adkomst til utstillingen gikk greit 

med T-bane og en deretter en liten 

spasertur til utstillingslokalet. Til å 

begynne med var vanskelig å få  

 

 

 

 

oversikt over utstillingen, da 

rammene var plassert i flere etasjer 

på gallerier rundt en sentralhall. Det 

var ikke enkelt å finne hvilke trapper 

man skulle benytte, men etter hvert 

gikk det jo.  

 

 

 

 

 

 

Tre som klarte å finne fram til rammene. 

 

En annen ting som forvirret var 

nummereringen. Gamle nummer på 

selve rammene var ikke fjernet, og 

det gikk litt tid før man fant ut at det 

var nummereringen på papir som 

gjaldt. Over hver ramme var det 

nemlig satt opp et stort skilt med 

navn på utstiller og 

utstillingsnummer, noe som gjorde 

ITALIA 2009 –  

Festival Internazionale della Filatelia 

av Gunnar Melbøe 

 

 



16 
 

det lettere å finne frem. Rammene 

inneholdt 4x3 ark pr. ramme, unntatt 

1-rammeseksponatene som hadde 

rammer med plass til 4x4 ark. 

Dermed kom arkene i riktigere 

lesehøyde og det ble enklere å 

studere tekstene. Det vil si der hvor 

lyset var bra, for det var det 

dessverre ikke over alt.  

 

 

 

 

 

 

En mulighet til å sikre seg varige 

verdier var å lete i handlernes kasser og 

album…. 

 

 

 

 

 

 

 

…mens andre forsøkte lykken ved å 

kaste en mynt i Trevi fontenen. 

Et annet savn var mangel på 

sitteplasser. Det var nemlig ikke satt 

av plass til sittegrupper, og det ble 

etter hvert slitsomt å gå rundt i  

timevis uten å kunne sette seg ned. 

Serveringsmulighetene i 

utstillingslokalet var også begrenset, 

men heldigvis lå det mange 

serveringssteder i nærheten av 

utstillingslokalet, så det bød ikke på 

problemer å få noe å spise og drikke.  

 

Gerd Andersen mottok gull for 

samlingen ”More to Pay” 

 

De norske utstillerne gjorde det 

meget bra med 3 gull, 4 store 

vermeil og 1 vermeil. 
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Gerd Andersen: "More to Pay" (PH) gull 

90p 

Helge Rune Grastveit: "Pretty Polly" 

(TH) gull 90p 

Wilfred Wasenden: "Letters in the 

1700's handled by the Norwegian Post 

or forwarded by Courier" (OFE) gull 

90p 

Trond Schumacher: "Finmark Postal 

history up to 1876" (PH) stor vermeil 

88p 

Tore Gjelsvik: "The Nordland Post 

Office - On Land and at Sea" (LI) stor 

vermeil 88p 

Oslo Filatelistklubb: "Norgeskatalogen" 

(LI) stor vermeil 86p 

Georg Størmer: "The first issues of 

Great Britain and the British Empire" 

(TR) stor vermeil 85p 

Per Erik Knudsen: "Danish locals - the 

Copenhagen area" vermeil 82p 

Fredag 23. oktober ble det arrangert 

tur til Pompei. Vi måtte opp 

grytidlig om morgenen, da bussen 

skulle gå klokken 7 om morgenen. 

Dagen startet med lett regn, men det 

la ikke noen demper på stemningen 

til en forventningsfull gruppe. Vi ble 

møtt av en svensktalende kvinnelig 

guide, som viste seg å være meget 

dyktig. Selve bussturen fra Roma til 

Pompei tok 3 timer, men guiden 

underholdt oss underveis med nyttig 

informasjon og leste bl.a. en 

øyenvitneskildring fra en 

overlevende (Plinius den yngre), 

som gjorde et sterkt inntrykk.  

 

 

 

 

 

 

OFK medlemmer på vei inn i snart 2000 

år gamle ruiner. 

 

Vulkanutbruddet skjedde år 79 e. 

Kr., men allerede år 62 var det et 

jordskjelv i Pompei, som gjorde 

store skader. Mange bygninger var 

derfor ikke bygget opp igjen da 

vulkanutbruddet, som la byen under 

2-3 meter tykk aske, skjedde 17 år 

etter.  Det var den 24.august at 

Vesuv spydde ut lava og aske og 

nedfallet dekket et område med en 

radius på 70 km. Utbruddet varte i 4 

dager og man regner med at 10.000 

mennesker omkom. De fleste ble 

ikke drept av fallende bygninger 

eller nedfallet, men av de giftige 

gassene som strømmet ut fra det 

vulkanske nedfallet. Det er i dag 

gravet frem mange spor etter de 

omkomne, og ved å fylle hulrommet 

som kroppene laget med gipsmasse, 

er det mulig i dag å få et avtrykk av 

de døde kroppene. 
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Vår svært entusiastiske lokale guide. 

Selvutnevnt blond og blåøyd. 

