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Ny Norgeskatalog 

OFK 125 år –  
Nå stiller vi ut! 
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OFK’s utenlandstur i år gikk til 
den internasjonale FIP-
utstillingen PORTUGAL 2010, 
som fant sted i Lisboa i tiden 1. – 
10. Oktober. Utstillingen ble 
arrangert i forbindelse med at det 
var 100 år siden det ble innført 
republikk i Portugal.  

 

 

 

 

 

Det var fri avreise og fri 
hjemkomst for dem som hadde 
meldt seg på turen. Noen hadde 
vært tidlig ute med bestilling av 
flybilletter, og fikk direkte 
”flight” til Lisboa med TAP 
Portugal, mens noen få la turen 
via mellomstasjoner i Europa. 
Når fasit skal gjøres opp, synes 
det klart at flesteparten av OFKs 
deltagere, ca. 40 i tallet, var  

 

 
 

tilstede i kjernetiden fra onsdag 
(6. oktober) til søndag  

(10. oktober). Vi ble innkvartert 
på hotell ”Embaixador” som 
ingen visste hvor var, noe enkelte 
av drosjesjåførene på flyplassen 
utnyttet til fulle allerede ved 
ankomsten ved å sende de fleste 
deltagerne ut på sight-seeing i 
byen på veien til hotellet. De som 
slapp billigst unna betalte kun 7.5 
Euro for drosjen, mens de som 
fant en drosjesjåfør av et annet 
kaliber og som var lettest å lure 
betalte fra 15 til 35 Euro for 
turen! 

  

 

 

 

 

Utsikt fra hotellet 

Utstillingen fant sted i en av de 
store utstillingshallene som ble 
bygget til verdensutstillingen 

OFK’s tur til Lisboa 
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EXPO 98, ved elvemunningen 
vest i byen. Hallen hadde god 
plass til eksponatene og dem som 
ønsket å studere samlingene. 
Utstillingen ble lite besøkt på de 
ukedagene vi var der men det 
ryktes at besøket var betydelig 
bedre i helgene i starten og 
slutten av utstillingen. En ting vi 
la merke til var de mange barna i 
salen, til tider flere barn enn 
voksne, med lek og moro 
arrangert av det portugisiske 
postverket. PC’ er med 
tegnefilmer var også noe som 
tiltrakk seg oppmerksomheten til 
de minste.  

 

 

 

 

 

Når man var mett på utstilling og 
heller litt tørst hadde vi et trygt 
stambord rett utenfor 
utstillingshallen. 

Det var også rikelig med plass til 
postverk og handlere, men de 
nordiske postverkene var 

fraværende. Handlere med 
samleverdig norsk materiale, med 
unntak av Brevspesialisten fra 
Gøteborg, var også fraværende. 
Konklusjonen var at det var lite 
eller ingenting å finne i 
handlernes brevkasser for OFKs 
deltagere.  

 

 

 

 
 

Shopping er gøy det! 

 

 

 

 

 

..og uten mat og drikke duger 
heltene ikke! 

Dermed ble det mer tid til 
opplevelser i byen og omegn. En 
begivenhet som noen av OFKs 
medlemmer fikk med seg, i 
tillegg til handling og restaurant 
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besøk, fant sted torsdag 
ettermiddag. INFOs redaktør, 
herr Bjørn Atle Schøyen, sa ja til 
sin Solveig Berg, og vice versa, 
hos ambassadøren i Lisboa, etter 
15 års samboerskap!  

 

 

 

 

 

 

Det sier seg selv at det ble 
nødvendig å sørge for både 
champagne og riskorn i en slik 
anledning, til ære for 
brudeparet.  

Fredag var tilbudet en 
guidet heldags busstur i 
omegnen av Lisboa, noe 
de fleste av deltagerne 
hadde meldt seg på. 
Denne formen for 
innlagte kultur- og 
naturopplevelser er 
etterhvert blitt et vanlig 
og populært innslag på 
OFKs utenlandsturer.  

