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    MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2011 

Husk! 
Generalforsamling 28 mars 2011 

VM i 1982 og jakten på rek.-etikettene 
Forrige gang Oslo hadde VM, 
gjennomførte jeg en filatelistisk 
utflukt. På den tiden hadde jeg en mer 
eller mindre fast spalte i 
FrimerkeForum som jeg kalte ”Rek.-
Etikett-Nytt”. Der skrev jeg om 
spesielle og avvikende former for 
bruk av registernummer på 
rekommanderte sendinger. 
 

Les mer s. 17 

OFK jubilerer i 2011 – 125 år 
Vi er nå kommet godt inn i 
jubileumsåret og Styret håper at 
medlemmene så smått har begynt å 
merke at dette vil bli markert. 
Les mer s. 25 
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VM i 1982 og jakten på rek.-etikettene 
       av Arvid Løhre 

Forrige gang Oslo hadde VM, (– er det virkelig 29 år siden?)  – 
gjennomførte jeg en filatelistisk utflukt. På den tiden hadde jeg en mer 
eller mindre fast spalte i FrimerkeForum som jeg kalte ”Rek.-Etikett-Nytt”. 
Der skrev jeg om spesielle og avvikende former for bruk av 
registernummer på rekommanderte sendinger. 

 

Rek.-etikett til VM? 

VM skulle selvfølgelig ha 
brevhus med særstempler. 
Det vanlige var at 
midlertidige brevhus ikke 
skulle ta imot 
rekommanderte sendinger, 
men avvik forekom. Det var 
kanskje et håp om at VM på 
ski i Oslo hadde brevhus som 
var utstyrt med etiketter? 
Ikke lenge før hadde det vært 
hektisk kamp på en auksjon i 
Frimerke-Ringen Posthorn. 
Det gjaldt et rek.-brev fra OL 
i 1952 med en blanko-etikett 
stemplet ”Hotell Viking”. 
Kanskje hadde Postverket 
noe liknende på lur til VM i 
1982?  

Sirk. nr 43, 29.12.1981 
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Tre brevhus og Kirkegata 20 

Det var ikke bare ett brevhus det var snakk om. I likhet med 1952 var 
Posten stasjonert flere steder. I farten kan jeg ikke finne hvor dette var 
omtalt, for i Sirkulære stod det bare ”eit brevhus”, og Filatelinytt ga ikke 
noen ytterligere informasjon. Men særstemplene var å få på tre steder samt 
hos Filatelitjenesten i Kirkegata 20. 

 

Utflukten 

Torsdag 18. februar 1982 var den offisielle åpningsdagen, og jeg mener å 
huske at konkurransene ikke begynte før dagen etter.  

Jeg gjorde meg tidlig ferdig med min syklende postrute på Skedsmokorset, 
og i full postuniform reiste jeg rett fra jobben til Oslo. Jeg kuttet ut 
Kirkegata 20, mitt mål var ikke komplett samling men å fange opp 
spesialiteter. 

Første stopp var det forholdsvis nye SAS-hotellet, Hotell Scandinavia i 
Holbergsgate 30, Oslo 1.  

 

De hadde tatt i bruk 
en rull med rek.-
etiketter fra Oslo 
sentrum med en 
nummerserie som 
begynte på 32001. 
Jeg var den sjette 
kunden som skulle ha 
brevet rekommandert. 

 
Brev fra SAS-hotellet 
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Deretter gikk turen oppover med Holmenkollbanen. I Holmenkollen var 
det et info-senter med brevhus.  

Skuffende nok 
hadde de også rek.-
etiketter fra Oslo 
sentrum, på tross 
av beliggenheten i 
de absolutt øvre 
lag av Oslo 3. Jeg 
fikk etikett nr 9 på 
rullen, som 
begynte på nr 
32501. 

 

 

Stengt for publikum 

Det siste brevhuset var 
egentlig stengt for vanlig 
publikum, og det stod en 
vakt utenfor. Det gjaldt 
pressesenteret på det nye 
Park hotell. Min plan var 
å bløffe meg inn med min 
postuniform, på tross av 
at jeg ikke hadde en 
eneste ”elg” om halsen, 
det vil si et adgangskort.  