 

Vi hadde en lokal guide som viste 

oss rundt i Pompei i et par timer, og 

for de historieinteresserte var dette 

en meget interessant dag. Mange 

kjøpte bøker etterpå for å lese mer 

om Pompei og det samfunnet som 

gikk til grunne for nesten 2000 år 

siden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Pompei gikk turen til den lille 

byen Sorrento for å spise lunsj. 

Sorrento er bl.a. byen hvor Henrik 

Ibsen fullførte både Peer Gynt og 

Gengangere. Også Bjørnstjerne 

Bjørnson og Camilla Collett har 

besøkt byen. Stedet hvor lunsjen ble 

servert lå fantastisk til med 

panoramautsikt over Napolibukten, 

og både mat og drikke gikk ned på 

høykant. 

 

 

 

 

Tre herrer som er fornøyd med mat, 

drikke og utsikt. 
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Sorrento, en perle som vi dessverre ikke 

fikk mulighet til å spasere i. 

 

Etter lunsjen var det satt av tid til 

shopping, men pga. regnværet ble 

det besluttet å sette kursen tilbake til 

Roma. Vi hadde jo en busstur på 3 

timer foran oss, trodde vi. Det skulle 

vise seg at det tok lenger tid. Etter at 

vi var kommet ut på motorveien til 

Roma og hadde kjørt en times tid ble 

det full stopp. Etter en halv times tid 

fikk vi forklaringen. Motorveien  var 

stengt fordi en del demonstranter 

hadde sperret veien. Det hadde etter 

hvert dannet seg milelange køer,  

selv om det var 3 kjørebaner i hver 

retning. Sjåføren besluttet derfor å ta 

av fra motorveien ved første mulige 

avkjørsel, og kjøre en lengre vei 

langs kysten. Dermed tok 

tilbaketuren 4 timer lenger enn 

nedturen. Den svenske guiden var 

enestående og klart å holde oppe 

humøret, og da vi endelig kom frem 

til hotellet kl. 23.30 var det en trøtt 

med likevel fornøyd forsamling som 

kunne takke for en flott tur. 

De tre siste dagene undertegnede var 

i Roma skiftet været til strålende sol 

og vel 20 grader, og det var bare å gi 

seg Roma i vold og utforske byen og 

alle de historiske stedene. Selv om 

ikke alle rakk å besøke Colosseum, 

Forum Romanum, Piazza Navona, 

Vatikanet, Peterskirken, 

Spansketrappen, Trevifontenen og 

Pantheon, så er Roma er en by man 

aldri blir lei av, og det er nok mange 

som vil komme tilbake ved en 

senere anledning. Takk til OFK og 

de ansvarlige i klubben for nok en 

fantastisk flott tur.  

 

 

 

 

 

 

    

Pantheon… 

Foto: O.E.Frømyhr, S.Berg, 

B.E.Rasmussen og G.Melbøe 
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NYE HJEMMESIDER 
 

Internett blir stadig en større del av 

hverdagen for folk flest – 

frimerkesamlere inkludert. Stadig 

mer informasjon gjøres tilgjengelig 

online – på nettet, og hjemmesider 

har blitt en naturlig del av aktiviteten 

til klubber og foreninger. For å nå ut 

til nye og gamle medlemmer har 

internett blitt et viktig redskap. 

OFK har gjennom flere år vært på 

nett med hjemmesider gjennom 

Norsk Filatelistforbund, men uten 

eget domene. Dette har nå endret seg 

ved at klubben har registrert 

domenet www.oslofilatelistklubb.no. 

Layout og struktur på sidene har 

også blitt endret radikalt og når du 

leser dette, vil forhåpentligvis sidene 

være på nett. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengden innhold har også økt og 

det er lagt opp til navigering ved at 

innholdet er delt opp i tema med 

tilhørende sider. På toppen vil du ha 

hovedfokuset til sidene – startside, 

medlemsinfo og informasjon om 

Norgeskatalogen. På venstre side vil 

det være linker til sidene som finnes 

– forhåpentligvis med lettfattelige 

overskrifter slik at det er 

uproblematisk å skjønne hva de 

enkelte sider omhandler.  Startsiden 

vil inneholde en egen del med 

nyheter og aktuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyre side vil fylles opp med 

meldinger til medlemmene under 

tittelen kalender. Nederst vil det 

være noen sentrale linker samt en 

enkel søkemotor. Disse delene vil 

være like for samtlige sider, mens 

hovedinnholdet i midten vil variere. 

Det er forsøkt å bruke diskré farger 
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med god kontrast for å gjøre 

lesbarheten god. Videre har sidene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enkel oppbygging som gjør at de 

skal lastes hurtig – selv om du ikke 

har bredbånd. Sidene skal også 

oppføre seg likt i de ulike nettlesere 

og du skal slippe å scrolle 

horisontalt dersom skjermen din 

ikke er mindre enn 15 tommer. 