 

 

 

 

 

 
 

Sintra innhyllet i tåke. 

 

Denne gangen gikk turen 
nordover til byen Sintra med sin 
praktfulle beliggenhet i 
granittskråningen på nordsiden av 
Serra og alle de historiske 
palassene.  

 

 

 

 

 

 

 

På vei inn i kongeslottet 
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Sintra var kongenes favorittsted i 
perioden før republikken ble 
innført.  

Et naturlig mål for turen var 
kongeslottet Palacio Nacional de 
Sintra med sine to ruvende (33 
meter høye!) skorsteiner fra det 
betydelig overdimensjonerte 
kjøkkenet til den lille 
kongefamilien.  

 

 

 

 

 

To ruvende skorsteiner. 

I Sala das Pegas (Skjære-salen) 
fikk kong Jodo I takpanelene malt 
som irettesettelse av hoffdamene 
for deres evige skvaldring og 
sladring som skvatrende skjærer 
(pegas), kunne guiden fortelle.  

I Sala dos Cisnes (Svane-
salen), dekorert på midten av 
1600-tallet, var taket oppdelt 
i åttekantede paneler 
dekorert med de vakreste 

svaner (var det 23 svaner i 
alt til minne om en av 
kongsdøtrene som ble giftet 
bort til hvem?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bidro høylydt omvisning og 
skvaldring fra ulike grupper av 
turister på ulike språk til at 
referenten ikke fikk med seg alle 
detaljene i historien. Forøvrig ga 
vår kunnskapsrike guide oss et 
veloverveid utvalg av portugisisk 
historie fra tidlig middelader og 
fram til 1910 da kongen ble 
avsatt, i bussen så vel som under 
omvisningen.  Det så ut som om 
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OFKs deltagere var fornøyd med 
omvisningen.  

 

 

 

 

 

Før turen bar videre rakk mange et 
besøk på en av Sintras mange 
kafeer. 

Etter noen raske kafe besøk og 
felles lunsj, gikk turen i et 
etterhvert tiltagende regnvær til 
Cabo da Roca, det vestligste 
punktet på det europeiske 
kontinentet. Som guiden vår 
uttrykte det: neste stopp i vest er 
Illinois hos Barack Obama.  

 

 

 

 

 

.. og regnet tiltok! 

Ved ankomsten til Cabo da Roca 
var det skybrudd, og bare de mest 
robuste deltagerne tok sjansen på 
å bevege seg ut av bussen. Bøtter 
og spann med regndråper beveget 
seg horisontalt, - piskende mot 
hud, hår og klær i vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lettere druknet eks. president…. 

En kamp mot naturkreftene på 
Europas vestligste klippe på en 
frimerketur til syden, var 
åpenbart noe for kun de få som 
kastet seg mot vinden og regnet 
og bekkene som oppsto på de 60 
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metrene ut til selve punktet og 
pynten, for så å titte de 140 
metrene ned i det frådende havet! 
I ettertid har det vist seg at ingen 
av de få som trosset naturkreftene 
fikk varige mén. 

 

 

 

 

 
 

..etterfulgt av om mulig enda 
våtere reiseleder. 

 

 

 

 

 

 

Heldigvis klarnet det opp igjen, og 
lørdagen ble en riktig fin 
sommerdag 

Avslutningsvis kan oppsummeres 
at det gikk svært bra med de ni 

norske utstillerne som deltok på 
PORTUGAL 2010. Fire 
gullmedaljer, fire store 
vermeilmedaljer og en stor 
sølvmedalje, noe de bør se seg 
fornøyde med. De gjeveste 
medaljene og æresprisene gikk 
(naturlig nok?) til lokale 
celebriteter som Luis Alemany 
fra Spania i mesterklassen med 
eksponatet ”Finland – issues 
before UPU”; Grand Prix 
nasjonal til Joao Maria Silva 
Violante fra Portugal med 
eksponatet ”Classic Portugal- 
first issues”, og Grand Prix 
internasjonal til Allan Holyoake 
fra England med eksponatet ”The 
first line engraved Postage 
Stamp”, alle eksponater som 
hører hjemme i klassen 
tradisjonell filateli.    