 

Brev stemplet på Info senteret, Holmenkollen 

Brev stemplet på Holmenkollen Park Hotell 
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Men dette var åpningsdagen, vakta var i godt humør og vennlig innstilt 
mot filatelister, hva vet jeg? Litt skuffende for meg slapp han samtidig 
også inn en filatelist i helt vanlige klær, men jeg tror nok vi omtrent var de 
første.  

Konkurransene hadde som nevnt ikke begynt, og det var knapt nok en 
journalist å se blant alle fjernskriverne(?) Jeg fikk iallfall etikett nr 1 fra 
rullen på pressesenteret. Er det noen andre som har sett noen rek.-brev fra 
VM sendt fra pressesenteret? Den påfølgende helga var det deadline på 
FrimerkeForum, og jeg fikk med omtalen av disse tre rek.-brevene i 
bladets nummer 1, 1982. 

 

Og hvor var jeg da Brå brakk 
staven? På jobb, selvsagt, og stod 
og ringte på hos en kunde med en 
sending som ikke gikk i 
postkassa. Omsider åpnet en 
opphisset mann som ropte og 
skrek. Jeg skjønte at det var noe 
stort på gang. Men det er en 
annen historie. 

  

En vinterkledd artikkelforfatter 

ca 1982 
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OFK jubilerer i 2011 – 125 år 
 

Vi er nå kommet godt inn i jubileumsåret og Styret håper at medlemmene 
så smått har begynt å merke at dette vil bli markert. 

De som har studert budsjettforslaget 
som skal behandles på 
Generalforsamlingen vil også se at 
det er satt av et betydelig beløp i 
forbindelse med jubileet. 
Mesteparten av dette er planlagt satt 
av til jubileumsfesten på Grand på 
selve jubileumsdagen 11. desember. 
Det er planlagt en betydelig 
subsidiering av denne. Detaljer om 
dette vil vi komme tilbake til i høst. 

Som man vil se andre steder i bladet er det også utarbeidet en egen 
jubileumslogo for dette året. Det er Peer-Christian Ånensen som har gjort 
denne jobben ved at vår gamle logo er blir renset og frisket opp samtidig 
som det er lagt til en jubileumskrans. Denne logoen vil også bli benyttet på 
klubbens brevpapir og konvolutter i år. 

Ikke minst har vi fått laget egne personlig frimerker som vi håper 
medlemmene kjøper både for samling og ikke minst for bruk på 
korrespondanse med andre samlere. Se info om bestilling annet sted i 
bladet. 

I forrige nummer av Info ble reglementet for Filos 2011 gjengitt og i dette 
nummeret finnes påmeldingskjemaet som kan benyttes. Begge disse er 
også å finne på klubbens hjemmesider. Vi ønsker at mange av klubbens 
medlemmer griper sjansen og deltar med samling enten det er som erfaren   
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utstiller eller førstegangsutstiller. Ellers håper vi alle har merket seg 
behovet for frivillige hjelpere under selve utstillingen slik at det ikke bare 
er Tordenskjolds soldater som igjen må trå til. 

Vi håper og at vi videre utover året skal være i stand til å presentere mer 
klubbhistorie både med foredrag på møtene og med artikler i 
medlemsbladet. 

Et stykke ut på våren regner vi og med å kunne presentere en nyskapning. 
En egen spesialkatalog hvor det vil komme oppdaterte stempeloversikter 
og posthistoriske artikler basert på tidligere spesialartikler i 
Norgeskatalogen. 

Følg med i neste Info hvor det vil komme oppdateringer både om den nye 
spesialkatalogen og andre planer for jubileumsåret. 

BM 

FILOS 2011 trenger din hjelp 

 

I forbindelse med den regionale utstillingen FILOS 2011 11-13 november 

trenger klubben din bistand til forskjellige oppgaver; 
- montering/demontering av rammer 

- oppmontering/nedtaking av samlinger 
- vakthold 

- bemanne OFK's stand 
  

Så sett av denne helgen i din kalender allerede nå for å bidra på klubbens 

egen utstilling. Utstilingen er avhengig av din hjelp for å blie en suksess!!! 
Nærmere om påmelding kommer i Info 3/2011. 

  

 



28 
 

PERSONLIGE FRIMERKER MED OFKs 
JUBILEUMSLOGO 

 
 
Du kjenner den garantert 
igjen - logoen til OFK! 
Den er bare "tunet" litt ved at 
vi har lagt til en laubœrkrans. 
I tillegg har klubben laget 
personlige frimerker med 
dette motivet - som DU nå 
kan skaffe deg. 
 