Hva synes du?                        .           

OFK ønsker at sidene skal være 

klubbens kommunikasjonskanal på 

internett. Har du synspunkt eller 

innspill har du mulighet til å være 

med å påvirke. Klubben styrer nå 

selv hele prosessen med sidene, som 

gir oss frihet og muligheter.  

Hvordan? 

Ta kontakt på gamlemåten (du 

skjønner hva det er?) eller pr. epost. 

Vi håper du liker de nye sidene og 

finner innholdet nyttig. Håpet er 

blant annet å rekruttere nye 

medlemmer gjennom en tydeligere 

tilstedeværelse på nettet. I tillegg 

skal eksisterende medlemmer finne 

nyttig informasjon og 

forhåpentligvis bruke sidene aktivt. 

Målet er også en tydeligere profil 

utad med eget domene med klubbens 

navn. 

Hva venter du på? 

Ta turen til  

www.oslofilatelistklubb.no  

og se selv. 

  
 

Formidagstreff 

Vi fortsetter opplegget med 

 uformelle "Formiddagstreff",  

tirsdag 12.januar  

og tirsdag 16.februar 2010,  

i våre lokaler i  

Frydenlundsgate 14.  

kl.11,oo -14.oo. 

Frimerkebytte og hyggelig prat.  

Kaffe og kaker serveres.  

Velkommen!! 
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Første kursdag omhandlet 

bruk av PC i monterings-

arbeid. 

 

Det var trangt om 

plassen i biblioteket i 

Frydenlundsgate da 

Bjørn Eirik fortalte om 

hvordan man kan 

benytte Word for å 

montere 

frimerkesamlingen sin. 

Han viste deretter fram 

hvordan programmet 

kunne benyttes til å 

sette inn tabeller for å 

få plassert tekst og 

rammer slik man måtte 

ønske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursdag nr to ble utsatt 

fordi Knut Arveng 

meldte forfall. Han 

skulle snakke om 

montering ved hjelp 

Power Point. Ny dato 

vil bli publisert på et 

senere tidspunkt.  

Den tredje kursdag ble 

holdt onsdag 4. 

November, og Marit 

Elind fortalte da om 

bruk av Publisher. 

  

  

Monteringskurset 30.09.09 
 

Fra venstre Liv Norbom, Odd Eidet Frømyhr, Finn Eriksen, 

Fredrik Schreuder, Eivind Dahle, Svein Arne Hansen og Bjørn 

Eirik Rasmussen 

 

Fra venstre Nutta Haraldsen , Trygve Naug, Liv Norbom, Odd 

Eidet Frømyhr, Finn Eriksen, Fredrik Schreuder og Eivind 

Dahle 
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 OFKs 
klubbkonkurranse 2010 
– nå også med postkort! 

Etter godt besøkte kurs i PC-

montering denne høsten er det nok 

mange som vil teste sine 

nyervervede ferdigheter. Derfor 

venter vi en strøm av påmeldinger 

til klubbkonkurransen! Her får vi 

også den første anledningen til å 

stille ut postkort etter at 

postkortklassen nå er blitt 

"offisiell" utstillingsklasse med 

eget reglement. 

Kunnskaper om god montering er 

viktig, men det er mye mer man 

må tenke på for å lage et godt 

utstillingseksponat. Derfor vil det 

på klubbmøtet den 11. januar bli 

holdt en presentasjon med tittelen 

"Fra samling til 

utstillingseksponat". Den lett 

humoristiske undertittelen vil være 

"Hvordan pynte brura og sjarmere 

dommerne". Tanken er altså å gi 

råd om hvordan man sørger for å 

velge ut de beste objektene, får 

dommere og publikum til å legge 

merke til dem, får forklart hva som 

er bra med dem, og får satt dem 

sammen til en historie som virker 

interessant. Det vil også bli gitt en 

oppsummering av gjeldende 

reglementer for bedømming i de 

forskjellige klassene. 

Klubbkonkurransen 2010 har 

påmeldingsfrist 22. februar, med 

innlevering av eksponater den 5. 

mars. Bedømmelse vil skje i løpet 

av helgen, og resultatene blir 

presentert på klubbmøtet den 8. 

mars. Utdrag av samlingene vil bli 

vist i rammer på Schafteløkken. 

Juryen vil bestå av kvalifiserte 

dommere og erfarne utstillere. 

Bedømmelsen vil skje etter Norsk 

Filatelistforbunds regler, inklusive 

den nye klassen for postkort. 

Klubbkonkurransen er først og 

fremst et tilbud til samlere som 

ikke har stilt ut før, eller som vil 

prøve seg med et nytt 

samleområde. Derfor godtar vi 

normalt ikke samlinger som 

allerede har vært med på regionale 

eller nasjonale utstillinger. 

 

Juryen vil legge stor vekt på å gi 

råd og veiledning om forbedring av 

samlingenes presentasjon og 

innhold med tanke på videre 

utstilling.   