   Trond Schumacher  

 

 

 

 

Foto: Marit Elind og Solveig Berg  
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Dessverre må jeg konstatere at det 
ikke har ”rent” inn med besvarelser 
på brukerundersøkelsen rundt 
hjemmesidene til OFK som vi tok 
initiativ til tidligere i år. Fristen for 
innlevering har vært utsatt ved et par 
anledninger, og noen flere skjema 
har kommet til etter sommeren. Som 
er gledelig! 
 
Det er kanskje noe i det som sies, at 
dersom folk er fornøyde, så hører en 
ikke så mye…. 
 
Uansett, det har kommet inn såpass 
mange besvarelser at jeg mener det 
gir et greit grunnlag for å trekke 
noen konklusjoner. Det har også 
kommet konkrete forslag til 
forbedringer som vil bli fulgt opp. 
Noen nye ting er allerede inkorporert 
på sidene. 
 
I det store og hele virker 
medlemmene til OFK fornøyde med 
sidene, hovedinntrykket er ”OK” 
eller ”Bra” for samtlige. Folk synes 
navigasjonen på sidene er god med 
hovedvekt på ”Bra” eller ”Svært 
bra”. Dette er spesielt gledelig da 
enkel og oversiktelig navigasjon er 
noe jeg forsøkte å fokusere på under 
konstruksjonen av sidene. 
 
Innholdet på sidene er rangert til et 
snitt på ”Bra” og folk er innom  

 
sidene stort sett ”Av og til”. Dette 
synes jeg også er positivt, at folk 
faktisk finner det en forventer eller 
ønsker. For alle hjemmesider er 
dette helt sentralt med tanke på å 
tilfredsstille målgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kom flere gode forslag til 
forbedringer under punktet ”Hva er 
de minst fornøyd med på sidene?”. 
Dette omfattet blant annet ønske om 
mer grafikk og farge på sidene samt 
muligheter for elektronisk 
budgiving. Grafikk vil bli 
implementert i større grad framover 
hvor en vil blant annet ta bilder fra 
medlemsmøter. Dette vil nok gi 
sidene et mer fargerikt preg og 
”friske opp” litt. Når det gjelder 
elektronisk budgiving, så vil ikke 

BRUKERUNDERSØKELSE - 
HJEMMESIDENE TIL OFK 
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dagens system bli endret. Det er pr. i 
dag mulig å sende inn bud pr. e-post, 
gjerne som vedlegg. Et online 
budgivingssystem som brukes av de 
store auksjonsfirmaene er ikke 
aktuelt da dette vil kreve store 
ressurser og være krevende å drifte. 
 
Hva folk var mest fornøyd med 
varierte mellom oversiktelig 
navigering, bibliotekoversikt, 
kalender med oversikt, frimerkestoff 
og linker til Norsk Filatelistforbund 
(NF) sine sider (www.filatelist.no). I 
tillegg ble referat fra avholdte møter 
satt pris på. 
 
På spørsmålet ”Er det noen du 
savner eller ønsker på 
hjemmesidene” kom det flere 
forslag. Blant annet forslaget om 
mer interaktivitet er tatt inn ved at 
det er laget en egen Medlemsside 
hvor folk kan poste innlegg, vise 
bilder av frimerker eller sette inn 
bytteønsker. Andre forslag gikk på 
linker til auksjonshus, postens 
utgivelsesprogram, utenlandske 
postadministrasjoner og andre 
frimerkesider. Det siste har klubben 
så langt valgt ikke å gjøre, da NF 
sine sider allerede inneholder en slik 
liste (www.filatelist.no/nf-
links.htm). Ikke noe vits i å kopiere 
andre…… Dersom du har linker du 
ønsker promotert, kan en kontakte 
Hallvard Slettebø (epost: 
hallvard@slettebo.no), som 
administrerer sidene til NF og som 
vil være behjelpelig. Alternativt kan 
medlemmene sende en e-post til 

undertegnede, som vil publisere 
linken på Medlemssiden. 
 