 
PF'ene kommer som enkeltmerker, firerblokk og brev (stemplet første dag 
PF'ene var i bruk). 
 
Prisene er som følger: 
 
- løst merke kr. 20,- 
- firerblokk med arknummer kr. 80,- 
- brev kr. 30,- 

PF'ene selges på møter og ved 
auksjoner i tillegg til at de kan 
bestilles. Ved bestilling 
tilkommer et gebyr på kr. 20,- 
(et PF vil bli brukt til 
frankering). 
 
Bestilling skjer ved å betale inn 
totalbeløp til konto nr. 
0532.27.39860. Husk å skriv 
hva du ønsker og antall av det 
enkelte objekt. 
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OFK’s Julemøte 11 desember 2010 
 
Det tradisjonelle julemøtet i OFK ble også i år avholdt på restaurant 
”Bjørvigen” på RICA Hotell, lørdag. 11. desember. Mange av klubbens 
medlemmer deltok, og det ble i tillegg til tradisjonell varm julemat også 
servert andre varme og kalde retter samt en stor dessert buffe. Stemningen 
var høy, og den ble toppet med utdeling av 25. Og 50. års nåler samt 
utnevnelser i klubbens orden "Det Gyldne Posthorn".   
 

 
  

Neri Ljødal  og Eivind Dahle, mottok 

diplom og nål for 50 års medlemskap i 

OFK 

Foto: Marit Elind 
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Det Gyldne Posthorn 
På julemiddagen 11/12-2010 ble 120 årsjubileet for OFKs orden Det Gyldne 
Posthorn markert med utnevnelser og forfremmelser. Dette er i dag først og 
fremst en erkjennelse til medlemmer som har bidratt og gjort en innsats for 
klubben. En slags parallell til Norsk Filatelistforbunds forbundsmedalje, men 
allikevel mer eksklusiv da det er klubbens egen orden. 

Det Gyldne Posthorn ble 
innstiftet 13/12-1890 etter 
forslag fra Kristian 
Grimsgaard som var 
klubbens første store 
festfilatelist og var sentral 
ved nesten alle festiviteter i 
nesten alle de 60 første 
årene etter klubbens 
stiftelse. 

Ordenen er inndelt i gradene Storkors, Kommandør og Ridder og skal utdeles til 
medlemmer for særlige fortjenester for klubben eller filatelien.  

 

I tidligere tider var utdelingene av 
ordenene en riktig formell affære 
med en prosesjon og et eget 
seremoniutvalg som sto for 
utdelingene etter at ordenskollegiet 
hadde bestemt hvem som hadde 
gjort seg fortjent til å motta 
utmerkelser. 

 

Utdelingene har stort sett blitt foretatt i forbindelse med jubileumsfestene eller 
julemiddagene som disse vanligvis omtales som i dag. I referatet fra en av de 

Foto: Marit Elind 

Foto: Marit Elind 
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tidlige markeringene står ”Dronning Filatelia kom inn i salen med følge og 
utstrødde en del Gyldne Posthorn til samfunnets støtter”. Til tross for at ordenen 
og seremonien var meget formell har det også alltid vært ispedd en stor dose 
humor og festfilateli.  

Dette gjenspeiles selvsagt ved 
tilnavnene de forskjellige 
utnevnelsene førte med seg. 
Frem til ca. 1950 ble det også 
laget særskilte ”aviser” til de 
enkelte seremoniene. Her ble 
det blant annet også gitt en 
humoristisk motivasjon for den 
enkelte utnevnelse og det er 
fornøyelig lesing fra en 
svunnen tid. 

Siden starten i 1890 er det anslagsvis 300 personer som er funnet verdig til å bli 
utnevnt til Ridder eller en høyere grad. Blant disse er det bare drøyt 20 damer. 

 I de senere tiår har utdelinger i 
Det Gyldne Posthorn stort sett 
blitt foretatt hvert femte år i 
forbindelse med små og store 
jubileer. Det har selvsagt vært 
mange endringer og justeringene 
i statuttene for ordenen siden 
starten i 1890, men ser man litt 
stort på det er dagens statutter 
bortimot identiske med slik de 
var fra starten. 

 

Vedlagt en matrikkel over nålevende innehavere av denne ordenen. 

BM 

Foto: Marit Elind 

Foto: Marit Elind 
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