Så og si alle synes Nyhetsbrevene 
fra styret i OFK kommer i passelige 
intervaller og de aller fleste leser 
auksjonslistene på nett. Overgangen 
fra utsendelse av listene til 
webbasert publisering synes derfor å 
ha gått greit. I tillegg blir listene lagt 
ut på medlemsmøter. 
 
Så alt i alt synes undertegnede at det 
var nyttige svar og at det kom mye 
positivt ut av undersøkelsen. En får 
satse på mer aktiv bruk av 
hjemmesidene framover, som 
Medlemssiden legger opp til. Men 
dette er det altså dere, medlemmer 
av OFK, som må generere. Og 
skulle du brenne inne med forslag 
eller synspunkter, er det bare å ta 
kontakt. E-postboksen er åpen 
døgnet rundt. Eller du kan selvsagt 
kontakte undertegnede på et møte. 
Setter også pris på pent frankerte 
brev……. 
 
Takk til alle som tok seg bryet med å 
skrive ned forslag å levere 
besvarelsen. 
 
Det er også foretatt trekning blant 
innsenderne, og vinnerne av 
Norgeskatalogen 2011 er: 
 

- Fred Woxen 
- Tryggve Johansen 
- Arne Thune-Larsen 

 
Dag Røhjell (Sign.) 

http://www.filatelist.no/
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17 oktober ble det nok en gang arrangert Byttesøndag på Schafteløkken.  
Ca 20 deltagere møtte opp til tross for strålende høstvær. 
I tillegg til bytteaktivitet ble det gjennomført bistand på å skille de norske 
posthornmerkene. Flere samlere hadde tatt med seg sine Norges-samlinger 
og fikk bekreftet riktig og uriktig plassering av merkene. 
En generell gjennomgang om temaet å skille posthornmerkene ble også 
holdt." 

  
 

  

Byttesøndag på Schafteløkken 
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PRISER PÅ FRIMERKER 
VED MØTER OG 
KLUBBAUKSJONER I OFK 

v/ Thore Habberstad og Øistein 
Haugen. 

 

Vi er, av Styret i OFK, blitt bedt om 
å lage et innlegg om temaet i INFO. 

Bakgrunnen for dette innlegget er at 
vi  jo, som de fleste andre 
medlemmer er interesserte i at 
virksomheten skal blomstre så mye 
som mulig ut fra forutsetningene. 
Dette er et vanskelig tema uten 
absolutt fasit. Vi kunne kanskje like 
gjerne kalle det et innspill til debatt. 
Vi håper medlemmene vil komme på 
banen – gjerne ved innlegg i INFO, 
slik at vi kan skape en best mulig 
kultur som stimulerer auksjons-
virksomheten. Med den 
medlemsmassen klubben har, burde 
interessen for auksjonene ha vært 
atskillig større. Med så få aktive 
deltakere er det mange parametre 
som gjør virksomheten svært sårbar. 

Et par eksempler: 

1)Det kreves én interessert for å få 
solgt et objekt. Er det to interesserte 
kan salgsprisen bli en helt 
annen.(Ulikt fravær som sykdom, 

reisevirksomhet  m.m. gjør oss 
sårbare)  .  

2)Det oppleves at interessen for et 
område synes å ha blitt minimal for 
så etter en tid plutselig å øke igjen. 
(Samlere endrer interesseområder. 
Samlere faller fra. Vi får nye 
medlemmer med nye 
interesseområder).   

Vi sitter begge i auksjonskomiteen 
og hver uke forholder vi oss til en 
geografisk variert auksjonsliste og et 
omfattende tallmateriale: verdi, 
utropspris og ikke minst hva som 
blir solgt og til hvilke priser. Etter en 
del år med dette arbeidet har vi 
oppnådd en viss kompetanse når det 
gjelder prissetting og resultat. Strek 
under viss, fordi det er en viss 
uoversiktlighet(Jfr. 1) og 2) 
ovenfor). 

Norske merker 

Norgeskatalogen (Nk) er den 
katalogen vi bruker i OFK – bruk av 
for eksempel Handlerkatalogen 
oppfattes som utidig. Klubben har en 
gruppe medlemmer med svært høy 
kompetanse som utfører et 
omfattende arbeid – gjør grundig 
research i markedet og foreslår 
prissetting i Nk. Det forholder vi oss 
til. 



24 
 

a) For stemplede merker i 
normalkvalitet(eldre merker) 
og opp mot prima  merker 
(nyere merker) anbefaler vi 
utropspriser på inntil halv 
Nk-verdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For eldre praktmerker og 
luksusmerker må du vurdere 
å selge dem på større 
auksjoner. Undersøk i 
markedet hva tilsvarende 
merker har gått for 
(auksjonskataloger/resultatli
ster).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snakk med erfarne 
norgessamlere i klubben /ta 
kontakt med større 
auksjonsfirma for å få råd.  
NB! På en del 
etterkrigsmerker er det 
sjelden å finne gode 

stempler og disse har, 
luksusstemplet, gått for høye 
priser på større auksjoner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) For postfriske nyere merker 
synes 50% av pålydende å 
være fornuftig utrop. 
Unntak: Du må merke deg 
de dyre merkene - se spesielt 
på kongeutgavene som f. eks 
941 II og 1166 x2. Vi har 
studert resultatlistene fra det 
siste årets auksjoner. Når vi 
ser bort fra de dyreste 
merkene synes det fornuftig 
å legge seg på en utropspris 
på maks. 40% av Nk-
verdien for tidsintervallet 
1920 – 1960. For eldre 
merker med lav NK-verdi 
kan 50% av  verdien være et 
utgangspunkt for utrop. 
Eldre merker eller samlinger 
av høy verdi  må vurderes 
solgt på større auksjoner. 
Jamfør råd i slutten av a). 

 
Norden for øvrig (Danmark + 
Færøyene og Grønland, Island, 
Sverige og Finland).  
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Disse er vanskelig å få solgt på våre 
auksjoner. Generelt utgangspunkt : 
maks. 15% av AFA/Facit – verdi 
som utropspris. Unntak – svært 
sjeldne merker.  

 

 

 

 

Verden forøvrig 

 Det virker generelt fornuftig å bruke 
25% av Michel-verdien som 
utgangspunkt for utropspris på 
merker i normalkvalitet. Forenklet 
regnestykke med 1€ = 8 kr blir 
(katalogpris i € x 2)kr. 

 

 

 

 

 

NB! Michel er her nevnt i 
forbindelse med prisfastsettelse. 
Skal vi gå i dybden når det gjelder å 
bestemme merker, studere varianter, 
vannmerker med mer trenger vi ofte 
andre kataloger. 

Det er til syvende og sist du selv 
som skal vurdere den verdien du vil 
sette på dine kjære merker og 
hvordan du eventuelt vil selge dem. 
Dette var bare et innspill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NY TIDSPUNKT FOR 
MØTESTART 

Fra 2011 starter vi 
klubbmøtene og auksjonene kl 
1900. Altså en halvtime 
tidligere enn før.  

Flere har ytret ønske om at 
møtene starter tidligere og etter 
å ha sondert litt, viser det seg at 
det var en overveldende 
overvekt som ønsket dette. Vi 
håper også at dette kan bidra til 
at medlemmene velger å bli 
igjen noe lenger enn til det 
offisielle programmet er over. 

Vi minner om at dørene på 
Schafteløkken er åpne fra kl 
1800 og vi ser fortsatt gjerne at 
bytteaktiviteten kan øke. 

DØRENE ÅPNE FRA 1800 – 
MØTENE OG AUKSJONENE 

STARTER KL 1900. 

 




